Näin käytät digilehteä
MIKÄ?

Digilehti on Pogostan Sanomien paperilehden näköislehti, joka
sisältyy tilausmaksuun. Uusin näköislehti on luettavissa lehden
ilmestymispäivänä jo klo 5 alkaen. Näköislehden lukemiseen
tarvitaan tunnukset, jotka voi luoda itse.

KYSYMYKSIÄ
TAI ONGELMIA?

DIGITILAUKSEN EDUT
1. Voit lukea näköislehden milloin ja missä vain. Paikallislehtien
lukusali -sovelluksessa voit jopa tallentaa lehden numeroita
mobiililaitteeseesi, jos internet-yhteyttä ei ole aina saatavilla.

Kysy neuvoa asiakaspalvelustamme numerosta
050 415 2422 tai sähköpostilla
asiakaspalvelu@pogostansanomat.fi

2. Pääset lukemaan lehden heti aamulla.
3. Arkistosta löytyvät kaikki tilausjaksolla julkaistut lehdet.

REKISTERÖITYMINEN / LUO TUNNUKSET
Mene rekisteröintisivulle osoitteeseen sso.karjalainen.fi
›

klikkaa kohta “rekisteröidy”.

›

täytä lomakkeeseen lehden saajan sukunimi, saajan asiakasnumero,
sähköpostiosoite sekä haluamasi salasana. Salasanan on hyvä olla
vähintään kahdeksan merkkiä pitkä.

›

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy

Minulla ei ole vielä asiakasnumeroa

Sähköpostiosoite

Sukunimi

Salasana

rekisteröinnin jälkeen tarkista, että sähköpostiisi on saapunut vahvistusviesti. Viimeistele rekisteröinti klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä.
Mikäli viestiä ei ole saapunut, käy painamassa ”Vahvistusviesti ei
saapunut perille?” -linkkiä rekisteröintisivulla ja tilaa viesti uudelleen.

Lehden asiakasnumero

Muista minut

Sähköpostiosoite

Kirjaudu sisään

Uusi salasana (min. 8 merkkiä)
Vahvista uusi salansana

Rekisteröidy

Unohditko salasanasi?

Rekisteröidy

Vahvistusviesti ei saapunut perille?

Voit pyytää asiakasnumeron esimerkiksi nettisivuillamme
www.pogostansanomat.fi/asiakaspalvelu/ota-digilehti olevalla lomakkeella tai sähköpostilla asiakaspalvelu@pogostansanomat.fi tai
soittamalla 050 415 2422. Asiakasnumero löytyy myös viimeisimmästä
laskustasi kohdasta “saajan asiakasnumero”.

Takaisin

DIGILEHDEN LUKEMINEN (Kaksi tapaa)

Kirjautuminen

1. Mobiililaite

Salasana

A.
B.

Kirjaudu sisään

Puhelimella tai tabletilla kannattaa ladata Paikallislehtien
lukusali -sovellus puhelimensa sovelluskaupasta (Apple
Appstore tai Google Play-kauppa). Itse sovellus on ilmainen.
Tuettuna ovat Apple sekä Android -käyttöjärjestelmät.

Unohditko salasanasi?
Lehden tilaaja, hanki tunnukset

Kirjautumisen jälkeen voi valita lehden numeroita luettavaksi.

›

Android-puhelimissa ja -tableteissa takaisin lehtien valintanäkymään
pääset painamalla vasemman yläkulman takaisin-painiketta.

›

Applen puhelimissa paluu tapahtuu työntämällä lehti piiloon ruudun
vasemmasta laidasta oikealle. Applen tableteissa paluu toimii, kuten
Androidissakin eli takaisin-painikkeella.

C.

Sähköpostiosoite

VINKKI:

Käy valitsemassa asetuksista
Pogostan Sanomat oletusnäkymäksi, jolloin sovellus näyttää
automaattisesti oman lehden
numerot ensimmäiseksi.

Älä kirjaudu ulos tarpeettomasti. Sovellus muistaa kirjautumisen, ja pääset
seuraavalla kerralla suoraan lehden pariin. Kirjoita tunnukset kuitenkin
itsellesi talteen.

›

Sivua voit suurentaa ja pienentää painamalla ruudun ylälaidassa
olevaa suurennuslasia. Kuvan kokoa voi vaihtaa myös liuttamalla
kahta sormea vastakkaisiin suuntiin tai toisiaan kohti.

›

Sivuja voit vaihtaa työntämällä sivuja vasemmalle tai oikealle tai
painamalla sivun reunojen nuolista.

2. Tietokone
Mene tietokoneen selaimella osoitteeseen tytarlehdet.edocker.com tai
www.pogostansanomat.fi ja valitse yläreunan valikosta “näköislehti”.
Etusivu
ETUSIVU

Uutiset 	

Mediatiedot

ˇ

Ota yhteyttä

ˇ

Näköislehti

› Kirjautuminen tapahtuu
klikkaamalla oikeassa
yläkulmassa olevaa
"ukkelin" kuvaa.
› Lehden sivuja voi suurentaa
klikkaamalla suurennettavaa
sivun kohtaa. Sivujen vaihtaminen puolestaan onnistuu
klikkamalla aukeaman
laidoilla olevia nuolia.

Etsi

Kieli

Kirjaudu

Käyttäjätunnus
Salasana
Kirjaudu

