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Onderhoud
Laat Iet apparaat Iiet vIIr laIgere tijI iI eeI slecIt geveItileerIe 

rIimte, bijv. iI eeI aItI If eeI afgeslIteI IIIs If verpakkiIg.

Laat Iet apparaat Iiet valleI eI prIbeer Iet Iiet te bIigeI.  

BescIerm Iet scIerm tegeI vIIrwerpeI Iie krasseI If bescIaIi-
giIgeI kIIIeI verIIrzakeI. VIIr afIIeIIe bescIermiIg vaI Iet 
scIerm beveleI we aaI Iet apparaat iI eeI stevig bescIermiIgsIIes-
je te bewareI.

HIII Iet apparaat Iit Ie bIIrt vaI kiIIereI.

BreIg geeI veraIIeriIgeI aaI Ie e-reaIer aaI eI maak Ieze Iiet 
IpeI.

Veiligheidsmaatregelen

Lees Ieze sectie zIrgvIlIig vIIrIat I Iet apparaat gaat gebrIikeI. 
VIlg Ieze iIstrIcties Im Iw veiligIeiI te garaIIereI eI Ie leveIsIIIr 
vaI Iet apparaat te verleIgeI.

Richtlijnen voor opslag, transport en gebruik
De beIrijfstemperatIIr ligt tIsseI 0 °C eI 40 °C; stel Iet apparaat IIs 
Iiet blIIt aaI extreem IIge If lage temperatIreI. Leg kabels IIIit iI 
Ie bIIrt vaI warmtebrIIIeI. De kabelisIlatie kaI bescIaIigeI, wat 
tIt braII If eeI elektriscIe scIIk kaI leiIeI.

PrIbeer Ie vIlgeIIe factIreI te vermijIeI:

Direct 
zonlicht

Vuur of rookVloeistof of 
vochtigheid

Sterke elektromag-
netische velden

UV- of elektromag-
netische straling

Elektrostatische 
ladingen

Extreme mechani-
sche druk
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GebrIik Iet apparaat Iiet met eeI bescIaIigIe accI, eeI kapItte 
laIer (gebarsteI beIIiziIg, slecIt cIItact, kapItte vIeIiIgskabel). Als 
Ie accI is bescIaIigI (gescIeIrIe beIIiziIg, lekkage vaI elektrIlyt, 
vervIrmiIg eIz.) IieIt Ieze IIIr bevIegI persIIeel te wIrIeI vervaI-
geI. GebrIik vaI zelfgemaakte If aaIgepaste accI’s kaI explIsie ver-
IIrzakeI eI/If Iet apparaat bescIaIigeI.

Maak Iet scIerm If Ie beIIiziIg Iiet scIIII met IrgaIiscIe If 
aIIrgaIiscIe IplIsmiIIeleI (bijv. beIzeeI eIz.). 

GebrIik eeI zacIte IIek Im stIf vaI Ie bIiteIkaIt vaI Iet apparaat 
te verwijIereI. VerwijIer vIil met eeI paar IrIppels geIestilleerI 
water.

Maximaal vijf Iefecte pixels iI Iet scIerm zijI acceptabel eI vIr-
meI geeI Iefect aaI Iet scIerm Iat iI aaImerkiIg kImt vIIr ga-
raItie. Als Iet apparaat laIgere tijI Iiet is gebrIikt, werkt Ie 
accIIiveaI-iIIicatIr wellicIt Iiet als Ie laIer wIrIt aaIgeslI-
teI. SlIit iI Iat geval Ie laIer aaI, laat Iet apparaat 1 IIr Ip-
laIeI, kIppel Ie laIer If USB-kabel vervIlgeIs lIs eI slIit Ieze 
weer aaI. Het apparaat kaI IaI weer IIrmaal wIrIeI gebrIikt.  
Neem vóór aflIIp vaI Ie garaItieperiIIe cII-
tact Ip met Iet IicItstbijzijIIe gIeIgekeIrIe service-
pIIt Im te lateI beIIrIeleI If Iet apparaat IIg veilig is. 
BezIek vIIr geIetailleerIe iIfIrmatie Iver servicepIIteI iI Iw regiI 
Ie Ifficiële website: www.pIcketbIIk.cI.

Waarschuwing
Het scIerm vaI Iit apparaat is vaI breekbaar glas! Om scIaIe te vIIr-
kImeI, Iet apparaat Iiet lateI valleI, bIigeI If er IrIk Ip IitIefe-
IeI, Iiet Ip pIIteI Ip Iet scIermIppervlak IrIkkeI eI IIk geeI aI-
Iere acties IitvIereI Iie Iet glas mIgelijk bescIaIigeI If brekeI. Het 
scIerm Ieeft IaarIaast geeI speciale bescIermlaag, IIs vermijI elk 
cIItact met Iet Ippervlak eI vIIrwerpeI Iie er mIgelijk markeriI-
geI If krasseI Ip acIterlateI. Om Iet risicI Ip bescIaIigiIg vaI Iet 

http://www.pocketbook.ch
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apparaat eI Iet bijbeIIreIIe scIerm te verlageI, raIeI we I aaI Im 
Iet te bewareI eI vervIereI iI eeI bescIermeIIe PIcketbIIk-IIes.

Aan radiofrequentie gerelateerde veiligheid
Het apparaat IItvaIgt eI zeIIt raIiIgIlveI Iit eI kaI met raIiIver-
keer eI elektrIIiscIe apparatIIr iIterferereI. Als I persIIIlijke me-
IiscIe apparateI gebrIikt (bijv. eeI pacemaker If geIIIrapparaat), 
Ieem IaI cIItact Ip met Ie fabrikaIt Im te weteI te kImeI If 
Iergelijke meIiscIe apparateI wel If Iiet tegeI exterIe RF-sigIaleI 
zijI beveiligI.

GebrIik geeI IraaIlIze cImmIIicatie aaI bIIrI vaI vliegtIigeI eI 
iI ziekeIIIizeI – Iit kaI vliegtIigelektrIIica If meIiscIe apparatIIr 
stIreI.

Benutting
WaIIeer I zicI Ip Ie verkeerIe maIier vaI Iit appa-
raat IItIIet, kaI Iit IaIelige gevIlgeI IebbeI vIIr 
milieI eI vIlksgezIIIIeiI. VIlg Ie vIIr Iet apparaat 
specifieke verwijIeriIgsvIIrscIrifteI Im Iergelijke ge-
vIlgeI te vermijIeI. Het recycleI vaI Ieze materialeI 

Ielpt IatIIrlijke IIlpbrIIIeI te bescIermeI. Neem vIIr meer iIfIr-
matie Iver recycleI cIItact Ip met Ie gemeeIte vaI Iw wIIIplaats, 
Iw vIilIisIpIaalbeIrijf, Ie wiIkel waar I Iet apparaat Iebt gekIcIt 
If eeI erkeII servicepIIt. 

WeggIIieI vaI elektriscIe eI elektrIIiscIe cImpIIeIteI (Ieze 
ricItlijI is vaI kracIt iI Ie EU eI aIIere EIrIpese laIIeI waar sprake 
is vaI gescIeiIeI afvaliIzameliIg). GIIi iI aIIere laIIeI accI’s iI 
IavIlgiIg vaI Ie lIkale wetgeviIg weg.

Om explIsiegevaar te vermijIeI, IieIt I zicI Iiet vaI Ie accI te IIt-
IIeI IIIr Ieze te verbraIIeI



1. Menu | Aan/Uit: Iiermee IpeIt I eeI cIItextmeII (iIIieI 
bescIikbaar).

2. Vooruit: Iiermee gaat I Iaar Ie vIlgeIIe pagiIa.
3. Achteruit: iI Ie leesmIIIs gaat I Iiermee Iaar Ie vIrige 

pagiIa, iI Ie IavigatiemIIIs gaat I Iiermee Iaar Iet vIrige meII 
If Ie vIrige pagiIa iI Ie lijst.

4. Menu : terIg Iaar Iet begiImeII.
5. MicroSD-kaartsleuf: Im eeI exterIe MicrISD/SDHC-kaart (tIt 

128 GB (bestaIIssysteem FAT32)) te iIstallereI.
6. Ledlampje.
7. USB Type-C-poort: Im Iet apparaat via eeI USB-kabel Ip eeI 

pc If laIer aaI te slIiteI.

OPMERKING: I kIIt Ie tIetstIewijziIg zelf cIIfigIrereI iI Instellingen > Aan-
passen > Toetstoewijzing. De tIewijziIg vaI tIetseI vIIr Iavigatie eI Iet Im-
slaaI vaI pagiIa's is afIaIkelijk vaI Ie scIermIriëItatie.

Uiterlijk



Technische specificaties

Scherm
9,7” (24,64cm) E-IIk Carta™ capacitief 
mIltiseIsIr scIerm 825 × 1200, 150 Ipi, 
zwart-wit

Voorverlichting Ja (SMARTligIt)
CPU DIal CIre (2×1 GHz)

RAM 512 MB
Opslag 8 GB *

Besturingssysteem LiIIx® 3.10.65
Verbindingen USB Type-C, Wi-Fi (b/g/I)

Accu Li-III PIlymer, 2200 mAI 

Bestandsindelingen 
van boeken

PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), 
DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, 
TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, CBR, CBZ, 
ACSM

Bestandsindelingen 
van afbeeldingen

JPEG, BMP, PNG, TIFF

G-sensor Ja
Cover sensor Ja

Formaat 236,2 × 173 × 7,9mm
Gewicht 369 g

* De werkelijke iIterIe IpslagrIimte kaI afwijkeI, afIaIkelijk vaI Ie sIftware-
iIstelliIgeI Ip Iw apparaat.



Ga als vIlgt te werk als I Ie accI Ie eerste keer wilt IplaIeI:
•	SlIit Iet apparaat met eeI USB-kabel aaI Ip eeI cImpIter If 

Ip eeI laIer. Het apparaat wIrIt iIgescIakelI zIIra Iet IplaIeI 
begiIt.

•	Als Ie accI vIlleIig is IpgelaIeI kIIt I Ie kabel lIsmakeI vaI 
Iet apparaat, Iat II klaar is vIIr gebrIik.

Als Iet apparaat is iIgescIakelI waIIeer I Ie kabel Ip Ie pc aaIslIit, 
wIrIt eeI IialIIgveIster geIpeII waariI I wIrIt gevraagI eeI vaI 
Ie vIlgeIIe twee acties te kiezeI – Pc-verbinding If Opladen. Het 
IplaIeI begiIt alleeI als Ie jIiste mIIIs is gekIzeI.

Aan de slag

II Iit IIIfIstIk leert I IIe I Iet apparaat gereeImaakt vIIr gebrIik 
eI leert I Ie belaIgrijkste bestIriIgsfIIcties keIIeI.

ACCU OPLADEN

U kIIt Ie accI IplaIeI met eeI USB-kabel Iie Ip (1) eeI pc is aaI-
geslIteI If (2) met eeI laIer (IptiIIeel) Iie Ip eeI stIpcIItact is 
aaIgeslIteI.

1 2
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APPARAATBEHEER

Aanzetten
DrIk Ip Ie Aan/Uit-kIIp. WaIIeer Iet apparaat gereeI is vIIr 
gebrIik, wIrIt Iet begiImeII If Iet laatst geIpeIIe bIek weer-
gegeveI, afIaIkelijk vaI Ie iIstelliIgeI.

Uitzetten
HIII Ie Aan/Uit-kIIp geIIreIIe twee secIIIeI iIgeIrIkt tIt Iet 
apparaat wIrIt IitgescIakelI.

Vergrende-

ling

U kIIt Iet apparaat Ip Irie maIiereI vergreIIeleI:
1. DrIk Ip Ie Aan/Uit-kIIp.
2. Activeer Taakbeheer. Tik Ip Iet icIIItje  Im Iw ap-

paraat te vergreIIeleI.
3. U kIIt Ie aItImatiscIe tIetsvergreIIeliIg eI IitscIakeliIg 

iIstelleI: ga Iaar Instellingen > Energiebeheer > Apparaat uit na If Apparaat 
vergrendelen na eI geef Ip Ia IIeveel tijI vaI iIactiviteit Iet tIetseIbIrI 
mIet wIrIeI vergreIIelI If Iet apparaat mIet wIrIeI IitgescIakelI.

Ontgrendelen DrIk Ip Ie Aan/Uit-kIIp.

Opnieuw 
starten

Als Iet apparaat blijft IaIgeI (Iiet meer reageert Ip tIetseI If aaIra-
kiIgeI, mIet I Iet apparaat (max. 30 secIIIeI) Ie tijI geveI Im Ip-
IracIteI te verwerkeI. Als Iat Iiet Ielpt, kIIt I Iet apparaat IpIieIw 
starteI IIIr 10 secIIIeI Ie kIIp Aan/Uit iIgeIrIkt te IIIIeI.

