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Lees voor gebruik eerst de instructies. 

Waar bevinden zich de click-button en het led licht 
 

 
Qmote maakt gebruikt van de Qmote app. Deze is beschikbaar voor iOS en Android.  

 
 
Gebruikershandleiding: 
Voor uitgebreide informatie bezoek: http://qblinks.com/support 
 
Batterij vervangen: 
Qmote maakt gebruik van een vervangbare CR1620 muntcel batterij, deze batterij heeft een 
levensduur van ongeveer 1 jaar.  
 
Batterij vervangen in drie eenvoudige stappen: 

1. Maak met een schroevendraaier de achterkant van de Qmote los. Doe het wel voorzichtig en 
zorg ervoor dat je de rubberen afdichting niet beschadigd. Deze rubberen afdichting zorgt 
voor de waterbestendigheid van de Qmote. 

2. Haal de oude batterij eruit en plaats de nieuwe batterij terug. 
3. Plaats de achterkant weer terug en schroef het vast. Zorg wederom dat je dit voorzichtig 

doet zonder de rubberen afdichting te beschadigen. 
4. De Qmote is vervolgens weer klaar voor gebruik. 

 
 



Qmote gebruiken voor presentaties geven: 
Koppel de Qmote aan je smartphone (voor volledige uitleg raadpleeg de digitale handleiding). Hierna 
is het mogelijk om je Qmote met een PC te verbinden. Verbreek eerst de verbinding met je 
smartphone voordat je met de computer gaat verbinden. De Qmote verbindt met een PC of MAC 
zonder enige software te hoeven installeren. Tijdens presentaties klik je 1 keer op de Qmote voor de 
volgende pagina en 2 keer op de Qmote voor de vorige pagina. 
 
 
 
FAQ: Toetsenbord mist op iOS Smartphone: 
Mocht je toetsenbord ineens weg zijn nadat je de Qmote verbonden hebt. Dan kun je dit met een 
simpele klik op het tekstveld terugbrengen. Mocht dit niet werken klik dan 5 keer op de Qmote. 
 
Dit probleem ontstaat door een systematische limiet van iOS ONLY als de Qmote opnieuw verbindt 
met de iPhone en je in een typ veld staat. Doormiddel van de opties hierboven kun je dit verhelpen. 
Of wacht 50 seconden tot de Qmote in de slaapstand is.  
 
FAQ: Toetsenbord mist op Android Smartphone: 
Voor smartphones met fysieke navigatie buttons: (o.a. Samsung) 
Wanneer je in een tekstveld staat, klik dan op instellingen. Hier kun je o.a. de instellingen van je 
toetsenbord aanpassen. 
Voor smartphones met on-screen navigatie buttons: 
Wanneer je in een tekstveld zit klik dan op het smalle en kleine toetsenbord icoon rechtsonder op je 
smartphone. Nu kun je het toetenbord bij instellingen aanpassen en weer terugplaatsen naar je 
standaard toetsenbord.  
 
Garantie: 
Op dit product zit 2 jaar fabrieksgarantie.  
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