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Kom i gang 
med Polylino

Du kan bruke Polylino på nettbrett, mobil eller i 
en nettleser. Nettversjonen av Polylino finner du 
på app.polylino.no. 

Appen Polylino kan du laste ned i AppStore eller 
Google Play ved å skanne QR-koden fra enheten 
du vil bruke, eller klikke på ikonene nedenfor.



www.ilteducation.no

1. Logg på med tildelt brukernavn og passord
2. Opprett ny profil
3. Skriv inn navn på profilen, velg profilbilde og lagre.

Har du kun gjestetilgang vil du ikke kunne lage nye profiler. Da vil 
teksten ”Gjest” stå i stedet for ”Ny profil”
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Nye bøker kommer 
automatisk inn her

Her finner du bøker du 
nylig har lest

Her kan du filtrere på alder, 
språk, og skru barnemodus av 
og på 

Velg flere 
bøker for å 
legge de til 
i bokhyller, 
laste de ned 
eller for å 
stille inn 
barnemodus

Klikk 'Vis alle' 
for å vise alle 
bøker i en 
hylle

Klikk på en bok for å 
lese i den, eller lese 
om den

Under innstillinger 
kan du blant annet 
endre og opprette nye 
profiler, administrere 
bokhyller, lese 
lærerveiledning og 
hjelpetekster, finne 
nedlastede bøker, 
endre språk på 
brukergrensesnittet, 
og gi tilbakemelding 

Bokhyllene er sortert 
på tema

Her kan du søke på boktitler, 
emner, forfatter, ISBN-
nummer, stikkord med mer

Bokhyller
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Velg bok og klikk
'Legg til i bokhyllen'

Velg en eksisterende 
bokhylle fra listen, 
eller opprett en ny 
ved å klikke på 'Ny 
bokhylle'

Gi bokhyllen din 
et navn og velg 
et passende ikon. 
Klikk på ”Lagre”. 
Bokhyllen din 
vises nå blant de 
andre.

Klikk 'Innstillinger' 
og så 
'Administrere 
bokhyller'.

Her kan du så 
dele bokhyllene 
dine med andre 
brukere, endre 
eller slette de ved 
behov.

Lag og administrer 
egne bokhyller
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Du kan filtrere bøker etter 
ønsket språk. Velg mellom 
tekstspråk (språket bøkene er 
skrevet på), og/eller lydspråk 
(språkene bøkene er lest inn 
på). 

Dersom et filter er aktivt, lyser 
ikonet gult. Husk å deaktivere 
filteret etter bruk. Det gjør du 
ved å klikke på det gule ikonet, 
og oppheve filtreringen (Rens)

Søkeresultater for 
alderskategorien 
4-5 år. Du kan 
også kombinere 
kategorier med 
språkfilter for 
kun vise bøker på 
ønsket språk

Du kan 
kombinere 
kategorisøk 
med 
språkfilter

Åpne søke-
resultatene
i barnemodus

Språkhyller med bøker 
sortert basert på alle språk 
som finnes i Polylino. 
Lyden spilles direkte på 
det språket du ønsker.

Bruk 'Kategorier' for å 
finne alderstilpassede 
bøker eller bøker 
sortert etter emner

Søk etter tittel, forfatter, 
illustratør, språk, tema, 
kategori, stikkord, osv.

Kategorier

Søk

Språkhyller
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Trykk øverst i 
bildet for å få 
opp menyvalg

Juster lesehastighetBla i boka

Lag egne 
bokhyller og
legg til bøker
i dem

Språk som 
boken finnes 
innlest på

Last ned boken for 
å lese den offline.

Lagre dine 
favoritter

Barnemodus - innstillinger
Her kan du justere innstillinger for å forenkle opplevelsen 
til barn som ønsker å lese selv. Du kan for eksempel skru av 
automatisk sidevending. Det er lurt for bøker med lite tekst. 
 
Lydinnstillinger:
Du kan også velge hvilke språk som skal være tilgjengelige 
når boken åpnes i barnemodus. Det er nyttig dersom du 
ønsker at barna skal fokusere på et bestemt språk. 

Skru lyd av og på Skift opplesningsspråk

Barnemodus

Skru barnemodus 
av og på
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i Tips! Med fingrene kan du 
zoome i bøkene (Gjelder 
kun Apple iOS) 

Her kan du aktivere automatisk 
sidevending i boka. 

Vi anbefaler å slå av automatisk 
sidevending i bøker med lite tekst.

Bla raskt frem og tilbake i 
boka ved å dra i glidebryteren. 
Miniatyrbildene viser hvor du er  
i boka. Nettversjonen viser kun 
sidetall.

Manuell / automatisk 
sidevending

Hopp i boka
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Del bøker på ulike språk ved 
hjelp av QR-koder

Skriv ut 
eller del 
QR-kode 

Språket 
vises her

Velg valgfri bok og 
klikk på QR-koden.

Velg ”Språkhyller”, åpne 
valgfri bok under ønsket 
språk, og klikk på QR-
koden.

Del bøker ved hjelp av 
QR-koder
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Tekstmarkør

Teksten som 
leses opp vises 
i gult dersom 
tekstmarkering er 
skrudd på

! Ikke alle bøker har tekstmarkering. Vi har 
derfor laget en egen bokhylle for alle titler 
som har tekstmarkering: 'Tekstmarkør' 

Klikk på symbolet 
nederst til høyre for å slå 
tekstmarkering av og på
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Bokmerker og
Les videre

Når du vil gå til en 
bokmerket side, klikker
du på bokmerkeikonet.

For å sette inn et 
bokmerke, eller fjerne 
et bokmerke, klikk på 
bokmerkeikonet

Du kan fortsette å 
lese der du avsluttet 
lesingen sist

For å slette alle 
bokmerker i boken - 
trykk på bokmerkeikonet 
i toppmenyen i 2 
sekunder, og velg 'OK' 
når dialogboksen dukker 
opp
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For å se bøkene du har 
lastet ned, trykk på 
hamburgermenyen øverst 
til venstre, og velg deretter 
'Nedlastede bøker'. 

Nedlastede 
bøker

Bøkene du har lastet ned, kan 
du lese uten å ha tilgang til 
internett

Hvis du vil slette en bok fra dine 
nedlastinger, klikk på boken og 
trykk deretter på knappen 'Fjern 
nedlasting'

! Å laste ned bøker er foreløpig 
kun mulig i Polylino-appen, ikke 
i nettversjonen. 
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Spørsmål? 

Kontakt vår kundeservice på telefon 22 27 22 27, 
eller send epost til kundeservice@ilteducation.no.  
 
For å kontakte markeds- og salgsavdelingen, 
vennligst send epost til info@ilteducation.no.