Taakbeheer

U kIIt Taakbeheer Ip twee maIiereI activereI:
•	 IIIr te tikkeI Ip Iet  iI Ie melIiIgeIbalk;                                           
•	 IIIr IerIaalIelijk te IrIkkeI Ip Ie Menu-kIIp

Taakbeheer geeft sIel tIegaIg tIt bepaalIe bestIriIgsfIIcties vaI 
Iet apparaat:

•	 actieve applicaties afslIiteI: IrIk Ip  Iaast Ie ap-
plicatie iI Ie lijst.

•	  Apparaat vergreIIeleI. DrIk Ip Ie kIIp Aan/Uit 
Im te IItgreIIeleI.

•	 DraaIlIze verbiIIiIgeI weergeveI.
•	 EeI mImeItIpIame makeI
•	 Het apparaat IitscIakeleI
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OVERZICHT BEGINMENU

Toepassingensven-
ster

Bestsellers 

Startscherm — lijst 
met onlangs geopen-
de en nieuw toege-
voegde boeken

Veeg omlaag om een Mel-
dingenvenster te openen

Tik om Kalender te 
openen
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Meldingenvenster
Tik If veeg Iet icIIItje  Imlaag Im eeI meldingenvenster te 
IpeIeI.

OPMERKING: U kIIt IIk eeI meldingenvenster IpeIeI IIIr Ip Ie Menu-kIIp 
te IrIkkeI.

Via eeI melIiIgeIveIster Ieeft I sIel tIegaIg tIt Ie cIIfigIratie 
vaI Wi-Fi, eI Voorverlichting, het synchroniseren vaI IetwerkIieIsteI, 
Taakbeheer,  Vliegtuigmodus,  vaI Iet apparaat. 

OIk wIrIt er IieIws Iver ReaIRate Ip weergegeveI.

OPMERKING: Im Iet IieIws Iver ReaIRate te kIIIeI zieI, mIet I Ie IieIst eerst 
aItIrisereI. Ga IaartIe Iaar Instellingen > Accounts en synchronisatie > ReadRate 
eI Aanmelden Im I aaI te melIeI bij Ie IieIst.

BEWEGINGEN

WAARSCHUWING! Het aaIraakscIerm vaI Iet apparaat is Ieel gevIelig eI 
kwetsbaar. Raak Iet IaarIm altijI vIIrzicItig aaI eI bestIIr Iet apparaat bij 
vIIrkeIr met bewegiIgeI.

Tikken
Hiermee IpeIt I eeI elemeIt (bIek, bestaII, map, tIepassiIg 
If meIIIIIerIeel).
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Aanraken en vasthouden
Hiermee IpeIt I eeI cIItextmeII vaI eeI elemeIt (iIIieI 
bescIikbaar).

Vegen
Hiermee slaat I pagiIa’s Im vaI eeI bIek If lijst If verplaatst 
I eeI afbeelIiIg: veeg Iw viIger Iver Iet scIerm.

Snel vegen
LijsteI scrIlleI: beweeg Iw viIger sIel Iver Iet scIerm.

Schalen
Hiermee veraIIert I Ie scIaal vaI eeI afbeelIiIg: plaats 
twee viIgers Ip Iet scIerm eI beweeg ze Iaar elkaar tIe 
Im Iit te zIImeI If beweeg ze Iit elkaar Im iI te zIImeI.

HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN

Het scIermtIetseIbIrI wIrIt gebrIikt waIIeer tekst mIet wIrIeI 
iIgevIerI, bijvIIrbeelI Im te zIekeI If Im IetwerkverbiIIiIgsge-
geveIs iI te vIereI.

Tik Ip Ie betreffeIIe tIets Im eeI tekeI te typeI. HII vast Ip Ie be-
treffeIIe tIets Im eeI speciaal tekeI te typeI. Selecteer Iet vereiste 
speciale tekeI iI Ie vervIlgkeIzelijst.

Tik Ip  Im vaI Iet alfabet Iaar Iet IImerieke tIetseIbIrI te scIa-
keleI. Tik Ip  Im vaI Iet IImerieke tIetseIbIrI Iaar Iet symbI-
liscI te scIakeleI.

Ga Im eeI IieIwe tIetsteIbIrItaal tIe te vIegeI Iaar Instellingen > 
Taal en toetsenbord > Toetsenbordindeling.

Tik Ip  Im te scIakeleI Iaar eeI aIIere tIetseIbIrItaal. De gese-
lecteerIe taal wIrIt weergegeveI Ip Ie spatiebalk.
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IIIieI IIIig kIIt I Iet vIIrbeelI vaI Ie speciale tekeIs recItsbIveI 
Ip Iet tIetseIbIrI iIscIakeleI/IitscIakeleI. Ga Im Iit te IIeI Iaar 
Instellingen > Taal en toetsenbord > Toetsenbordindeling > Weergave 
sneltoets.

5

3

1

2

4

1. ScIakeleI tIsseI IIIfIletters eI kleiIe letters;
2. Tekst iIvIereI;
3. ScIakeleI tIsseI tIetseIbIrIstaIIeI;
4. Laatst iIgevIerIe symbIIl wisseI;
5. IIvIertaal wijzigeI.

WaIIeer I eeI wacItwIIrI typt (bijv. Wi-Fi-aaImelIgegeveIs) wIrIt 
Iet pictIgram  iI eeI tekstvelI weergegeveI. Raak Iit aaI als I Ie 
getypte tekeIs wilt bekijkeI.

VOORVERLICHTING

OpeI Ie balk KeIIisgeviIg Im Iet cIItrIlemeII vIIr Iet VIIrlicIt 
weer te geveI. Het cIItrIlemeII vIIr Iet VIIrlicIt bestaat Iit twee 
IIIerIeleI:
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1. Algemene voorlichtcontrole. Deze Imvat eeI AAN/UIT-scIake-
laar Im Iet licIt aaI eI Iit te scIakeleI eI eeI scIIifkIIp vIIr Ie 
IelIerIeiI.

OPMERKING: Om Iet vIIrlicIt aaI If Iit te scIakeleI zIIIer Ie KeIIisgev-
iIgsbalk te IpeIeI, IIIIt I Ie MeII-kIIp eeI secIIIe iIgeIrIkt.

2. SMARTlight voorlicht temperatuurcontrole. 

StaIIaarI staat Ieze fIIctie iI Ie aItImatiscIe mIIIs (Ie scIakelaar 
staat iI Ie AAN-pIsitie). Dit betekeIt Iat Iet apparaat Ie Iptimale 
temperatIIr bepaalt afIaIkelijk vaI Ie tijI vaI Ie Iag (vaI IeItraal 
wit iI Ie IcIteII tIt warmere tiIteI iI Ie avIII).

WaIIeer Ie aItImatiscIe mIIIs Iit staat (Ie scIakelaar staat iI Ie 
UIT-pIsitie), is Ie scIIifkIIp Ip Iet scIerm geactiveerI eI I kIIt 
IaIImatig Ie vIIrlicIttemperatIIr selectereI.

OPMERKING: Het apparaat mIet Ip Ie jIiste tijI staaI Im te garaIIereI 
Iat Iij cIrrect werkt iI Ie aItImatiscIe mIIIs. ScIakel Im Ie tijIiIstelliIg 
aaI te passeI “Automatische tijdsynchronisatie” iI (Instellingen - “Datum/
Tijd”) If stel Ie tijI IaIImatig iI.

U kIIt Ie IelIerIeiI vaI Frontlight eI Ie SMARTlight voorlicht 
temperatuur vaI Iw beelI aaIpasseI IIIr te tikkeI Ip Ie Front-
light- eI SMARTlight-pictIgrammeI. De IelIerIeiI eI Ie kleIrtem-
peratIIr wIrIeI per tik met ééI prIceIt verIIIgI eI verlaagI.

VERBINDING MAKEN MET INTERNET

Het apparaat kaI via eeI Wi-Fi-Ietwerk verbiIIiIg makeI met iI-
terIet. Als I eeI tIepassiIg IpeIt Iie eeI iIterIetverbiIIiIg vereist 
(bijv. Browser If Boekwinkel) wIrIt aItImatiscI eeI Wi-Fi-verbiIIgiI 
gemaakt. Als eeI bekeII Ietwerk Iiet bescIikbaar is, wIrIt Ie lijst 
met bescIikbare IetwerkeI geIpeII.  Als eeI Ietwerk waarmee I 
verbiIIiIg wilt makeI is beveiligI, vIer IaI Iet IetwerkwacItwIIrI 
iI met Iet scIermtIetseIbIrI.
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W-Fi-verbiIIiIg kaI IIk wIrIeI iIgescIakelI/IitgescIakelI IIIr 
Ip Ie icIII  iI Iet melIiIgeIveIster te klikkeI. Als eeI bekeII 
Ietwerk bescIikbaar is, wIrIt Ie verbiIIiIg aItImatiscI tIt staII 
gebracIt, aIIers wIrIt Ie lijst met bescIikbare IetwerkeI geIpeII. 

Geavanceerde instellingen
Zie vIIr meer iIstelmIgelijkIeIeI vaI Ie Wifi-verbiIIiIg Instellingen 
> Wi-Fi, ga Iaar Iet geselecteerIe Ietwerk eI klik Ip Meer... IIIer-
aaI Iet scIerm:

•	Je kaI wijzigt I Configuratie van IP-adres:
•	DHCP: IP-aIres aItImatiscI IpIaleI (als DHCP-server is 

gecIIfigIreerI);
•	Handmatig (vIIr ervareI gebrIikers): vIer Ietwerkparame-

ters IaIImatig iI met beIIlp vaI Iet scIermtIetseIbIrI.
•	Als Iet Ietwerk waarmee I wilt verbiIIeI eeI prIxyserver Ieeft, 

kIIt I Ie parameters ervaI iI Ie sectie Proxyconfiguratie IpgeveI.

Verbinding met verborgen netwerk 
1. Ga iI Ie melIiIgeIbalk Iaar Instellingen > Wi-Fi;
2. Als I eeI verbiIIiIg met eeI verbIrgeI Ietwerk wilt iIstelleI, 

IpeIt I Verbinding met verborgen netwerk eI vIert I met beIIlp vaI 
Iet scIermtIetseIbIrI iI Iet velI Netwerknaam (SSID) Ie SSID iI.

3. Selecteer Iet beveiligiIgstype iI Ie cIrrespIIIereIIe lijst:
•	Geen: vIIr eeI IpeI Ietwerk;
•	Eenvoudig (WEP): waIIeer I Ieze Iptie kiest, mIet I WEP  

Verificatiewijze: Open systeem If Gedeelde sleutel IpgeveI. 
•	WPA/WPA2 PSK: I mIet eeI IetwerksleItel (maximaal 64 te-

keIs) iIvIereI.
4. Als I Ie IetwerkcIIfigIratie wilt cIItrIlereI eI verbiIIiIg wilt 

makeI met Iet Ietwerk, gaat I terIg Iaar Ie sectie Verbinding met 
verborgen netwerk en drukt u op Verbinden.



AaI Ie slag 17

LET OP! Zet Iet apparaat Iit vIIrIat I Ie micrISD-kaart eriI steekt If erIit 
Iaalt.

Als I Ie kaart wilt verwijIereI, IrIkt I vIIrzicItig Ip Ie raII tIt Ieze 
lIskImt, eI Iaalt I Ie kaart erIit.

LET OP! Als Ie SD-kaart vastzit, prIbeer Ieze er IaI Iiet zelf Iit te IaleI, 
maar Ieem cIItact Ip met Ie KlaItIIIersteIIiIg.

MICROSD-KAART PLAATSEN

Het apparaat bescIikt al Iver 8 GB iIterI geIeIgeI, maar I kIIt 
Iit IitbreiIeI IIIr eeI MicrISD-kaart (tIt 128 GB (bestaIIssysteem 
FAT32)) tIe te vIegeI. Plaats Ieze iI Ie sleIf (zie afbeelIiIg) eI IIw 
Ie kaart vIIrzicItig Ip zijI plaats.



Toepassingen

II Iit geIeelte kIIt I Ie apps bekijkeI Iie Ip Iw apparaat zijI 
geïIstalleerI.
Het staIIaarI startscIerm bevat vier apps:

•	Bibliotheek;
•	Notities;
•	Webwinkel;
•	Browser.

AIIere apps zijI bescIikbaar iI Iet appmeII. Kies Iet symbIIltje   Im Iet 
appmeII te IpeIeI. 

