Faktablad

Olika sätt att läsa din dagstidning som taltidning
Du kan läsa taltidningen i en taltidningsspelare, i en app eller via
datorn. På mobilen eller surfplattan använder du appen Legimus.

I en app

Appen Akila

Om du har en smart mobiltelefon
eller surfplatta kan du använda någon
av apparna Akila eller Legimus för att
läsa din taltidning. Apparna är gratis
och finns för Android och Ios. Du får
inloggningsuppgifterna och sedan är
du igång!

I Tidningsläsaren
Akila ser man både
bilder och text från
tidningen samtidigt som man kan
lyssna. Man navigerar på samma sätt
som papperstidningen och kan förstora texten och öka radavståndet.

Appen Legimus

I datorn
Om du vill läsa dagstidningen som taltidning i din dator skickas taltidningen
som en länk till dig via e-post. Notera
att du behöver någon typ av läsprogram
med talsyntes i din dator för att kunna
läsa taltidningen, till exempel EasyReader eller Readhear.
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Appen Legimus
passar dig som vill
läsa tidningen med
öronen och navigera
med så kallad
Daisy-navigering. I Legimus kommer
tidningens text med men inte bilderna.
Legimus har en talsyntes som passar
särskilt bra för taltidningsläsning.

I en taltidningsspelare
Taltidningsspelaren (som även kallas
Daisy-spelare) finns i tre varianter:
Victor Stratus 4M
har få knappar i ett
pilkors. Den passar
dig som läser tidningen hemma och
som föredrar färre knappar.
Victor Stratus 12M
har en knappsats som
på en telefon. Den här
passar dig som främst
läser tidningen hemma och kan navigera
mellan de olika knapparna.
Victor Stream 2
är en mindre spelare som
du enkelt kan ha i handen.
Den passar dig som vill ha
med spelaren när du är på
väg, till exempel på resan till jobbet.

Alla spelarna är batteridrivna och har
en batteritid på 10 timmar när de är
uppladdade, så det går utmärkt att ta
med dem ut i hängmattan och lyssna
på tidningen där.
Om du väljer att läsa taltidningen
med en taltidningsspelare gör
Taltidningshjälpen hembesök för att
installera utrustningen och visa hur
den fungerar.

Vill du veta mer?
Vill du beställa en prenumeration tar
du kontakt med kundtjänst på din
dagstidning.
Vill du veta mer om hur det går till
att läsa en taltidning kan du kontakta
Taltidningshjälpen.
Taltidningshjälpen:

Telefon: 020-311211
E-post:
taltidningshjalpen@polarprint.se

