
Zinio Hyvinkään ja Nurmijärven kirjastoissa 

Ziniossa on luettavissa lähinnä englanninkielisiä aikakauslehtiä. Myös muutama ranskan, italian ja espanjan 

kielinen lehti on valikoimissa. Palvelu on käytettävissä mistä vain internetin välityksellä. 

Ziniota käytetään kahden eri näkymän kautta. Ensiksi avautuvalta kirjastokokoelmasivulta (sivun vasemmalla 

puolella lukee Zinio Magazine Collection) valitset lehtiä omaan kokoelmaasi. Omalta kokoelmasivulta (My 

Magazine Collection) käsin puolestaan luet valitsemiasi lehtiä.  

 Jos et ole vielä luonut omaa tiliä palveluun, klikkaa linkkiä: Create New Account. 

 Jos olet muualla kuin kirjaston koneella, kysytään ensin kirjastokorttisi numeroa. Tilin luonti ei 

onnistu, jos olet saanut korttisi  muualta kuin Hyvinkäältä tai Nurmijärveltä. Kirjaston tietokoneita 

käytettäessä kortin numeroa ei kuitenkaan kysytä. 

 Seuraavaksi avautuu ikkuna, jossa pyydetään kirjoittamaan nimesi, sähköpostiosoitteesi ja 

salasana (tarkistuksen vuoksi kahteen kertaan). Tiedot syötettyäsi klikkaa Create Account -nappia. 

 Jatkossa kirjaudu palveluun klikkaamalla linkkiä Login. 

 Tällöin kysytään antamaasi sähköpostiosoitetta ja salasanaa. 

 Kun sinulla on omat tunnukset, voit kirjautua Zinioon mistä vain – ainoastaan tunnusten luomista 

varten täytyy olla kirjaston koneella tai kirjastokortin numero tiedossa. 

 Uloskirjautuminen tapahtuu klikkaamalla ylhäällä oikealla olevaa hahmonkuvaa ja valitsemalla 

Log out. 

 Hahmonkuvan takana on myös kohta My Account, josta pääsee muuttamaan omia tietoja. 

 Luettavissa olevat lehdet näytetään aakkosjärjestyksessä ja niitä on usealla sivulla.  

 Sivua voit vaihtaa klikkaamalla numeroita sivun oikeasta ylä- tai alareunasta. 

 Voit rajata näytettäviä lehtiä aihealueen (Genres) tai kielen (Languages) mukaan. 

 Ylänurkan hahmonkuvasta saat esille toiminnon My Preferences. Sillä voit tilata ilmoituksen 

sähköpostiin,  kun valitsemistasi lehdistä ilmestyy uusi numero. 

 Takaisin perusnäkymään pääset vasemman yläreunan ”Zinio Magazine Collection” -linkistä. 

 Klikkaamalla lehden kansikuvaa aukeaa kyseisen lehden näkymä. 

 Voit valita lehden uusimman numeron kokoelmaasi klikkaamalla sen vieressä olevaa Checkout-

painiketta. 

 Vanhemmat numerot näkyvät alapuolella. Klikkaa niistä ensin haluamaasi lehteä ja sitten 

Complete Checkout -painiketta. 

 Kun siirto on suoritettu, voit avautuvasta ikkunasta valita Start Reading, joka vie suoraan 

lukemaan lehteä. Voit myös jatkaa kirjaston lehtikokoelman selailua valitsemalla Keep Browsing. 

 Omalle kokoelmasivullesi pääset oikeassa yläkulmassa näkyvän My Collection -linkin kautta. 

 Lehtiä voi järjestää eri tavoilla oikealla yläreunassa näkyvillä valintatyökaluilla. 

 Omasta kokoelmastasi lehden voit poistaa klikkaamalla roskakori-nappulaa kansikuvan alla. 

 Omalla kokoelmasivullasi voit avata lehtiä luettaviksi klikkaamalla niiden kansikuvia. 

 Avautuu uusi ikkuna, jossa lehteä luetaan. 

 Sivuja voi selata eteen- ja taaksepäin klikkaamalla lehden oikeaa tai vasenta reunaa tai 

käyttämällä näppäimistön nuolinäppäimiä. 

 Zoomaus lähemmäksi tai kauemmaksi tapahtuu hiiren rullalla. 

 Vasemman laidan ”ruudukkonapin” kautta pääset siirtymään suoraan valitsemallesi aukeamalle. 

 Lehden sisällysluettelosta voit siirtyä haluamaasi artikkeliin klikkaamalla sen otsikkoa. 

 Eri laitteille on olemassa sovelluksia, joilla lehtiä voi lukea myös ilman jatkuvaa internet-yhteyttä. Niistä 

saat lisätietoa aloitussivun alareunan linkkien kautta. 

 Internet Explorerin versiolla 9 ja sitä vanhemmilla on ongelmia lehtien lukemisessa. Muillakin selaimilla 

kannattaa käyttää mahdollisimman uutta versiota. 
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