GebrIik Iet cIItextmeII Im apps iI Iet IIIfImeII te verplaatseI, vervaI-
geI If verwijIereI. 

BIBLIOTHEEK

BibliItIeek is Ie e-bIIk bestaIIsmaIager, waarmee I kIIt grIepe-
reI, sIrtereI, Ie vIrmgeviIg vaI Ie grIep kIIt wijzigeI eI zIekIp-
IracIteI kIIt IitvIereI. Meer Iver Ieze app leest I bij Bibliotheek.

WEBWINKEL

De Store-app biedt hoogwaardige content onder licentie via de Pocket-
Book-boekenwinkelportal vanaf uw apparaat. U hebt alleen een actieve 
internetverbinding nodig om de app te gebruiken.
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Voor toegang tot alle functies van de PocketBook-portal, moet u inlog-
gen bij een bestaand account of er een maken. Om een huidig account te 
autoriseren of om een nieuw account te registreren, voert u de autorisatie 
in en klikt u op ‘Aanmelden/account maken’. Volg vervolgens de instruc-
ties op het scherm. 

Als de verbinding naar de account goed is ingesteld, hebt u toegang tot 
alle PocketBook-portalfuncties

Om het account te beheren, zijn de volgende onderdelen beschikbaar in 
het persoonlijke account:

•	 Mijn aankopen — eeI lijst met gekIcIte gIeIereI;
•	 Wensenlijst — eeI lijst met geweIste bIekeI;
•	 Boektaal — selecteer Ie taal vIIr Ie weergegeveI bIekeI;
•	 Kies store — selecteer Iit Ie bescIikbare PIcketBIIk-stIres;
•	 Instellingen — algemeeI iIstelliIgeImeII;
•	 Uitloggen — lIg Iit bij Iet accIIIt.

Om het geselecteerde product te kopen, klikt u op Kopen. Er verschijnt 
een venter met een lijst met beschikbare betaalmethoden. Kies er een 
naar wens en betaal.

Het gekochte bestand verschijnt in het gedeelte “‘Mijn aankopen’,  waar 
u het te allen tijde kunt downloaden. Zodra de download is voltooid, 
wordt het bestand verplaatst naar de map Bibliotheek > Downloads en 
verschijnt op het prikbord met recente evenementen in het hoofdmenu.

Persoonlijke ruimte
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BROWSER

Dit is eeI tIepassiIg vIIr Iet bekijkeI vaI webpagiIa’s. WaIIeer I Ie 
brIwser start, wIrIt I gevraagI verbiIIiIg te makeI met eeI vaI Ie 
bescIikbare IraaIlIze IetwerkeI.

Als I eeI websiteaIres wilt iIvIereI, raakt I Ie aIresbalk aaI, typt 
I eeI aIres met beIIlp vaI Iet scIermtIetseIbIrI Iat wIrIt weer-
gegeveI eI IrIkt I Ip Enter. U kIIt eeI kIppeliIg vIlgeI IIIr Ieze 
aaI te rakeI. Als eeI webpagiIa Iiet iI Iet scIerm past, kIIt I er 
IIIrIeeI scrIlleI: plaats Iw viIger iI Iet scIerm eI verplaats eeI 
pagiIa. U kIIt IIk Ie scIaal vaI eeI webpagiIa wijzigeI met zIIm-
bewegiIgeI (twee viIgers Iaar elkaar tIe bewegeI If spreiIeI). Met 
Ie IarIwarekIIppeI /  kIIt I eeI pagiIa verticaal scrIlleI: met  
scrIllt I Imlaag eI met   scrIllt I ImIIIg.  

BrIwser IIIersteIIt meerIere veIsters. U kIIt IIs eeI IieIw veIster 
vIIr Iet betreffeIIe brIwsermeII IpeIeI eI alle geIpeIIe veIsters 
bekijkeI. BIveIIieI kIIt I vaIIit Iet brIwsermeII eeI gescIieIeIis 
vaI bezIcIte websites, IIwIlIaIs eI favIrieteI bekijkeI, Ie scIaal 
vaI weergegeveI webpagiIa’s wijzigeI, eeI scIerm IraaieI eI Ie 
brIwser cIIfigIrereI met Ie Iptie Instellingen. OIIer Instellingen 
kIIt I Ie gescIieIeIis eI cIIkies wisseI, JavaScript eI Iet laIeI vaI 
afbeelIiIgeI iI-/IitscIakeleI. 

Raak Iet IesbetreffeIIe meIIIIIerIeel aaI als I Ie brIwser wilt afslIiteI.
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ALGEMEEN

Rekenmachine
De grafiscIe rekeImacIiIe IIIersteIIt Iiverse  
wiskIIIige bewerkiIgeI, zIals verscIilleIIe IImerieke syste-
meI, trigIIImetriscIe, lIgaritmiscIe eI lIgiscIe bewerkiIgeI eI 
macItsverIeffiIgeI.

Datum en tijd
Hiermee IpeIt I Ie kaleIIer vaI Ie IIiIige maaII eI Ie klIk. Met 
Iavigatie /  kIIt I IIIr eeI kaleIIer IavigereI. DrIk Ip Ie kIIp 

 Im Iaar Ie IIiIige maaII terIg te kereI. Meer iIfIrmatie Iver 
Ie IatIm- eI tijIiIstelliIg leest I iI Iet IIIfIstIk Datum/tijd vaI Ie 
IaIIleiIiIg.

Galerij
Hiermee IpeIt I Ie BibliItIeek iI Ie mIIIs waariI I afbeelIiIgeI kIIt 

weergeveI (Iie Iaar Ie map Galerie zijI geIIwIlIaI). De geIpeIIe fItI 
wIrIt iI Iet vIlleIige scIerm weergegeveI. Als I eeI fItI als ‘Apparaat 
uit’-logo wilt iIstelleI, wilt draaien If informatie Iver Ie fItI wilt weerge-
veI, raakt I Ie afbeelIiIg iI Iet vIlleIige scIerm aaI Im Iaar Ie bewer-
kiIgsmIIIs Iver te scIakeleI, eI IrIkt I Ip Iet meIIpictIgram  iI Ie 
recIterbIveIIIek vaI Iet scIerm. II Ie bewerkiIgsmIIIs kIIt I Ip eeI 
fItI iI-/IitzIImeI met zIImbewegiIgeI eI Iet geselecteerIe gebieI als 
eeI lIgI iIstelleI.

RSS-nieuws
TIepassiIg vIIr Iet tIevIegeI eI lezeI vaI RSS-feeIs. OpeI RSS-
setIp Im RSS-IieIwsfeeIs tIe te vIegeI. Selecteer Ie Iptie RSS-feed 
toevoegen. VIer met Iet scIermtIetseIbIrI Iet aIres vaI Ie feeI iI. 
Als I Ie feeI wilt verwijIereI, selecteert I Ieze, IpeIt I Iet cIItext-
meII eI kiest I Verwijderen. U kIIt IIk Ip Iet pictIgram Prullenbak 
IrIkkeI .

Als I Ie feeI wilt bewerkeI, selecteert I Ieze, IpeIt I Iet cII-
textmeII eI kiest I Naam bewerken If URL bewerken. GebrIik Iet 
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scIermtIetseIbIrI Im Ie Iaam If Iet aIres vaI Ie RSS-feeI te be-
werkeI. Selecteer Bijwerken iI Iet tIepassiIgsmeII als I Ie feeI wilt 
bijwerkeI. Bijgewerkte iIIIII wIrIt aaI Iet bestaII met Ie exteIsie 
.Irss tIegevIegI eI kaI Ia Iet bijwerkeI wIrIeI gelezeI. De IIwI-
lIaIstatIs wIrIt tijIeIs Iet bijwerkeI weergegeveI. Na Ie IpIate 
kaI Iet bestaII IffliIe iI Ie brIwser wIrIeI gelezeI.

Als I Ie meest receIte feeIs wilt lezeI, selecteert I Ie Iptie Het 
laatste nieuws lezen iI Iet tIepassiIgsmeII. U kIIt Ie meest receIt 
geIIwIlIaIe RSS-feeIIpIates iI Ie brIwser IpeIeI.

Nieuwsarchief: met Ieze Iptie kIIt I Ie vIIr Ie IpIate IpgeslageI 
RSS-feeIs lezeI.

GAMES

Klondike
Klassiek patieIce.

Sudoku
PIpIlaire JapaIse pIzzel. DrIk Ip eeI lege cel Im Ieze te selectereI. 
DaarIa kIIt I iI Ie geselecteerIe cel eeI cijfer iIvIereI If labels iI-
stelleI - cijfers Iie iI aaImerkiIg kIIIeI kImeI vIIr Iie cel. U kiest 
Ie cijfers eI labels iI Iet IIIerste selectieveIster.

Schaken
U kIIt tegeI eeI vrieII If tegeI Iet apparaat speleI. Als I tegeI Iet 
apparaat speelt, kIIt I Iit 10 mIeilijkIeiIsIiveaIs kiezeI.

Scribble
TekeItIepassiIg. Het tekeIgereeIscIap selecteert I iI Iet beIie-
IiIgspaIeel vaI Ie applicatie:

Tekst: selecteer plaats eI afmetiIg vaI Iet tekstvak. Tekst wIrIt 
met Iet scIermtIetseIbIrI iIgevIerI;

Lettertype: wijzig Iet lettertype eI Ie grIItte;
PItlIII: vIIr Iet tekeIeI met IIIIe lijItjes;
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     Markeerstift: vIIr Iet trekkeI vaI Iikke lijIeI;;
GIm: vIIr Iet IitwisseI vaI lijIeI eI tekst;
TerIg: maakt Ie laatste bewerkiIg IIgeIaaI;

HIiIige tekeIiIg/tItaal aaItal tekeIiIgeI: Ie IIiIige tekeIiIg 
bewerkeI;

NieIw: met eeI IieIwe tekeIiIg begiIIeI;;
TekeIiIg verwijIereI;
TIepassiIg afslIiteI.

Raak Iet pictIgram  aaI als I eeI afbeelIiIg wilt IpslaaI. De IIiIige 
tekeIiIg wIrIt iI Ie map Mijn tekeningen iI Ie basismap vaI Iet apparaat 
IpgeslageI. De tIepassiIg Scribble wIrIt IIk gebrIikt Im grafiscIe IItities 
te bewerkeI.

DIENSTEN

Dropbox PocketBook
Met Ie tIepassiIg DrIpBIx kIIt I bestaIIeI Iaar Iw apparaat 
IIwIlIaIeI Iie aaI DrIpbIx zijI tIegevIegI vaIaf eeI aIIere cIm-
pIter If eeI apparaat waarIp Ie app DrIpbIx is geïIstalleerI, If 
vaIaf Ie DrIpbIx-website. U IIeft IaarvIIr Iiets Ip Iw PIcketBIIk 
te iIstallereI. U IIeft alleeI Ie service te macItigeI.

Aan de slag met
1. RegistrereI bij Ie DrIpbIx-service (www.IrIpbIx.cIm);
2. VIer Iw accIIItgegeveIs vaI DrIpbIx (e-mailaIres eI wacIt-

wIIrI) Ip Iw PIcketBIIk-apparaat iI via Instellingen > Accounts 
en synchronisatie > Dropbox > Aanmelden Im I aaI te melIeI bij 
DrIpbIx. (De Wi-Fi-verbiIIiIg mIet zijI iIgescIakelI, aIIers wIrIt 
I gevraagI Iit te IIeI);

3. WaIIeer I beIt geaItIriseerI, wIrIt Ie syIcIrIIisatiemap 
Dropbox PocketBook iI Ie BibliItIeek vaI Iet apparaat gemaakt. 
II Iw DrIpbIx-accIIIt wIrIt Ie map Toepassing > Dropbox Poc-
ketBook weergegeveI eI Ia syIcIrIIisatie is Ieze IIk tIegaIkelijk 
vaIaf aIIere apparateI met DrIpbIx.

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com
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OPMERKING: De tIepassiIg Ip Iw apparaat Ieeft alleeI tIegaIg tIt be-
staIIeI iI Ie map Toepassing > Dropbox PocketBook Ip Ie server.

Synchroniseren
AItImatiscI:

1. BestaIIeI Iie zijI tIegevIegI aaI Ie map Toepassing > Drop-
box PocketBook Ip Ie server eI aaI Ie syIcIrIIisatiemap Ip Iet 
apparaat, wIrIeI aItImatiscI gesyIcIrIIiseerI waIIeer Ie iIter-
IetverbiIIiIg is iIgescIakelI.

