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Om Akila
Tidningsläsaren Akila är en app
som gör att du kan läsa din taltidning i din smartphone.
Akila innehåller de tio senaste numren av din tidning.
Du får tillgång till alla tidningens artiklar, bilder till artiklarna,
faktarutor samt bildtexter om du klickar på bilden.
Du laddar ned appen Akila gratis till din Iphone eller din Android.
I appen finns ett nummer av den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor
som du kan testa appens funktioner på.
Vill du sedan ha din egen dagstidning som taltidning i Akila
tar du kontakt med din tidning
och ber om en taltidningsprenumeration.
För att kunna använda appen Akila
ska du ha en Android med versionen 4.1 eller senare.
För iPhone ska du ha versionen 9.0 eller senare.
Appen kräver 12,3 MB storlek i Android
och vi rekommenderar åtminstone 100 - 200 MB ledigt
för att få plats med tidningarna.
Iphone kräver 18,9 MB, med samma rekommendation som ovan.
Mer information om Akila hittar du på www.mtm.se/akila.
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1. Inloggning och konto
1.1 Prova appen
Du kan prova att använda appen
utan att ha en taltidningsprenumeration.
Du startar då appen och kommer till startvyn.
Där ligger ett nummer av tidningen 8 sidor.
Den är fri att läsa och testa appen med.
1.2 Logga in
För att läsa dina egna tidningar som du prenumererar på
behöver du logga in.

1. För att logga in trycker du på inställningar längst ner
till höger och väljer logga in.
2. Du loggar in med inloggningsuppgifterna du fick
när MTM kontaktade dig.
3. När du har loggat in
kan du trycka på startknappen längst ner till vänster.
Då kommer du tillbaka till startvyn.
Där ligger nu de tidningar som du prenumererar på.
De tio senaste tidningarna ligger där.
1.3 Logga ut
På samma sätt som du loggade in kan du också logga ut.

1. Tryck på inställningar längst ner till höger i appen.
2. Välj ”logga ut”.
3. Dina nedladdade tidningar finns nedladdade
och är tillgängliga offline när du loggar in igen.
1.4 Glömt lösenord
Kontrollera först att du skriver rätt.
Du ska använda stora och små bokstäver.
Om du behöver ett nytt lösenord kontaktar du
Taltidningshjälpen. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna
manual.
1.5 Få tillgång till din tidning
För att kunna läsa din tidning i Akila
behöver du prenumerera på den som taltidning.
Kontakta din tidnings prenumerationshantering.
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2. Använda appen
2.1 Öppna tidningen och spara för offlineläsning
När du läser en tidning
sparas den automatiskt på din telefon.
De senaste sju numren av din tidning
kan finnas sparade samtidigt.
Den äldsta tidningen försvinner
om du läser en ny tidning efter den sjunde.

Du kan också spara tidningen utan att läsa den.
Så här gör du då:
•

Spara tidningen så att den är tillgänglig offline
genom att trycka länge på tidningen.
o När det står ”tillgänglig offline” har du laddat
ner den.
o Om du är osäker på ifall tidningen verkligen har
sparats för läsning offline kan du slå på
flygplansläge på enheten. Prova sedan att läsa
tidningen, om det fungerar har du sparat den
offline.

2.2 Nedladdade tidningar
Om du tror att din internetuppkoppling
inte kommer att räcka till
kan du ladda ned din tidning.
Se hur du gör på punkten 2.1.

Tänk på att en viss mängd data
går åt för att ladda ner tidningen.
Mängden är olika.
För att ta bort de nedladdade tidningarna
gör du så här:
1. Tryck på de ”inställningar” längst ner till höger.
2. Välj ”nedladdat material” i menyn.
3. Tryck på ”frigör utrymme”.
4. Dina nedladdade tidningar försvinner.

2.3 Inne i tidningen
När du öppnar en tidning
kommer du först till tidningens första sida.
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Här kan du sedan bläddra i tidningen på olika sätt.
•

Svep med fingret till höger och vänster för att byta sida

•

Tryck på krysset längst upp till vänster för att stänga
tidningen

För att läsa en artikel behöver du gå in i läsläget.
•

Tryck någonstans på den sida som du vill läsa i
tidningen
o Du hamnar då i fullskärmsläget på den sida du
har valt

•

Nu kan du välja en artikel för att hamna i läsläget
o Du kan även zooma in och ut med fingrarna
utan att gå in i läsläget
o Om du trycker på en artikel utan att det händer
något går inte denna att läsa i läsläget
o Den artikel som går att läsa blir blåmarkerad.

