OHJEET MIINA JA MANU ÄLYSATUKIRJAN KÄYTTÖÖN

Miina ja Manu -älysatukirja on uuden sukupolven kuvakirja, jossa perinteinen, painettu
kirja yhdistyy nykyteknologiaan. Voit lukea ja katsella painettua kuvakirjaa, kuunnellen
samalla ääninäyteltyä tarinaa puhelimesta tai tabletista. Lisäksi Miina ja Manu -älysatukirja
sisältää kirjakohtaisesti vaihtuvaa, lisättyä todellisuutta: videoa, kuvaa tai musiikkia.
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen -älysatukirjan käyttöä. Suosittelemme
myös katsomaan älysatukirjasi takakannen kuvasta avautuvan vinkkivideon (katso kohta 3).
Voit myös katsoa videon tästä linkistä.
Kaikissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa voit kääntyä puoleemme:
tiedotus@satukustannus.fi.

1. Lataa ilmainen Arilyn-sovellus AppStore- tai Google Play –kaupasta.
2. Avaa sovellus ja kohdista se hetkeksi älysatukirjan etukanteen.
Äänisatu käynnistyy.
Voit kuunnella tarinaa puhelimestasi tai tabletistasi ja seurata sitä samalla kirjastasi.
Puhelimen tai tabletin voit laskea pois tarinan ajaksi, sillä et tarvitse sitä tässä kohtaa
muuhun, kuin äänitteen käynnistämiseen.
3. Kohdista Arilyn-sovellus älysatukirjasi takakannen kuvaan:
vinkkivideo käynnistyy.
Vinkkivideolta saat selkeät ohjeet älysatukirjan käyttöön sekä tiedon siitä, miltä kirjasi
aukeamilta löydät yllätyssisältöä (lisättyä todellisuutta). Yllätyssisällön voit käynnistää
kohdistamalla Arilyn-sovelluksen vinkkivideolla kerrottuun älysatukirjasi kuvaan.
Miina ja Manu -älysatukirjojen yllätyssisältö on kirjakohtaista ja sitä päivitetään.
Älysatukirjojen yllätyssisällön päivittymisestä saat ajankohtaisimman tiedon:
– www.satukustannus.fi/alysatukirja
– seuraamalla Miinan ja Manun Facebook-sivua

TEKNISIÄ HUOMIOITA JA OHJEITA ARILYN-APPLIKAATION
KÄYTTÖÖN
Arilyn on ilmainen ja toimii iOS (Apple) ja Android (esim. Samsung, Sony, HTC) -laitteilla.
Windows-käyttöjärjestelmässä (Nokia/Microsoft) ei ole sopivia rakennustyökaluja, joten
valitettavasti Arilynia ei ole saatavilla sille. Arilyn on ladattavissa ilmaisesti AppStoresta
(Applen virallinen verkkokauppa) ja Google Playsta (Android-laitteiden verkkokauppa).
Toimiakseen Arilyn tarvitsee verkkoyhteyden, eli joko WIFI-yhteyden tai mobiiliyhteyden
sim-kortin kautta. Valtaosa käytössä esiintyvistä ongelmista johtuu heikosta tai puuttuvasta
verkkoyhteydestä.
Kun Arilynin lataa, se pyytää lupaa käyttää puhelimen kuvia. Tämä tarkoittaa sitä, että
Arilyn voi tallentaa kuvia ja videoita laitteelle, eikä se lähetä kuviasi ulkopuolelle ilman
lupaasi. Arilyn ei kerää mitään tietoja käyttäjästään, eikä välitä puhelimen sisältöä muualle.
Mikäli katselulaitteesta löytyy valo, saa sen päälle applikaatiossa olevasta painikkeesta.
Tämä helpottaa kuvien tunnistumista hämärissä olosuhteissa. Kuvan pinnassa olevat kiillot
(esim. kontaktimuovi) voivat häiritä kuvan tunnistumista, sillä kiillon kohdalta kamera ei
pysty lukemaan kuvainformaatiota. Silloin kannattaa hakeutua ympäristöön, jossa on
kohtalainen pehmeä valaistus, ja kallistaa pintaa niin, että heijastuksia olisi
mahdollisimman vähän.
Mikäli jokin ongelma ilmenee applikaatiota käyttäessä, kannattaa ensimmäisenä sulkea
pois yllä olevat vaihtoehdot. Sen jälkeen applikaatio kannattaa sulkea kokonaan laitteen
taustalta. Näin applikaatio nollautuu ja ongelmasta mahdollisesti päästään eroon. Applen
iOS-latteissa tämä tapahtuu kaksoisklikkaamalla kotinäppäintä ja vierittämällä ilmestyvä
välilehti ylös. Andoid-laitteissa on useita eri käytäntöjä, miten sovellukset suljetaan
kokonaan. Kannattaa selvittää, miten tämä tapahtuu omassa laitteessasi.
Mikäli ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä palveluntarjoajaan. Kuvaile tarkkaan, mitä ja missä
järjestyksessä tapahtuu. Kerro myös laitteen merkki, malli ja käyttöjärjestelmä.
Mukavia älysatuhetkiä!