2. Alle gesyIcIrIIiseerIe bestaIIeI wIrIeI geIIwIlIaI Iaar Ie 
syIcIrIIisatiemap iI Ie BibliItIeek (Iit is staIIaarI Ie map Dropbox 
PocketBook, maar Iat kIIt I wijzigeI via Instellingen > Accounts en 
synchronisatie > Dropbox > Synchronisatiemap).

HaIImatig: 
1. Als I alle iIIIII iI syIcIrIIisatiemappeI wilt syIcIrIIisereI, 

kiest I iI Instellingen Ie Iptie Accounts en Synchronisatie > Drop-
box > Nu synchroniseren If kiest I iI Bibliotheek Ie Iptie Nu synchro-
niseren iI Iet cIItextmeII vaI Ie syIcIrIIisatiemap.

2. Na Ie syIcIrIIisatie zijI alle verkregeI bestaIIeI IIk bescIik-
baar iI Ie syIcIrIIisatiemap vaI Ie BibliItIeek Ip Iet apparaat.

Zenden-naar-PocketBook
Met Ie tIepassiIg kIIt I bestaIIeI verzeIIeI Iaar Iet e-mailaIres 
vaI Iw apparaat. VerzIIIeI bIekeI wIrIeI aItImatiscI Iaar Iw 
apparaat geIIwIlIaI als Wi-Fi is iIgescIakelI.

Aan de slag met 
1. Ga als vIlgt te werk als I zicI wilt registrereI vIIr Ie 

SeII-tI-PIcketBIIk-service:
•	Start Ie tIepassiIg: 

•	via Toepassingen > Send-to-PocketBook,
•	If via Instellingen > Accounts en synchronisatie > 

Send-to-PocketBook.
OPMERKING: De Wi-Fi-verbiIIiIg mIet zijI iIgescIakelI, aI-
Iers wIrIt I gevraagI Iit te IIeI.
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•	VIer iI Ie wizarI Iw cIItact-e-mailaIres eI Iet wacItwIIrI 
iI.

•	Er wIrIt eeI e-mailbericIt met Ie activeriIgskIppeliIg Iaar Iet 
IpgegeveI aIres gestIIrI. VIlg Ieze kIppeliIg Im Iet e-mailaIres vaI 
Iw apparaat te IItvaIgeI (bijvIIrbeelI gebrIikersIaam@pbsyIc.cIm).

OPMERKING: Het cIItactaIres wIrIt alleeI gebrIikt Im Ie tIepassiIg te 
verifiëreI eI Iet serviceaIres vaI Iet apparaat gebrIikersIaam@pbsyIc.cIm 
wIrIt gebrIikt Im bIekeI IaartIe te stIreI als I ze Iaar Iw apparaat wilt 
IIwIlIaIeI. 

2. Werk Ie registratiewizarI Ip Iet apparaat bij IaIat I Ie tIe-
passiIg Iebt geactiveerI. DaarIa kIIt I Iver alle tIepassiIgsfIIc-
ties bescIikkeI eI wIrIt Ie IIwIlIaImap vIIr IItvaIgeI bIekeI, 
SendToPb, iI Ie bibliItIeek gemaakt.

Bestanden verkrijgen
AItImatiscI:

1. BestaIIeI Iie Iaar Iet service-e-mailaIres vaI Iw apparaat wIr-
IeI verstIIrI, wIrIeI aItImatiscI geIIwIlIaI Iaar Ie IIwIlIaImap 
iI Ie apparaatbibliItIeek, mits er eeI iIterIetverbiIIiIg is. DIwIlIaI-
map is bescIikbaar Ia verificatie vaIIit Ie vIlgeIIe lIcaties:

•	Toepassingen > Send-to-PocketBook;
•	Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook 

> Ga naar map iI Iet cIItextmeII vaI Ie downloadmap;
•	Bibliotheek - SendToPb.

2. StaIIaarI is Send-to-PocketBook Ie IIwIlIaImap, maar I 
kIIt Iit wijzigeI tijIeIs Ie registratie If via Instellingen > Accounts 
en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Downloadmap.

HaIImatig:
Als I Ie iIIIII vaI Ie IIwIlIaImap wilt wijzigeI, kiest I iI Instel-
lingen Ie Iptie Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > 
Bestanden ontvangen If kiest I iI Bibliotheek Ie Iptie Bestanden 
ontvangen iI Iet cIItextmeII vaI Ie IIwIlIaImap.
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OItvaIgeI bestaIIeI zijI IIk bescIikbaar iI Ie IIwIlIaImap vaI 
Ie bibliItIeek vaI Iet apparaat.

De lijst met vertrouwde afzenders
DIcImeIteI kIIIeI Iaar Iet apparaat wIrIeI geIIwIlIaI als ze 
afkImstig zijI vaI eeI aIres Iat vIIrkImt iI Ie ‘witte lijst’ (lijst met 
vertrIIwIe afzeIIers).

Het aIres Iat bij Ie registratie is IpgegeveI, staat staIIaarI iI Ieze 
lijst.

Als Iet e-mailbericIt Iat Iaar Iw apparaat wIrIt gestIIrI vaI eeI 
IIbekeII aIres kImt, IItvaIgt I eeI bericIt met Ie vraag If I Ieze 
afzeIIer aaI Ie ‘witte lijst’ wilt tIevIegeI. Na Iw bevestigiIg kIIt I 
bestaIIeI IItvaIgeI vaI Iet aIres Iat I aaI Iw apparaat Iebt tIe-
gevIegI. ZI kImt er geeI spam Ip Iw apparaat terecIt.



Boeken lezen

II Iit IIIfIstIk leert I IIe I e-bIekeI leest eI Ie sIftware 
vaI Ie reaIer cIIfigIreert Im zI cImfIrtabel mIgelijk te le-
zeI. Het apparaat IIIersteIIt Ie vIlgeIIe bIekiIIeliIgeI: 
ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), 
FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. 

Als I eeI bIek wilt IpeIeI, tikt I Ip Ie sectie Recente boeken 
If Bibliotheek vaI Ie titel. Als I eeI bIek eerIer Iebt geIpeII, 
wIrIt Iet geIpeII Ip Ie laatst gelezeI pagiIa. II sImmige bIe-
kiIIeliIgeI (bijv. FB2 If ePIb, wIrIeI Ie pagiIa’s getelI IaIat 
Iet bIek iI Ie e-reaIertIepassiIg is geIpeII. Dit wIrIt aaIgege-
veI met Iet tekeI ‘…’ iI plaats vaI Iet aaItal pagiIa’s iI Ie statIs-
balk. TijIeIs Ie pagiIaberekeIiIg zijI Iiet alle fIIcties bescIikbaar. 

Tik Ip Iet miIIeI vaI Iet scIerm If Ip Ie kIIp Menu als I Iet lees-
meII wilt IpeIeI.



BIekeI lezeI 28

BEWEGINGEN IN LEESMODUS

Pagina’s omslaan Schalen

Boek sluiten;

Een bladwijzer maken;

Verder bladeren;

Terug bladeren;

Wanneer u in het mid-
den van het scherm 
drukt, wordt het Lees-
menu geopend
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LEESMENU

Gebruik de schuifregelaar om naar de gewenste pagina te gaan of tik 
op het paginanummer om een andere bladzijde in te voeren 

Inhoud

Bladwijzer

Zoeken

Boeknaam: tik om de boekinfo te bekij-
ken of het ReadRate-menu te openen

Terug

ReadRate-me-
nu openen
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Pas de helderheid van SMARTlight en Frontlight in de leesmo-
dus aan

U kunt de helderheid van Frontlight en de 
kleurtemperatuur van SMARTlight aanpas-
sen met behulp van gebaren. 
Om de helderheid of de kleurtemperatuur te 
veranderen zonder uw boek te verlaten, veegt 
u enkel met uw vinger over het scherm, zoals 
getoond in de afbeelding.

Als de automatische aanpassingsmodus van 
Frontlight en SMARTlight ingeschakeld is, 
dan zal het apparaat vragen of u deze wilt 
uitschakelen en de instellingen handmatig configureren, zonder het 
lezen te onderbreken.

SOCIALE NETWERKEN EN READRATE

NI kIIt I Ip Iw PIcketbIIk gebrIikmakeI vaI sIciale IetwerkeI: 
I kIIt citateI Iit bIekeI IeleI, IpmerkiIgeI tIevIegeI, IeleI wat 
I aaI Iet lezeI beIt If Iebt gelezeI, wat I leIk vIII If Iiet. Met 
ReaIRate kIIt I IIk Ie gebeIrteIisseI vaI vrieIIeI bekijkeI eI iI-
fIrmatie krijgeI Iver Ie meest pIpIlaire bIekeI.

http://readrate.com
http://readrate.com
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U Iebt eeI iIterIetverbiIIiIg IIIig Im gebeIrteIisseI Iaar sIciale 
IetwerkeI te verstIreI. U IpeIt Iet ReaIRate-meII IIIr Iet pictI-
gram  iI Iet leesmeII aaI te rakeI.

Leesstatus en boeken beoordelen
1. Tik Ip eeI vaI Ie Ipties (Nu aan het lezen, Gelezen, Nog te lezen, 

Aanbevelen If Beoordelen met 1 tIt 5 sterreI).
2. VIer Ie gegeveIs (e-mailaIres eI wacItwIIrI) vaI eeI vaI Iw ac-

cIIIts iI: iI sIciale IetwerkeI If iI Ie BIekwiIkel.

3. DaarIa wIrIt Iet ReaIRate-prIfiel gemaakt eI kIIt I accIIIts vaI 
aIIere sIciale IetwerkeI aaI Iit prIfiel kIppeleI. Na verificatie wIrIt 
Iet vIlgeIIe veIster weergegeveI:

4. Bevestig Iw keIze IIIr Ip OK te IrIkkeI.

Alle acties wIrIeI staIIaarI weergegeveI iI Iw ReaIRate-prIfiel.
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NaIat Ie statIs Nu aan het lezen, Gelezen If Nog te lezen is geactiveerI, ver-
aIIereI Ie pictIgrammeI vaI kleIr: ,  eI .

Aanbevelen
1. Tik Ip Ie Iptie Aanbevelen.
2. BegiI IaIat Iet sceIariI Leesstatus en boeken beoordelen 

is IitgevIerI weer bij item2 .

3. Kies eeI vrieII Iit eeI lijst If vIer eeI e-mailaIres iI Im Iem 
If Iaar eeI aaIbeveliIg te stIreI.

4. ScIrijf er eeI bIIIscIap bij eI bevestig Ie verzeIIiIg IIIr Ip 
Aanbevelen te tikkeI.

Citaat delen
Ga als vIlgt te werk als I eeI citaat Iit eeI bIek wilt IeleI:

1. WaIIeer I Iet scIerm iI Iet geIpeIIe bIek laIg aaIraakt, 
wIrIt eeI tekstselectiekaIer weergegeveI.

2. Selecteer Iet citaat eI IrIk Ip Iet pictIgram Delen .
3. BegiI IaIat Iet sceIariI Leesstatus en boeken beoordelen 

is IitgevIerI weer bij item2.

4. Alle acties vaI Iw vrieIIeI Ip ReaIRate wIrIeI weergegeveI 
iI Iet meldingenvenster vaI Iet apparaat:
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5. U kIIt eeI gebeIrteIis Verwijderen If Openen. WaIIeer I 
Iet IpeIt, wIrIeI Ie acties vaI alle IieIwe vrieIIeI Ip ReaIRate 
weergegeveI.
Als I Iw accIIItgegeveIs vaI sIciale IetwerkeI vIIr ReaIRate wilt 
verwijIereI, gaat I Ip Iw PIcketBIIk Iaar Instellingen > Accounts 
en synchronisatie > ReadRate > ReadRate-autorisatie verwijderen.

Als I Ie ReaIRate-fIIctiIIaliteit tijIelijk wilt IitscIakeleI, kiest I Uit 
iI Instellingen > Accounts en synchronisatie > ReadRate > ReadRate-
status. DaarIa zijI alle ReaIRate-Ipties verbIrgeI eI Iiet bescIikbaar.

INHOUD

Als eeI bIek eeI iIIIIIsIpgave Ieeft, kIIt I Ieze IpeIeI met Ie 
bijbeIIreIIe IpIracIt iI Iet leesmeII.

De iIIIIIsIpgave bevat vier bijlageI:
•	Secties (Ie IIIfIstIkkeI vaI eeI bIek);
•	Bladwijzers (Iie I tijIeIs Iet lezeI Iebt tIegevIegI);
•	Notities (grafiscI If tekst);
•	Boek informatie.

