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Lukulumon
perustoiminnot

Kirjaudu sisään, 
luo uusi profiili 
valitsemalla nimi 
ja profiilikuva. 
Lukeminen voi alkaa!

Lataa Lukulumo 
tabletillesi tai 
älypuhelimellesi.

Lukulumo-sovellus 
toimii myös 
älypuhelimilla!
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Asetuksissa voit muun 
muassa muokata ja 
luoda uusia profiileja 
sekä hallinnoida 
kirjahyllyjä.

Tästä voit valita 
useita kirjoja kerralla, 
vaikkapa lisätäksesi 
ne kirjahyllyyn 
tai avataksesi ne 
lapsitilassa.

Kirjat on jaettu  
kirjahyllyihin eri 
teemojen mukaan.

Opas kirjallisuuskasvatukseen 
löytyy täältä!

Kirjahyllyt
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Valitse kirja ja klikkaa 
”Lisää kirjahyllyyn”.

Valitse olemassa 
oleva kirjahylly 
tai luo uusi hylly 
valitsemalla 
”Uusi kirjahylly”.

Anna 
kirjahyllyllesi 
nimi ja valitse 
sille symboli. 
Klikkaa 
”Tallenna”.  
Kirjahyllysi 
ilmestyy 
muiden 
hyllyjen 
joukkoon.

Hallinnoi-
daksesi 
kirjahyllyjäsi: 
klikkaa 
valikkosymbolia 
a vasemmassa 
yläkulmassa, 
valitse 
”Asetukset” 
ja ”Hallitse 
kirjahyllyjä”. 

Luo ja hallinnoi omia 
kirjahyllyjä 
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Usein kysytyt kysymykset.

Hakutulokset 
kategorioissa 
”4–5 vuotiaat” ja 
”somali”.

Voit etsiä 
yhtä aikaa 
sekä eri 
kategorioita 
että yhtä tai 
useampaa 
kieltä.

Avaa 
hakutulokset 
lapsitilassa. 

Kielihyllyt, joissa kirjat on 
lajiteltu kielen mukaan. 
Ääniraita toistetaan 
automaattisesti 
valitsemallasi kielellä.

Avaa ”Kategoriat” 
yksinkertaisemmassa 
lapsitilassa – käytä 
yhdessä tabletin 
ohjatun käytön 
kanssa.

Etsi kirjoja nimen, 
kirjailijan, kuvittajan, 
kielen, teeman tai 
hakusanojen avulla. 

Kategoriat

Etsi

Kielihyllyt
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Luo omia 
kirjahyllyjä 
ja lisää niihin 
kirjoja.

Kielet, joilla kirja 
on luettu. 

Lataa kirja offline-
tilaan ja kuuntele ilman 
internet-yhteyttä.

Lisää kirjoja 
suosikkeihisi.

Ääniasetukset:
Täältä voit valita, mitkä 
kielet ovat kuunneltavissa 
kun kirja avataan 
lapsitilassa. Voit myös 
valita automaattisen 
sivunkäännön. 

Vaimenna.
Vaihda 
ääniraidan kieltä. 

Poistu 
lapsitilasta.

Vinkki! Voit zoomata 
käyttämällä sormia.

Lapsitila
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Käynnistä tai sammuta  
automaattinen 
sivunkääntö.

Selaa nopeasti eteen- ja 
taaksepäin liikuttamalla 
alalaidan valitsinta. Voit 
esikatsella pienestä ruudusta.

Automaattinen 
sivunkääntö

Hyppää sivulta 
toiselle
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QR-koodi haluamallesi 
kielelleValitse haluamasi 

kirja ja klikkaa QR-
koodia.

Jaa tai tulosta. 
Skannaa koodi ja 
kirja aukeaa!

Valitse ”Kielihyllyt”, avaa 
jokin kirjoista haluamasi 
kielen hyllystä ja klikkaa 
QR-koodia.

Jaa tai tulosta. 
Skannaa koodi ja 
kirja aukeaa!

Kieli näkyy 
tässä.

QR-koodit
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Tekstinseuranta

Klikkaa oikean alakulman 
symbolia käynnistääksesi 
tai sammuttaaksesi 
tekstinseurannan.
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Kirjanmerkit ja 
Jatka lukemista

Lisää tai poista 
kirjanmerkki:  klikkaa 
kirjanmerkkisymbolia.

Jos tahdot siirtyä 
sivulle, jolle olet jättänyt 
kirjanmerkin, klikkaa 
kirjanmerkkisymbolia.

Voit myös jatkaa 
lukemista kohdasta, 
johon jäit viimeksi.

Poista kaikki kirjan 
kirjanmerkit: paina 
kirjanmerkkisymbolia 2 
sekunnin ajan ja valitse 
sitten ”Jatka”.
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Haluatko löytää kaikki offline-
tilaan lataamasi kirjat? 
Mene valikkoon vasemmassa 
yläkulmassa, klikkaa ”Ladatut 
kirjat” ja ne ilmestyvät 
näkemiin.

Ladatut
kirjat


