VALOKUVAKIRJA
VaiheittAinen oPas

Näin pääset alkuun

• Kirjaudu Liberokerhon tilillesi.
• Valitse valikosta Liberokerho,
niin pääset perheesi omalle
kerhosivulle / omaan
uutisvirtaasi.

• Jos et ole vielä tehnyt
sitä, lisää lapsesi, itsesi
ja mahdollisten muiden
perheenjäsenten nimi, ikä ja
profiilikuva.

Nyt olet valmis
alOittamAan
valOkuvakirjAn
tekemisen!

VAlokuvakirjan julkaisujen luominen

• Paina <Lapsesi>
valokuvakirjaa uutisvirtasi
yläpuolella olevasta valikosta.
(Näkyy vasta, kun lapsesi on
syntynyt ja olet lisännyt hänet
Liberokerhon tietoihin.)
• HUOM! Valokuvakirja ei ole
tarjolla raskauden aikana.
Vasta kun olet lisännyt
lapsesi nimen Liberokerhon
tietoihin, voit aloittaa
valokuvakirjan julkaisujen
luomisen.

• Valitse yksi 24:stä
kuvituksesta/tapahtumasta
valokuvakirjaan lisättäväksi.

VAlokuvakirjan julkaisujen luominen

• Paina Lisää kuva, niin
voit lisätä kuvan. Jos olet
kirjautunut sisään puhelimella,
voit ottaa kameralla kuvan
juuri sillä hetkellä.

• Valitse valmis otsikko tai
kirjoita itse oma otsikko.
(Otsikko tulee myös
valokuvakirjaan.)
• Halutessasi voit myös lisätä
kuvailevan tekstin. (Teksti
tulee myös valokuvakirjaan.)
• Valitse Päivämäärä ja sitten
Julkaise, niin valokuvakirjan
julkaisu tulee sekä
uutisvirtaasi että <Lapsesi>
valokuvakirjaan. (Julkaisuun
on myös mahdollista Merkitä
henkilöitä.)

VAlokuvakirjan julkaisujen luominen

• Valokuvakirjan julkaisuun
merkitään uutisvirrassa
lapsesi nimi ja <Lapsesi> kirja.

• Kun olet luonut 24
valokuvakirjan julkaisua
ensimmäisestä yhteisestä
vuodestanne, voit tilata
lapsesi valokuvakirjan.
(Valokuvakirjaa ei voi tilata
ennen sitä.)
• Kaikki uutisvirtaasi tulevat
valokuvakirjan julkaisut
tallennetaan automaattisesti
lapsesi valokuvakirjan sivuiksi.

VAlokuvakirjan julkaisujen luominen

• Kun haluat avata
lapsesi valokuvakirjan
muokkaustilassa, paina ”Perhe
ja ystävät”-kuvaketta.

• Paina sitten Kuvakirjapainiketta, niin lapsesi
valokuvakirja avautuu
muokkaustilassa.
• Vie hiiriosoitin tietokoneen
näytöllä lapsesi kuvakkeen
päälle oikealla olevassa
valikossa ja valitse listasta
<Lapsesi> valokuvakirja.

ValokuvAkirjan muOkkAaminen

• Valokuvakirjan
muokkaustilassa näkyvät
kaikki valokuvasivut,
jotka ovat sillä hetkellä
muokattavissa.
• Muokkausnäkymässä
voit tehdä kirjan etu- ja
takakannen, sekä sivun, johon
tulee tietoja lapsestasi.

• Paina valokuvakirjan sivua,
jota haluat muokata, niin se
aukeaa.

ValokuvAkirjan muOkkAaminen

• Kun olet avannut sivun, voit
painaa Muokkaa kuvaa, jos
haluat muokata sivulla olevaa
kuvaa tai vaihtaa sen toiseen.

Tavalliset puhelimella
otetut kuvat toimivat
hyvin!
Muista, että valokuvakirjaan
valittavien kuvien täytyy olla
tarpeeksi suuria tarkkuudeltaan,
jotta ne toimisivat painettuna
(200 dpi, 2000 x 2000 pikseliä).
Voit zoomata kuvaa halutessasi.
Jos zoomaat liian lähelle, kuvan
tarkkuudesta voi tulla liian
alhainen. Kokeilemalla näet mikä
toimii parhaiten.

• Jos haluat poistaa kuvan,
paina oikealla ylhäällä
olevaa rastia ja valitse toinen
kuva. Kun olet valmis, paina
Tallenna.
• Paina kuvan alla olevia
kuvakkeita, niin voit valita
missä asennossa tai
muodossa kuva näytetään:
pysty- tai vaakasuuntaisena
tai neliskulmaisena.
• Kun olet tyytyväinen sivun
sisältöön ja asetteluun, paina
Tallenna.

ValokuvAkirjan muOkkAaminen

• Paina pientä valkoista nuolta,
niin voit valita sivulle yhden
kolmesta väriteemasta:
violetti, valkoinen tai musta.

• Voit vaihtaa
päivämäärää painamalla
kalenterikuvaketta.
Kaikki kirjan sivut ovat
aikajärjestyksessä. Jos
muutat päivämäärää, sivu voi
tämän vuoksi siirtyä toiseen
paikkaan valokuvakirjassa.
• Voit myös vaihtaa sivun
otsikkoa sekä lisätä
kuvauksen tai päivittää sitä.
• Kun olet tyytyväinen sivun
sisältöön ja asetteluun, paina
Tallenna.

ValokuvAkirjan muOkkAaminen

Jos haluat
muuttaA sivun
sisÄltöä, vOit
siirtyä sivun
muokkaustilaan
ja vaihtAA kuvaa,
otsikkOa, tekstiä,
päivämäÄräÄ, ym.

• Jos haluat poistaa koko
sivun valokuvakirjasta, sinun
on poistettava alkuperäinen
valokuvakirjan julkaisu
uutisvirrastasi.
• Etsi julkaisu uutisvirrasta.
Paina julkaisun alla olevia
kolmea pistettä ja valitse
Poista tämä julkaisu. (Sekä
julkaisu että valokuvakirjan
sivu poistetaan.)

Valokuvakirjan tilaaminen

• Kun olet luonut 24
valokuvakirjan julkaisua
/ sivua ja kerännyt 3500
pistettä, kirja on valmis
tilattavaksi.
• Valitse Esikatselu, niin voit
käydä kirjan läpi sivu sivulta.
Voit liikkua kirjassa eteen- ja
taaksepäin nuolipainikkeilla.
Jos et ole tyytyväinen, voit
siirtyä takaisin ja jatkaa kirjan
sivujen muokkausta.

• Kun olet valmis, paina Tilaa,
niin voit lähettää lapsesi
valokuvakirjan painettavaksi.
• Toimitusaika on noin 10-14
päivää.

ONNEA MATKAAN
VALOKUVAKIRJAN
TEOSSA!