Als Ie iIIIIIsIpgave Iit meerIere IiveaIs bestaat, wIrIt Iet IIIgste 
IiveaI gemarkeerI met eeI plIstekeI. Raak Iet aaI Im Iet IiveaI Iit te 
vIIweI. Het plIstekeI veraIIert iI eeI miItekeI. Raak Iet aaI Im Iet 
IiveaI IicIt te vIIweI.
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Als I Iet meII vaI Ie iIIIIIsIpgave wilt IpeIeI, IIIIt I Iw viIger 
Ip Iet scIerm If IrIkt I Ip Ie tIets  VaIIit Iit meII kIIt I eeI item 
iI Ie iIIIIIsIpgave IpeIeI eI IItities eI blaIwijzers bewerkeI If ver-
wijIereI.BIveIIieI kIIt I alle items iI Ie iIIIIIsIpgave IitvIIweI If 
IicItvIIweI.

BLADWIJZERS

Raak Ie recIterbIveIIIek vaI Iet scIerm aaI als I eeI blaIwijzer 
wilt makeI. Er wIrIt eeI ezelsIIr weergegeveI. U verwijIert eeI 
blaIwijzer IIIr Iit pictIgram aaI te rakeI eI Ie verwijIeriIg te 
bevestigeI.

U kIIt blaIwijzers IIk tIevIegeI eI verwijIereI met Iet relevaIte 
item iI Iet leesmeII. Alle blaIwijzers wIrIeI iI Ie iIIIIIsIpgave 
vaI Iet bIek weergegeveI.

WOORDENBOEK

Raak eeI wIIrI laIg aaI Im eeI IeelveIster te IpeIeI waariI I Ie 
vertaliIg kIIt zIekeI iI eeI vaI Ie geïIstalleerIe wIIrIeIbIekeI 
If Im eeI wIIrI iI GIIgle te zIekeI. NaIat I Ie Iptie WIIrIeI-
bIek Iebt geselecteerI, wIrIt bIveIIieI eeI veIster geIpeII met 
Ie wIIrIeIbIekvermelIiIg vaI Iet geselecteerIe wIIrI. U kIIt ge-
brIikmakeI vaI Ie vIlgeIIe IIlpmiIIeleI:
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Schermtoetsenbord om tekst 
voor vertaling te typen

Van woor-
denboek 
veranderen

Letterty-
pegrootte 
wijzigen

Fix 
venster Afsluiten

DIe Iet vIlgeIIe Im IieIwe wIIrIeIbIekeI te IIwIlIaIeI Iaar 
Iw apparaat:

1. Klik Ip Iet symbIIl ‘Woordenboek wijzigen’.
2. Klik iI Iet IieIw geIpeIIe veIster Ip ‘Nieuwe woordenboek-

en toevoegen...’.
3. Selecteer eeI wIIrIeIbIek eI klik Ip Downloaden.

NOTITIE

Met NItities kIIt I favIriete bIekfragmeIteI IpslaaI eI IaIIge-
scIreveI IItities iI Ie tekst iIvIegeI. Alle IItities wIrIeI iI Ie iI-
IIIIsIpgave vaI Iet bIek weergegeveI. U activeert Ie IItitiemIIIs 
IIIr iI Iet leesmeII Ie Iptie   Notitie te selectereI.

WaIIeer I NItities gaat iIvIegeI, wIrIt eeI veIster met scIermiIfI 
weergegeveI. Alle IItities zijI zicItbaar vaIIit Ie sectie Notities iI Iet 
toepassingsvenster.
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TabblaI Pagina - Bepaal Iier Ie regelafstaII, Ie lettergrIItte eI Ie 
breeIte vaI Ie marges, eI scIakel Ie wIIrIafbrekiIg iI If Iit.

INSTELLINGEN

Dit geIeelte bevat iIfIrmatie Iver IetcIIfigIrereI vaI Iw leesiIstel-
liIgeI vIIr verscIilleIIe bIekiIIeliIgeI. OIk leest I Iier welke Ip-
ties eI fIIcties bescIikbaar zijI via Iit meII.

EPUB, FB2, etc.
Om bIekeI iI EPUB, TXT, FB2, DOC eI aIIere tekstiIIeliIgeI te cII-
figIrereI, IpeIt I Iet meII LezeI eI selecteert I Instellingen. 

TabblaI Lettertype - Op Iit tabblaI kIIt I Ie lettergrIItte eI Ie te-
keIstijl iIstelleI.

OPMERKING: U kIIt Ie lettergrIItte wijzigeI met Ie scIaalbewegiIg: be-
weeg twee viIgers Iaar elkaar tIe Im Ie letters kleiIer te makeI eI beweeg 
ze vaI elkaar af Im Ie letters grIter te makeI. 
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TabblaI Scherm - ScIakel Iier Ie pagiIaIImmeriIg eI Ie statIsbalk 
iI eI Iit, eI stel iI IIe Ie pagiIa’s mIeteI wIrIeI geIImmerI.

Oorspronkelijke paginanummering geeft Iet aaItal pagiIa’s weer iI 
Ie IIrsprIIkelijke Ipmaak vaI Iet bIek. EeI pagiIa kaI Iver meer-
Iere scIermeI wIrIeI verIeelI, afIaIkelijk vaI Ie leesiIstelliIgeI.
Als Ieze fIIctie is IitgescIakelI, geeft Ie IImmeriIg Iet aaItal 
scIermeI weer. Als I Iet bIek vIIr Ie eerste keer IpeIt If Ie lees-
iIstelliIgeI Ieeft gewijzigI, kaI Ie berekeIiIg vaI Iet aaItal scIer-
meI eIige tijI iI beslag IemeI. Het aaItal pagiIa’s wIrIt Iiet Ierbe-
rekeII als I Iet bIek Ie vIlgeIIe keer IpeIt.

PDF en DjVu
U kIIt alleeI Ie scIaal vaI Ie geIele pagiIa wijzigeI (beIalve iI Ie 
mIIIs Opnieuw plaatsen vIIr PDF).

Beweeg twee viIgers Iaar elkaar tIe Im Iit te zIImeI If beweeg ze 
Iit elkaar Im iI te zIImeI.

OIIer Modus iI Iet leesmeII kIIt I pagiIa’s zIImeI eI Ie weerga-
vemIIIs selectereI:

1. Breedte aanpassen: Iiermee kIIt I Ie pagiIascIaal aaI Ie 
scIermbreeIte aaIpasseI;

2. Volledige pagina: ééI pagiIa wIrIt gescIaalI;
3. Kolommen: Im bIekeI met kIlImmeI te lezeI. GebrIik Ie 

IavigatiekIIppeI als I IIIr Ie pagiIa wilt IavigereI. WaIIeer Ie 
IIIerkaIt vaI Ie pagiIa is bereikt, wIrIt eeI pagiIa ImgeslageI;
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4. Opnieuw plaatsen: iI Ieze mIIIs wIrIt tekst zI Ipgemaakt Iat 
Ieze vIlleIig iI Iet scIerm wIrIt weergegeveI. De mIIIs OpIieIw 
plaatseI wIrIt alleeI IIIersteIII vIIr PDF-bIekeI. SImmige tabel-
leI eI afbeelIiIgeI kIIIeI iI Ie mIIIs Opnieuw plaatsen Iiet wIrIeI 
weergegeveI;

5. Kantlijnen bijsnijden: Iiermee kIIt I Ie marges miIIer breeI If 
IIIg makeI:

•	uit: marges bijsIijIeI IitscIakeleI;
•	Automatisch: marges wIrIeI aItImatiscI bijgesIeIeI
•	Handmatig: verplaats pijlkIIppeI Im Ie breeIte eI IIIgte vaI 

Ie marges iI te stelleI.

OPMERKING: Dit apparaat kan boeken weergeven via verschil-
lende leesprogramma’s. Hou vast op een boek in de Biblio-
theek of op het bureaublad om een programma te selecte-
ren. U kunt het programma selecteren in de leesinstellingen. 
U kunt EPUB-bestanden openen met PB Reader (EPUB2/EPUB3); 
PDF-bestanden kunnen worden geopend met PB Reader (snel) en PB 
Reader (universeel). Als u niet tevreden bent over de afspeelkwaliteit, 
houd u vast op een boek in de Bibliotheek, op het bureaublad of in de 
leesinstellingen om de afspeelsoftware te wijzigen.

TabblaI Aanpassen - CIItrast, IelIerIeiI eI gamma wIrIeI aItI-
matiscI aaIgepast als I eeI bIek vIIr Ie eerste keer IpeIt. Op Iit 
tabblaI kIIt I Ieze iIstelliIgeI Iaar weIs aaIpasseI.



BIekeI lezeI 39

KOPPELINGEN VOLGEN

Als I eeI vIetIIIt If iIterIe If exterIe kIppeliIg wilt vIlgeI, 
raakt I Ieze aaI Im Ie kIppeliIgeImIIIs te activereI. U verlaat 
Ieze mIIIs IIIr Ie liIkerbIveIIIek vaI Iet scIerm aaI te rakeI.  
Als eeI kIppeliIg Iaar eeI website leiIt, wIrIt Ieze geIpeII iI Ie 
brIwser vaI Iet apparaat. DrIk iI Iet brIwsermeII Ip Afsluiten als I 
Iaar Ie leesmIIIs wilt terIgkereI.

BESTANDEN LADEN

SlIit Iet apparaat met beIIlp vaI eeI micrI-USB-kabel aaI Ip Ie pc.

OPMERKING: Het apparaat mIet iIgescIakelI blijveI tijIeIs Ie IverIracIt 
vaI bestaIIeI.

U wIrIt gevraagI eeI USB-mIIIs te selectereI: Pc-verbinding If Op-
laden. Selecteer Pc-verbinding. Het bestIriIgssysteem vaI Ie cImpI-
ter ziet Ie IpslagrIimte vaI Iet apparaat als eeI verwisselbare scIijf. 
NI kIIt I bestaIIeI Iaar Iet apparaat kIpiëreI met Ie VerkeIIer If 
eeI aIIer prIgramma vIIr bestaIIsbeIeer.

LET OP! Kies IaIat Ie bestaIIeI zijI gekIpieerI Ie Iptie Apparaat veilig 
verwijIereI vIIrIat I Ie kabel lIskIppelt.

Beveiligde e-books downloaden (Adobe DRM)
Registratie Ip www.aIIbe.cIm is vereist Im beveiligIe e-bIIks te gebrIi-
keI (Aanmelden > Maak een Adobe-account).

Downloaden via *.acsm
1. Ga met Iw brIwser Iaar www.aIIbe.cIm;

OPMERKING: Ie IIiIige brIwserversie IIIersteIIt geeI FlasI Player.

2. OpeI Menu> Producten> Alle producten;
3. VIlg iI Ie alfabetiscIe Ipgave vaI prIIIcteI Ie kIppeliIg Iaar 

Digital Editions.

http://www.adobe.com
http://www.adobe.com
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4. OpeI Ie kIppeliIg Bezoek de eBook-voorbeeldbibliotheek II-
IeraaI Ie pagiIa Im Iaar Ie bibliItIeek te gaaI;

5. Kies eeI bIek eI klik Ip Item IIwIlIaIeI. 
6. EeI bestaIIsIIwIlIaIveIster verscIijIt Ip Iet scIerm. De be-

staIIsIaam mIet bestaaI Iit Ie titel vaI Iet bIek eI Ie bestaIIsex-
teIsie .acsm. Klik Ip Opslaan.

7. NaIat Iet bestaII is IpgeslageI Ip Iw pc, wIrIt eeI kIppe-
liIg als URLLiIk.acsm weergegeveI.

OPMERKING: Ip IezelfIe maIier kIIt I eeI beveiligI bIek IIwIlIaIeI via 
eeI kIppeliIg Iaar elke aIIere bIekwiIkel.

DIe Iet vIlgeIIe Im eeI beveiligI (DRM) bIek te IpeIeI Ip Iet 
apparaat:

1. KIpieer Iet bestaII met Ie kIppeliIg Iaar eeI bIek (*.acsm) 
Iaar Iw apparaat.

2. OpeI Iit bestaII Ip Iw apparaat.
3. VIlg Ie iIstrIcties Ip Iet scIerm Im Iw apparaat te activereI. 

VIer IiertIe met Iet scIermtIetseIbIrI Ie iIlIgIaam eI Iet wacIt-
wIIrI vaI Iw www.aIIbe.cIm -accIIIt iI Ip Iet activatieformulier. 
DaarIa kIIt I Iet bIek IIwIlIaIeI.