2.4 Läsläget
Inne i läsläget kan du anpassa texten som du vill ha den.
Innehållsförteckningen
•

Tryck på symbolen med tre streck, uppe till vänster

•

Du får då upp en innehållsförteckning över alla artiklar i
tidningen
o Välj en artikel för att hoppa direkt till den
o Tryck på pilen som pekar till vänster för att
återgå till läsläget

Innehållsförteckning

Text- och temainställningar

Textinställningar
Tryck på de två bokstäverna upp till höger på skärmen för
att få upp inställningarna.
Du ser där flera symboler. Så ändrar du i texten:
•

Storlek på texten
o A- gör texten mindre, A+ gör texten större

•

Radavstånd
o De tre täta strecken på vänster sida
gör radavståndet kortare.
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De tre strecken på höger sida
gör radavståndet längre.
•

Spaltens bredd
o De tre strecken med pilar som pekar inåt
gör spalten större
o De tre strecken med pilar utåt
Minska textstorlek
gör spalten mindre
Minska radavstånd

•

Typsnitt
o Längst ner bland inställningarna
finns de olika typsnitten.
Klicka på den du vill ha.

Minska spaltbredd

Tema- och talinställningar
Tryck på de två bokstäverna upp till höger
för att få upp inställningarna.
Välj sedan ”Tema & tal”.
•

Tema
o Bokstaven A står mot en bakgrund i olika färger
o Välj den färg du vill ha.
Temat ändras direkt.
o Kom ihåg att du också kan ändra
på telefonens ljusstyrka
för att hitta det bästa läget för dig.

•

Automatiskt tema (endast iOS)
o iOS-enheter kan slå på automatiskt tema vilket
gör att appen automatiskt byter tema baserat
på ljusstyrkan i din miljö

•

Avstavning
o Slå på eller av avstavning.
Ändringen sker direkt.

•

Talsyntes
o Välj om du vill använda en talsyntes i din
läsning.
o Du kan också byta röst om du vill.
o iOS: för att ändra rösten behöver du navigera
till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal >
Röster och byta i din telefon/padda. Starta
därefter om appen för att ändringarna ska ske.
o Android: byt röst genom att hitta
inställningarna för text-till-tal i din enhet.
Platsen för inställningen varierar från enhet till
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enhet. När du har gjort ditt val startar du om
appen. Observera att det fortfarande står ”ställ
in” i appen, även efter att du har följt
ovanstående instruktioner.
Spela upp text med talsyntesen
o Om du väljer att ha talsyntes
dyker en ny rad upp längst ner på sidan.
o Med knappen längst ner till höger kan du ställa
in uppspelningshastighet.
Dra cirkeln mot haren
för att det ska gå snabbare
eller mot sköldpaddan
för att det ska gå långsammare.
o I iOS kan du även välja om appen ska markera
ord, meningar eller båda två vid uppspelning.
Det gör du längst ner till vänster.
Symbolen för funktionen är en
markeringspenna. Systemrestriktioner gör att
detta inte går att ställa in på android-enheter i
dagsläget.
o För att starta uppläsningen kan du antingen
trycka på text i artikeln eller play-knappen
längst ner, i mitten av skärmen

Bilder i appen
Klicka på en bild
så kommer bildtexten upp.
Siffran längst upp till höger
visar hur många bilder det finns.
Dra med fingret för att byta bild.
Klicka på krysset uppe till vänster
för att komma tillbaka till läsläget.
Om du trycker på ”visa mer”
får du läsa hela bildtexten.
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3. Övrigt
3.1 Version på appen
För att ta reda på
vilken version av appen du har
trycker du på inställningar
längst ner till höger i startvyn.
För iOS ser du vilken version du har längst ner.
För android-enheter trycker du på ”om”.

Om du är osäker på
ifall du har den senaste versionen av appen
kan du söka fram den i app store/google play store.
Om det står ”öppna” har du den senaste versionen, annars
står det ”uppdatera”.
Appen ska i vanliga fall känna av
om du använder den senaste versionen
och meddela detta när du startar appen.

3.2 Support
Behöver du support på appen
kan du först läsa igenom vår FAQ
där vi samlar kunskap och vanliga frågor.
Din fråga kanske redan finns besvarad.
Du hittar den på www.mtm.se/Akila

Om du inte lyckas lösa problemet
med hjälp av användarmanualen och FAQn
kan du kontakta Taltidningshjälpen. Se kontaktuppgifter
nedan.
E-postadress: taltidningshjalpen@polarprint.se
Telefonnummer: 020 - 311 211
De har öppet vardagar 8:00–12:00 och 13:00-16:00
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