asennusohjeet
Sovelluksen voi asentaa joko tabletille tai
puhelimelle. Tarkista, että sinulla on oikeudet
asentaa laitteelle uusia sovelluksia. Oikeuksia voi
olla rajoitettu niin, että asennukset ovat
mahdollisia ainoastaan esimerkiksi
vastuuopettajan tai it-tuen tunnuksilla.
Laitteen tekniset vaatimukset
• Käyttöjärjestelmä iOS 8.0 tai uudempi / Android 5.0 tai uudempi.
• Jos et tiedä, mikä käyttöjärjestelmä laitteessasi on, kokeile asentaa sovellus, ja selvitä
käyttöjärjestelmän versio teknisen tuen kanssa vasta, jos asennus ei onnistu. Sovelluksen
pitäisi toimia kaikilla vähänkin modernimmilla laitteilla.
• Mikrofoni, jota sovellus voi käyttää. Yleensä kaikissa tableteissa ja puhelimissa on.
• Nettiyhteys (esim. wifi tai mobiilidata).
• Ilman nettiä sovellus käynnistyy, mutta verkon yli toimiva puheentunnistus ei ”kuule”
lapsen lukemista, jolloin pelissä ei pääse etenemään.
• Lisäksi tarvitset sovelluksen lataamiseen ja asentamiseen joko
• Google-tilin (Android-laitteille; sovellus ladataan Play-kaupasta) tai
• Apple-tilin (iOS-laitteille; sovellus ladataan App Storesta).
Asennus, jos sinulla on Android-laite (testattu Android-puhelimella; erilaisten laitteiden
näkymät ja ohjeiden kieli saattavat hieman poiketa ohjeissa mainituista)
• Varmista, että laite on netissä.
• Kirjaudu selaimeen Google-tunnuksilla tai varaudu tekemään kirjautuminen asennuksen
aikana, jos asennusohjelma sitä pyytää.
• Mene osoitteeseen https://play.google.com/apps/testing/com.outloudapps.luppakorva
• Kirjaudu mukaan pilottiin klikkaamalla Ryhdy testaajaksi -nappulaa.
• Siirry Play-kauppaan sovellusta lataamaan lataa se Google Playsta-linkkiä klikkaamalla.
• Lataa ja asenna sovellus laitteellesi klikkaamalla Install. Valmista tuli!
• Kun käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, anna sille vielä lupa nauhoittaa ääntä.
Asennus, jos sinulla on iOS-laite (testattu iPhonella; erilaisten laitteiden näkymät ja ohjeiden
kieli saattavat hieman poiketa ohjeissa mainituista)
• Varmista, että laite on netissä ja että olet kirjautunut sille Apple-tunnuksilla.
• Mene asennussivulle osoitteeseen https://testflight.apple.com/join/uRVum6UF
• Vaihe 1: Asenna ensin TestFlight-sovellus sivun ohjeiden mukaan, mikäli sitä ei vielä ole

laitteella. Se on testialusta, jolla Luppakorva-sovelluksen testiversio pyörii.
• Kun olet asentanut TestFlightin, palaa takaisin asennussivulle.
• Vaihe 2: Kirjaudu pilottiin ja siirry Luppakorva-sovelluksen asennussivulle klikkaamalla
Start testing.
• Asenna Lue Luppakorvalle -sovellus klikkaamalla Install. Valmista tuli!
• Kun käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, anna sille vielä lupa nauhoittaa ääntä.
Ongelmia asennuksessa? Tarkista vielä, että...
•

Sinulla on oikeudet asentaa laitteelle sovelluksia.

•

Laite on netissä ja nettiyhteys toimii.

•

Laitteen muisti ei ole liian täynnä. Jos on, tee lisää tilaa
poistamalla jotain tarpeetonta.

•

Kirjoitit linkin, sovelluksen nimen, käyttäjätunnuksesi ja
salasanasi yms. tiedot oikein.

Mikäli asennusongelmat eivät tällä ratkenneet, niin...
•

Kysy ensisijaisesti apua sovelluksen ylläpitäjiltä ja pilotin muilta osallistujilta Lue
Luppakorvalle -yhteisössä: https://www.facebook.com/groups/lueluppakorvalle/ jollakulla muulla saattaa olla täsmälleen sama ongelma tai ratkaisu siihen.

•

Ei-kiireellisissä tapauksissa voit myös lähettää sähköpostia pilotin koordinaattorille –
johanna.roihuvuo@outloud.fi - joka pyrkii vastaamaan tukipyyntöihin vuorokauden
kuluessa. Syyslomaviikolla 15.-19.10.2018 vastausajat voivat olla pidempiä.

•

Hätätapauksessa soita tai jätä tekstiviestillä kiireinen soittopyyntö koordinaattorille
numeroon 044-5070781.