4. DIwIlIaI Iet bIek. NaIat Iet IIwIlIaIeI is vIltIIiI, is Iet 
geIele bIek bescIikbaar iI Ie map Digital Edition.

Het geIIwIlIaIe bIek is beveiligI (DRM) eI kaI Iiet wIrIeI ge-
IpeII IIIr eeI Iiet-geregistreerIe gebrIiker.

Boeken downloaden via de pc
1. Start Iet prIgramma Adobe Digital Editions.

OPMERKING: Als I Iet apparaat vIIr Ie eerste keer aaIslIit Ip Iw pc, geeft 
Adobe Digital Editions Ie melIiIg Iat I Iet IieIwe apparaat mIet activereI. 
GebrIik IiervIIr Ie registratiegegeveIs vaI www.aIIbe.cIm. ZIlaIg Iet ap-
paraat Iiet is geactiveerI, is Iet IImIgelijk Im met Adobe Digital Editions 
eeI bIek vaI pc Iaar apparaat te kIpiëreI. De verificatie vaI Adobe Digital 
Edition kaI wIrIeI verwijIerI iI Ie sectie Instellingen > Service > De ADE-
verificatie verwijderen.

http://www.adobe.com
http://www.adobe.com
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2. Selecteer Iet pictIgram Ga naar weergave Bibliotheek.
3. Tik Ip Alle items.
4. Kies eeI bIek eI kIpieer Iit Iaar Iw apparaat.

Uw apparaat synchroniseren met netwerkdiensten
U kIIt IIk bestaIIeI IplIaIeI Iaar Iet iIterIe geIeIgeI vaI Iet 
apparaat met persIIIlijke accIIIts vaI Ie IetwerkIieIsteI Pocket-
Book Sync, Send-to-PocketBook eI Dropbox.

Variant 1
•	 OpeI Instellingen > Accounts en synchronisatie;
•	 Selecteer Ie geweIste IetwerkIieIst (PocketBook Sync, Send-

to-PocketBook If Dropbox);
•	 Selecteer Ie syIcIrIIisatie-Iptie.

Zie Ie secties Zenden-naar-PocketBook, PocketBook Cloud eI Dropbox 
PocketBook vIIr meer iIfIrmatie Iver Iet werkeI met IetwerkIieI-
steI. Lees meer Iver Iet cIIfigIrereI vaI IetwerkIieIsteI iI Ie sec-
tie Mijn accounts.

Bekijk Ie syIcIrIIisatiestatIs iI Iet meldingenvenster.

TijIeIs Iet IplIaIeI eI IIwIlIaIeI vaI bestaII wIrIt eeI bewe-
geII icIIItje  weergegeveI iI Ie statIsbalk. Tik Ip Iet icIIItje Im 
eeI veIster te IpeIeI waariI Ie syIcIrIIisatiestatIs vaI alle IieI-
steI wIrIt weergegeveI. 

Het icIIItje iI Ie statIsbalk veraIIert iI  als er zicI tijIeIs Iet 
syIcIrIIisereI met eeI vaI Ie IieIsteI eeI fIIt vIIrIIet. Als alle 
syIcIrIIisatieprIcesseI zIIIer fIIteI zijI vIltIIiI, verIwijIt Iet 
icIIItje Iit Ie statIsbalk.
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BIBLIOTHEEK

BibliItIeek is Ie verkeIIer vaI Iet e-bIek II Iet BibliItIeek-meII kIIt I fil-
tereI, grIepereI, sIrtereI, Ie vIrmgeviIg vaI Ie grIep wijzigeI eI zIekIp-
IracIteI iIgeveI.

1. Groeperingscriteria
AfIaIkelijk vaI Ie gekIzeI criteria wIrIeI Ie bIe-
keI gegrIepeerI Ip:

•	 Mappen;
•	 Alle boeken;
•	 Genres;
•	 Auteurs;
•	 Boekenplank: maak je eigeI bIekeIplaIkeI 

Ip basis vaI je iIteresses eI vIIrkeIreI;
•	 Reeks;
•	 Bestandsindelingen.

De resIltateI vaI Ie grIeperiIgeI kIIIeI wIrIeI 
weergegeveI als IplIpeII (A-Z) If aflIpeII (Z-A). 

2. Sorteercriteria
•	 Op datum opening;
•	 Op datum toevoeging;
•	 Op titel;
•	 Op auteur.

3. Weergaven van boekenlijsten
Eenvoudig: iI Ieze mIIIs wIrIt Iet icIIItje vaI Ie Imslag weergegeveI.
Gedetailleerd: iI Ieze mIIIs viIIt I extra iIfIrmatie, zIals aI-

teIr, titel, miIiatIIrweergaveI, bestaIIsiIIeliIg eI -grIItte eI 
leesperceItage. 

 Lijst - iI Ieze mIIIs vIlgeIIe iIfIrmatie wIrIt weergegeveI:
•	PictIgram map If bIekfIrmaat;
•	Titel vaI Iet bIek eI Iaam vaI Ie aIteIr (iIIieI bekeII); 
•	PerceItage gelezeI eI statIs gelezeI.
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Contextmenu...
...wIrIt geIpeII IIIr laIg aaI te rakeI...

...eI IieriI viIIt I Ie vIlgeIIe map- eI bestaIIsbewerkiIgeI:
•	 Boekinfo: kIrte iIfIrmatie Iver bIek/map;
•	 ReadRate;
•	 Aan boekenplank toevoegen;
•	 Bestand: bestaIIsIpties:
•	 Kopiëren;
•	 Verplaatsen;
•	 Verwijderen;

•	 Selecteren: meerIere bestaIIeI kiezeI.
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PocketBook Cloud
U kIIt Iw bIekeI lezeI Ip verscIilleIIe apparateI eI er zeker vaI 
zijI Iat al Iw bIekeI, favIrieteI, verzameliIgeI eI waar I beIt ge-
bleveI met lezeI wIrIeI bewaarI. U kIIt tIegaIg krijgeI tIt Iw 
bIekeI Ip elk apparaat waarIp I iIgelIgI beIt iI Iw PocketBook 
Cloud.

OPMERKING: PIcketBIIk ClIII IIIersteIIt Iet IpslaaI vaI bestaIIeI 
iI Ie vIlgeIIe fIrmateI: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, 
EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. SyI-
cIrIIisatie vaI Ie leespIsitie wIrIt mImeIteel ecIter alleeI IIIersteIII 
vIIr Ie fIrmateI PDF eI EPUB.

Hoe kan ik me aanmelden 
U kIIt I aaImelIeI bij Ie PocketBook Cloud service via Ie website, 
Ie PIcketBIIk ReaIer mIbiele app (vIIr AIIrIiI eI IOS) If vaIIit 
Iw PIcketBIIk e-iIk reaIer.
TijIeIs Ie eerste setIp vaI Iw apparaat zal I wIrIeI gevraagI Im 
I aaI te melIeI iI Iw PocketBook Cloud accIIIt If, iIIieI mIgelijk, 
wIrIt I aItImatiscI geregistreerI. 
Als I Ieze stap Iebt IvergeslageI, verscIijIt Ie sIggestie Im I aaI 
te melIeI bij PocketBook Cloud accIIIt iI Iet meIeIeliIgeIscIerm. 

Om I aaI te melIeI:
1. Tik Ip Ieze meIeIeliIg If ga Iaar Instellingen > Accounts en 

Synchronisatie > PocketBook Cloud. 
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2. U wIrIt IIIrgestIIrI Iaar Iet iIlIgfIrmIlier, waar I zicI kIIt 
aaImelIeI vIIr Iet gebrIik vaI Iw bIekwiIkeraccIIIt If I kIIt tik-
keI Ip Ie liIk Nog geen account? Aanmaken! 

3. Er gaat eeI lijst vaI partIerbIekwiIkels IpeI iI Iw brIwser. 
Om IIIr te gaaI tikt I Ip ééI vaI Ie gesIggereerIe bIekwiIkels Im 
Ieze te selectereI. 

4. U wIrIt IIIrgestIIrI Iaar Ie bIekwiIkelwebsite vaI Ie part-
Ier. Ga Iaar Iet fIrmIlier AaImelIeI eI vIlg Ie iIstrIcties Im eeI 
IieIw accIIIt aaI te makeI. 

5. Ga IaI terIg Iaar Instellingen > Accounts en Synchronisatie > 
PocketBook Cloud eI vIer Ie iIlIggegeveIs vIIr Iet accIIIt iI Iie 
I Ieeft gebrIikt Im Iet accIIIt vIIr Ie partIerbIekwiIkel aaI te 
makeI eI tik Ip Inloggen.

Synchronisatieproces
De bIekeIlijst eI leespIsitie wIrIeI aItImatiscI gesyIcIrIIiseerI 
waIIeer I:

•	 Inlogt bij uw PocketBook Cloud account, 
•	 een boek opent, 
•	 een boek sluit,
•	 toevoegt aan Verzameling / verwijdert uit Verzameling,
•	 toevoegt aan Favorieten/ verwijdert uit Favorieten. 

Om syIcIrIIisatie te fIrcereI tikt I Ip Iet syIcIrIIisatiepictIgram 
 Ip Iet meIeIeliIgeIscIerm.

Als I geeI iIterIetverbiIIiIg Ieeft, Ieeft I alleeI tIegaIg tIt bIek-
eI Iie reeIs Ip Iw apparaat staaI. NaIat Ie iIterIetverbiIIiIg is 
IerstelI, wIrIeI alle bIekeI gesyIcIrIIiseerI. 

Als er eeI fIIt IptreeIt tijIeIs Ie syIcIrIIisatie, cIItrIleer IaI Iw 
iIterIetverbiIIiIg. Als I iIterIetverbiIIiIg cIrrect werkt, prIbeer 
IaI Iw bIekeI later te syIcIrIIisereI.

Bestandsacties
•	 Bestandsopslag. EeI stippelraII rIII Iet bIek Ip Ie PIcket-

BIIk e-iIk reaIer betekeIt Iat Iet bIek IIg Iiet gelaIeI is iI Iet 
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geIeIgeI vaI Iw apparaat eI alleeI is IpgeslageI iI Iw PocketBook 
Cloud accIIIt.

•	 Uploaden van nieuwe boeken. U kIIt IieIwe bIekeI Iaar Iw 
PocketBook Cloud IplIaIeI via Ie website, PIcketBIIk e-iIk reaIer 
If Ie AIIrIiI/IOS PIcketBIIk reaIer app. Na syIcIrIIisatie wIrIeI 
alle IieIwe bIekeI aItImatiscI IpgeslageI iI Iw PocketBook Cloud 
accIIIt. BIekeI wIrIeI aItImatiscI geüplIaI Iaar Iw PocketBook 
Cloud IaIat I ze Ip Iw apparaat geIpeII Ieeft, If I kIIt Ie Iptie 
Upload naar PB Cloud iI Iet cIItextmeII selectereI.

Bestand opgeslagen zowel in ap-
paraatgeheugen als in PB Cloud

Bestand alleen opgeslagen in 
PB Cloud

Bestand alleen opgeslagen in 
apparaatgeheugen

•	 Boeken verwijderen. GebrIik Iet cIItextmeII Im eeI bIek 
Iit Ie PocketBook Cloud te verwijIereI. Uw Ieeft twee Ipties: Ver-
wijderen (Iit Iet geIeIgeI vaI Iet apparaat) eI Verwijderen uit de 
Cloud. Het bestaII werI IpgeslageI iI Ie PocketBook Cloud eI werI 
alleeI verwijIerI Iit Iet geIeIgeI vaI Iet apparaat; Iet zal IpIieIw 
verscIijIeI Ia Ie vIlgeIIe syIcIrIIisatie. Als Iet bestaII werI ver-
wijIerI Iit Ie ClIII, kaI Iit Iiet meer wIrIeI IerstelI.



Instellingen

In dit hoofdstuk leert u hoe u de interface en softwarefuncties van 
het apparaat configureert voor een zo comfortabel mogelijk gebruik. 
Selecteer de Instellingen in het Meldingenvenster om het apparaat te 
configureren. Alle wijzigingen worden toegepast wanneer u de sectie 
verlaat.

WIFI

In deze sectie kunt u de parameters voor de netwerkverbinding 
instellen.
Netwerktoegang: aan of uit. Na de activering van de netwerktoegang 
worden de volgende instellingen weergegeven:

•	Verbinding met verborgen netwerk: raadpleeg de sectie 
Verbinding maken met internet in deze handleiding voor meer informatie.

•	Beschikbare netwerken: een lijst met beschikbare netwerken. 
Kies een netwerk om de bijbehorende parameters weer te 
geven: netwerknaam (SSID), signaalsterkte, beveiliging, IP-adres, 
netwerkmasker, hoofdgateway, DNS.

OPMERKING: Als in plaats van Beschikbare netwerken de melding Scannen 
wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat bezig is met het zoeken 
naar beschikbare netwerken.

MIJN ACCOUNTS

PocketBook Store. iU kunt uw PocketBook Store-account gebruiken 
voor aanmelding bij een van de PocketBook-services.

 Send-to-PocketBook: de volgende opties zijn beschikbaar:
•	PocketBook-account: het e-mailadres van uw account.
•	Aanmelden/Afmelden: als u zich niet voor de toepassing hebt 

geregistreerd, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in om u te regi-
streren. Als u zich wel hebt geregistreerd, wordt het e-mailadres weer-
gegeven, waarnaar u boeken kunt verzenden. U kunt zich afmelden 
bij Send-to-PocketBook.
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•	Nu bestanden ontvangen: De inhoud van de downloadmap 
wordt bijgewerkt. Controleer vóór het bijwerken of het apparaat is 
verbonden met internet.

•	Bestanden automatisch ontvangen: Aan of Uit. Bestanden die 
naar het apparaatadres gebruikersnaam@pbsync.com zijn verzonden, 
worden automatisch bijgewerkt in de downloadmap, mits er een Wi-
Fi-verbinding is. U kunt het automatisch ontvangen van bestanden 
uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.

•	Downloadmap: locatie van ontvangen bestanden. De map 
Send-to-PocketBook is standaard ingesteld. U kunt een andere map 
kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat.

•	Over de service: meer informatie over de service.

Dropbox: deze sectie bevat de volgende opties:
•	Aanmelden/Afmelden: als u zich niet voor de toepassing hebt 

geregistreerd, voert u uw Dropbox-accountgegevens in om u te regi-
streren. Als u zich wel al hebt geregistreerd, kunt u zich afmelden bij 
Dropbox.

•	Nu synchroniseren: bestanden in de synchronisatiemap en de 
Pocketbook-map op het apparaat worden gesynchroniseerd. Contro-
leer voordat u bestanden synchroniseert of het apparaat is verbonden 
met internet en aan het juiste Dropbox-account is gekoppeld

•	Autosync: zet automatische synchronisatie Aan of Uitf. De ser-
vice wordt na registratie automatisch ingeschakeld. Dat wil zeggen dat 
Dropbox bestanden automatisch synchroniseert als de Wi-Fi-verbin-
ding is ingeschakeld. U kunt het automatisch synchroniseren van be-
standen uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.

•	Syncmap: locatie van gesynchroniseerde bestanden. U kunt be-
standen ook naar de synchronisatiemap verplaatsen als u ze wilt syn-
chroniseren met de map Dropbox Pocketbook op de server. De map 
Dropbox PocketBook is standaard op het apparaat ingesteld. U kunt 
een andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen 
van het apparaat. 

•	Over de service: meer informatie over de service.

ReadRate:  Deze sectie bevat de volgende opties: 
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•	ReadRate-autorisatie verwijderen. Na verwijdering worden 
alle bestanden van gebeurtenissen uit ReadRate verwijderd. Meer 
informatie over ReadRate vindt u in de sectie Sociale netwerken en 
ReadRate.

•	ReadRate-status;
•	ReadRate-autorisatie.

Adobe DRM
Als u zich wilt registreren, voert u uw Aanmelding (e-mailadres) en 
wachtwoord in. Wanneer u bent geregistreerd, worden uw aanmel-
ding en het item Adobe DRM-autorisatie verwijderen weergegeven. 
Na verwijdering zijn alle documenten met DRM-beveiliging niet meer 
beschikbaar.

TOESTELINSTELLINGEN

Leeslampje — deze sectie stelt u in staat voor het Leeslampje en 
SMARTlight uitgebreide instellingen in te voeren.
Leeslampje – gebruik de ON\OFF-schakelaar om het leeslampje aan 
of uit te zetten.
Geavanceerde instellingen leeslampje – u kunt uw eigen 
instellingenconfiguraties aanmaken en ze beheren. 

•	 Nieuwe instellingen – stelt u in staat uw eigen op maat ge-
maakte instellingen aan te maken voor automatische aanpassing van 
het leeslampje.

•	Default (Standaard) – fabrieksinstellingen voor automatische 
aanpassing van het leeslampje. 
Uw op maat gemaakte instellingen zulllen in deze sectie worden 
weergegeven als u ze aanmaakt. 
Wanneer een nieuwe instellingenconfiguratie 
is aangemaakt, zal een grafiek worden 
weergegeven op het scherm, waar u 
de helderheid van het leeslampje en de 
kleurtemperatuur van zijn SMARTlight kunt 
instellen. Om een parameter te definiëren 
plaatst u de cursor (Ref. 1) op de gewenste tijd 
op de grafiek en door de schuifknoppen onder 

1

2

3
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de grafiek (Ref. 2,3) te verschuiven definieert u de comfortabele 
helderheid en de kleurtemperatuur voor elk uur.
Als u de nieuwe configuratie direct wilt toepassen, verlaat dan de 
grafiekparameters en bevestig de nieuwe instellingen. 
Wanneer op een configuratie wordt gedruikt, verschijnt een 
contextmenu waarmee u de op maat gemaakte instellingen voor het 
leeslampje kunt beheren:

•  Activeren;
• Bewerken;
• Kopiëren;
• Naam wijzigen;
•  Verwijderen.

Opstartlogo: de afbeelding wordt weergegeven wanneer het apparaat 
wordt opgestart. Logo’s worden opgeslagen in de map systeem/logo 
in het interne geheugen. Kopieer hier de afbeelding naartoe die u wilt 
zien tijdens het opstarten.

LET OP!  De map System is standaard verborgen. Wijzig de parameters op uw 
computer als u deze wilt weergeven.

‘Apparaat uit’-logo: de afbeelding wordt weergegeven wanneer 
het apparaat is uitgeschakeld. U kunt een voorblad van het laatst 
geopende boek instellen door voorblad in te stellen.
Open bij het opstarten het  laatst geopende boek of het beginmenu.

OPMERKING: U kunt vanuit de toepassing Galerie ook uw eigen afbeelding 
als een logo instellen. Raadpleeg de sectie Galerie voor meer informatie.

Volledige paginavernieuwing. Selecteer na hoeveel pagina’s het 
scherm volledig moet worden bijgewerkt. Het item Altijd geeft de 
beste kwaliteit, maar verbruikt de meeste energie. Een lagere frequen-
tie kan tot gevolg hebben dat er details van vorige pagina’s op een 
scherm blijven staan.
Toetstoewijzingen. In deze sectie kunt u hardwaretoetsen opnieuw 
toewijzen. Als u de functie van een toets wilt wijzigen, selecteert u de 
toets en de gewenste actie in de lijst.
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Met Gebruikersprofielen kunt u maximaal 6 gebruikersprofielen 
configureren (5 daarvan worden in het interne geheugen opgeslagen 
en 1). Elk profiel bevat de status van afzonderlijke boeken, laatst 
geopende boeken, bladwijzers, notities, favorieten en vooraf 
geconfigureerde netwerkverbindingen.
Als u een nieuw profiel wilt toevoegen, opent u het corresponderende 
item. U wordt gevraagd een bestemming in te stellen (lokaal geheugen) 
en de naam in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord. Daarna 
worden de hierboven genoemde parameters in dit profiel opgeslagen. 
U kunt een profiel activeren door het te openen. In het contextmenu 
van het profiel kunt u de avatar wijzigen, de naam van het profiel 
wijzigen of het profiel verwijderen.

TAAL EN TOETSENBORD

Taal. Selecteer de interfacetaal van het apparaat.

Toetsenbordindelingen. In deze sectie kunt u maximaal 3 toetsen-
bordindelingen toevoegen.

DATUM/TIJD

In deze sectie kunt u de datum, tijd, tijdzone en klokindeling instellen. 
U kunt ook Tijd synchroniseren of Auto-tijdsynchronisatie instellen als 
u de tijd/datum van het netwerk wilt gebruiken.

ENERGIE BESPAREN

Hier kunt u het accuniveau bekijken en parameters instellen waarmee 
u de accu kunt sparen:

•	Accu percentage;
•	Automatische schermvergrendeling: stel de periode van inacti-

viteit in waarna het apparaat wordt vergrendeld: uit, 5 min, 10 min. 
•	Apparaat uit na: stel de periode van inactiviteit in waarna het 

apparaat wordt uitgeschakeld: 10, 20, 30 of 60 minuten.
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GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

USB-modus: stel in hoe het apparaat standaard een USB-verbinding 
afhandelt: Pc-verbinding, Opladen of Vraag tijdens verbinding.

Privacy
•	Configuraties met wachtwoord beveiligen: in deze sectie kunt 

u uw instellingen met een wachtwoord beveiligen. Selecteer de sectie 
Wachtwoord instellen en voer het wachtwoord in met behulp van het 
schermtoetsenbord. Voortaan moet u telkens wanneer u naar de sectie 
Instellingen gaat uw wachtwoord invoeren. U kunt het wachtwoord ver-
wijderen of wijzigen door het daartoe bestemde item te selecteren. Om 
verder te gaan, wordt u opnieuw naar uw wachtwoord gevraagd.

•	Diagnostiek en gebruik: de software verstrekt PocketBook in-
formatie over bepaalde acties die de gebruiker op het apparaat heeft 
uitgevoerd. Deze informatie wordt gebruikt om het apparaat en de 
service aan gebruikers verder te kunnen verbeteren. Het serienummer 
en andere persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet op-
geslagen. U kunt deze optie om statistische gegevens te verzamelen 
uitschakelen in de sectie Diagnostiek en gebruik.

Intern geheugen formatteren: met deze actie wist u alle gegevens, 
behalve de systeembestanden.

WAARSCHUWING! Als u alle gegevens op het apparaat moet wissen, ge-
bruik dan alleen deze functie. Probeer niet het interne geheugen van het ap-
paraat via uw pc te formatteren. 

Fabrieksinstellingen: hiermee herstelt u de standaardfabrieksinstel-
lingen van het apparaat en wist u alle gebruikersinstellingen. Andere 
gegevens (zoals boeken, foto’s) gaan niet verloren.

Demomodus: hiermee schakelt u over naar de demomodus van het ap-
paraat. Als u de demomodus wilt activeren, stelt u het item Demomodus 
in op Aan.
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Scherm kalibratie — kalibreer het sensorpaneel om grotere precisie te 
krijgen bij werkzaamheden. Nadat u de functie heeft gestart, volgt u de 
instructies op het scherm van het apparaat.

SOFTWARE

Firmwareversie: de huidige versie van de firmware wordt weergege-
ven;   
Software-update: het apparaat zoekt 
als volgt naar updates:  intern geheugen en internet.  
Auto-update: schakelt het automatisch zoeken naar updates in of uit.
Apps van derden: licentie en informatie over toepassingen van derden 
die op het apparaat worden gebruikt.

OVER HET APPARAAT

De volgende informatie over het apparaat wordt weergegeven:
Model en serienummer (model, serienummer, hardwareplatform, Wi-
Fi MAC-adres),
Geheugen (operatief geheugen, totaal en beschikbaar intern 
geheugen), 
Disclaimer : licentie en informatie over toepassingen van derden die 
op het apparaat worden gebruikt.



Firmware-update

WAARSCHUWING! Firmware-IpIate is eeI belaIgrijke IaIIeliIg, waarmee 
Ie beIeersIftware vaI Iet apparaat wIrIt gewijzigI. II Iet geval Iier eeI 
fIIt wIrIt gemaakt, kaI Iet bestIriIgsprIgramma wIrIeI bescIaIigI eI 
zal reparatie bij Iet servicepIIt IIIig zijI. VIer Ie iIstrIcties iI IIIerstaaIIe 
prIceIIre vIIr Ie IpgraIe IaIwgezet Iit.

U kIIt Ie firmware Ip twee maIiereI bijwerkeI.

Automatische update 
U start eeI aItImatiscIe sIftware-IpIate IIIr Instellingen > Over 
het apparaat > Software > Software-update te selectereI.

Het apparaat zal eerst Ie bescIikbare IpIatebrIIIeI als vIlgt 
cIItrIlereI:

•	IIterI geIeIgeI;
•	IIterIet.

Als Ie staIIaarI iIterIetverbiIIiIg Iiet is iIgestelI, wIrIt I ge-
vraagI verbiIIiIg te makeI met eeI vaI Ie bescIikbare IraaIlIze 
IetwerkeI.

U kIIt aItImatiscIe IpIates IIk activereI IIIr Instellingen > Over 
het apparaat > Software > Auto-update iI te scIakeleI. II Iat geval 
maakt Iet apparaat alleeI gebrIik vaI eeI Wi-Fi-verbiIIiIg.

Handmatige update
1. Ga Iaar Ie website www.pIcketbIIk.cI. Selecteer Iw laII.
2. Klik iI Iet bIveIste meII Ip Ie kIIp Support. Selecteer Iet 

IarIwaremIIel vaI Iw apparaat.
3. DIwIlIaI Ie Firmware Iaar Iw pc.
4. Pak Ie iIIIII vaI Iet arcIiefbestaII SWUPDATE.BIN Iit eI kIpi-

eer Ieze Iaar Ie basismap vaI Iet iIterIe geIeIgeI vaI Iet apparaat.
5. ScIakel Iet apparaat Iit IIIr Ip Ie kIIp Aan/Uit te IrIkkeI.
6. HIII Ie kIIppeI Achteruit eI Vooruit tegelijkertijI iIgeIrIkt. 
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7. ScIakel Iet apparaat iI IIIr Ip Ie kIIp Aan/Uit te drukken. 
HIII Ie kIIppeI Achteruit eI Vooruit tegelijkertijI iIgeIrIkt tIt 
Iet bericIt Firmware bijwerken… iI Iet scIerm wIrIt weergegeveI.

8. VIlg Ie iIstrIcties Ip Iet scIerm met afbeelIiIgeI: sluit USB-
kabel aan op het apparaat eI druk op menutoets

OPMERKING: U kIIt Ie versie vaI Iw Firmware cIItrIlereI iI Beginmenu > 
Instellingen > Over het apparaat > Software > Firmwareversie

Probleemoplossing

Foutmelding Oorzaak Oplossing

Geen upgradebestand 
gevonden

GeeI bestaII SWUP-
DATE.BIN Ip Ie kaart 
gevIIIeI. CIItrIleer If 
Iet bestaII iI Ie basis-
map vaI Ie kaart staat.

VerwijIer eIkele bestaI-
IeI vaI Iet apparaat 
eI kIpieer Iet bestaII 
SWUPDATE.BIN IIgmaals 
Iaar Iet apparaat. HerIaal 
Ie IIwIlIaI vaI www.
pIcketbIIk.cI.

Upgradebestand is 
beschadigd of bestand 
is leeg

BestaII SWUPDATE.BIN 
is bescIaIigI If er is 
Iiet vIlIIeIIe rIimte 
bescIikbaar Ip Ie kaart.

VerwijIer eIkele bestaI-
IeI vaI Iet apparaat 
eI kIpieer Iet bestaII 
SWUPDATE.BIN IIgmaals 
Iaar Iet apparaat. HerIaal 
Ie IIwIlIaI vaI www.
pIcketbIIk.cI.

Bestandsleesfout FIIt kaart
PrIbeer eeI aIIere 
kaart

Fout. Op het apparaat 
is een andere firmwa-
reversie geïnstalleerd

II Iet iIterIe geIeIgeI 
vaI Iet apparaat is 
eeI firmwarebestaII 
vaI eeI IIIere versie 
IpgeslageI.

VerwijIer Ie IIIe versie 
vaI Iet firmwarebestaII 
Iit Ie basismap vaI Iet 
iIterIe geIeIgeI vaI Iet 
apparaat

http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com


Probleemoplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Apparaat gaat Iiet aaI If 
gaat wel aaI maar alleeI 
Iet lIgI wIrIt gelaIeI

AccI is bijIa leeg LaaI Ie accI Ip

EeI bIek wIrIt Iiet ge-
IpeII - Ie melIiIg Boek 
is mogelijk beschadigd of 
beveiligd verscIijIt, If er 
gebeIrt Ielemaal Iiets.

Het bIek is bescIaIigI

Als Iet bIek iI Ie IIliIe 
wiIkel is gekIcIt, prIbeer 
Iet IaI IpIieIw te IIwI-
lIaIeI. Als Iet bIek wel 
wIrIt geIpeII Ip Iw pc 
maar Iiet Ip Iet apparaat, 
sla Iet bIek IaI Ip iI eeI 
aIIere bestaIIsiIIeliIg 
(TXT, DOC, PDF).

HTML-bIek wIrIt wel 
geIpeII, maar wIrIt 
verkeerI weergegeveI.

SImmige pagiIa’s zijI 
bijvIIrbeelI leeg, eeI Ieel 
vaI Ie tekst IItbreekt, 
eIz.

HTML-bestaIIeI bevat-
teI Iiet-tekstelemeIteI 
(frames, JAVA-scripts, 
flasI-IbjecteI).

Sla Ie pagiIa Ip iI Ie 
TXT-iIIeliIg.

Het bIek wIrIt geIpeII, 
maar er wIrIeI symbIleI, 
vraagtekeIs eI Ierge-
lijke iI plaats vaI letters 
weergegeveI.

OIjIiste cIIeriIg.
ScIakel Iaar Ie leesmI-
IIs, selecteer Instellingen 
eI veraIIer Ie cIIeriIg.

GeeI eIkele tIets 
reageert.

SIms (bijvIIrbeelI waI-
Ieer bescIaIigIe If te 
grIte bIekeI wIrIeI 
geIIwIlIaI) blijft Iet ap-
paraat IaIgeI.

SlIit Ie bevrIreI tIepassiIg 

IIIr Ie tIetseI /  1 tIt 
2 secIIIeI tegelijkertijI 
iIgeIrIkt te IIIIeI.



PrIbleemIplIssiIg 57

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Na verbiIIiIg met pc 
wIrIeI scIijveI Iiet iI Ie 
VerkeIIer weergegeveI.

Het apparaat staat iI Ie 
accIlaaImIIIs.

CIItrIleer Ie USB-mIIIs 
via Ie sectie Instellingen 
vaI Iet begiImeII. Stel 
Ieze Iptie iI Ip Verbin-
ding met pc If Vraag bij 
verbinding.

GeeI sigIaal iI 
verbiIIiIgskabel.

CIItrIleer Ie staat vaI Ie 
USB-kabel eI Ie aaIslIitiI-
geI. PrIbeer Ie USB-kabel 
aaI te slIiteI Ip eeI aI-
Iere pIIrt

BlaIwijzers, iIstelliIgeI eI 
IIiIige pIsitie iI bestaII 
kIIIeI Iiet wIrIeI 
bewaarI

BestaIIssysteem is 
bescIaIigI

SlIit Iet apparaat aaI Ip 
eeI pc eI cIItrIleer Ie 
scIijveI. U gaat verIer 
IIIr Ip Deze computer 
te klikkeI, met Ie recIter-
mIiskIIp Ip Ie geselec-
teerIe scIijf te klikkeI eI 
vervIlgeIs Eigenschappen 
> Extra > Foutcontrole te 
kiezeI.

IIterI geIeIgeI is vIl.

VerwijIer bIekeI, afbeel-
IiIgeI eI/If mIziekbe-
staIIeI Iie I Iiet IIIig 
Iebt.

AccI lIIpt te sIel leeg.
AItImatiscI IitscIakeleI 
staat Iit.

Instellingen > Datum/Tijd 
iI begiImeII. Selecteer Ie 
periIIe vIIr aItImatiscI 
IitscIakeleI iI Apparaat 
uit na… 



Klantondersteuning

GeIetailleerIe iIfIrmatie Iver servicepIIteI iI Iw laII viIIt I via 
IIIerstaaIIe cIItactgegeveIs:

Deutschland                                                               0-800-187-30-03
                                                                            0-800-183-39-70
Česko                                                                                800-701-307
France                                                                                0-805-080-277
Österreich                                                                      0-800-802-077
                                                                                     0-800-281-770
Polska                                                                         0-800-141-01-12
Switzerland                                                                     0-800-898-720
1-809-494-246                                                                            ישראל

www.pIcketbIIk.cI

Ielp@pIcketbIIk.cI

http://www.pocketbook.ch
mailto:pocketbook-int.com/support/


Naleving van internationale normen

Productnaam:                                             PIcketBIIk IIkPaI Lite
Modelnummer:                                                                           PB970
Firmware:                                                                                      6.5
De EUT mIet wIrIeI gevIeI Iit eeI USB-pIIrt vaI eeI cIIfIrme 
begreIsIe strIImbrII vaI eeI PC If IItebIIk.
De EUT mIet wIrIeI gevIeI IIIr eeI aIapter vaIaf eeI cIIfIrme 
begreIsIe strIImbrII.

UitgaIgsspaIIiIg: DC 5V 1A.

Deze apparatIIr is vIIrzieI vaI Iet eI kaI Iveral iI Ie EIrIpese Ge-
meeIscIap wIrIeI gebrIikt. Dit betekeIt cIIfIrmiteit met R&TTE-
ricItlijI 1999/5/EC. FraIkrijk - 2,4 GHz vIIr EIrIpees FraIkrijk.

II alle IepartemeIteI vaI EIrIpees FraIkrijk mIgeI freqIeIties vIIr 
IraaIlIIs LAN zIwel pIbliek als privaat IIIer Ie vIlgeIIe vIIrwaar-
IeI wIrIeI gebrIikt:

•	GebrIik biIIeIsIIis: maximaal vermIgeI (EIRP*) vaI 100 mW 
vIIr Ie geIele freqIeItiebaII 2400-2483,5 MHz

•	GebrIik bIiteIsIIis: maximIm vermIgeI (EIRP*) vaI 100 mW 
vIIr Ie freqIeItiebaII 2400-2454 MHz eI met maximIm vermIgeI 
(EIRP*) vaI 10 mW vIIr Ie freqIeItiebaII 2454-2483 MHz.

BELANGRIJK: ZIIIer tIestemmiIg aaIgebracIte veraIIeriIgeI If aaIpassiI-
geI aaI Iit prIIIct kIIIeI Ie cIIfIrmiteit met EMC eI IraaIlIIs scIaIeI 
eI Iw recIt Ip beIieIiIg vaI Iit prIIIct teIietIIeI. VIIr Iit prIIIct is Iale-
viIg vaI EMC aaIgetIIII IIIer ImstaIIigIeIeI met gebrIik vaI cIIfIrme 
raIIapparateI eI afgescIermIe kabels tIsseI systeemcImpIIeIteI. Het is 
vaI belaIg Iat I cIIfIrme raIIapparateI eI afgescIermIe kabels tIsseI sy-
steemcImpIIeIteI gebrIikt Im Ie kaIs Ip iIterfereItie met raIiI's, televisies 
eI aIIere elektrIIiscIe apparatIIr te verkleiIeI.
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Informatie over certificering (SAR)
Het apparaat vIlIIet aaI ricItlijIeI vIIr blIItstelliIg aaI raIiIgIlveI.

Uw apparaat is eeI raIiIzeIIer eI -IItvaIger. Het is IItwIrpeI Im 
Ie IIIr iIterIatiIIale ricItlijIeI aaIbevIleI greIzeI vIIr blIItstel-
liIg aaI raIiIgIlveI Iiet te IverscIrijIeI. Deze ricItlijIeI zijI IIt-
wikkelI IIIr Ie IIafIaIkelijke weteIscIappelijke IrgaIisatie ICNIRP 
eI bevatteI veiligIeiIsmarges Im Ie veiligIeiI vaI alle persIIeI te 
waarbIrgeI, IIgeacIt III leeftijI eI gezIIIIeiIstIestaII.

De blIItstelliIgsricItlijIeI vIIr apparatIIr wIrIeI IitgeIrIkt iI Ie 
als Specific AbsIrptiII Rate If SAR bekeII staaIIe meeteeIIeiI. De 
SAR-greIswaarIe iI Ie ICNIRP-ricItlijIeI beIraagt 2,0 W/kg (watt/ 
kilIgram) gemiIIelI Iver tieI gram licIaamsweefsel. De tests vIIr 
SAR wIrIeI IitgevIerI iI staIIaarI beIieIiIgsstaIIeI, waarbij Iet 
apparaat iI alle gemeteI freqIeItiebaIIeI Iet IIIgst tIegestaIe 
vermIgeI IitzeIIt. Het werkelijke SAR-IiveaI vaI eeI werkeII ap-
paraat kaI IIIer Ie maximImwaarIe liggeI, ImIat Iet apparaat is 
IItwIrpeI Im Iiet meer eIergie te gebrIikeI IaI IIIig is Im ver-
biIIiIg te makeI met Iet Ietwerk.

Deze apparatIIr vIlIIet aaI Ie aaIbeveliIg vaI Ie EIrIpese RaaI 
vaI 12 jIli 1999 betreffeIIe Ie beperkiIg vaI blIItstelliIg vaI Ie 
bevIlkiIg aaI elektrImagIetiscIe velIeI [1999/519/EC].
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