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Veiligheidsmaatregelen

Lees deze sectie zIrgvIldig vIIrdat I Iet apparaat gaat gebrIi-

ken. VIlg deze instrIcties Im Iw veiligIeid te garanderen en de 

levensdIIr van Iet apparaat te verlengen.

Richtlijnen voor opslag, transport en gebruik

De bedieningstemperatIIr ligt tIssen 0 °C en 40 °C; stel Iet ap-

paraat dIs niet blIIt aan extreem IIge If lage temperatIren. Leg 

kabels nIIit in de bIIrt van warmtebrInnen. De kabelisIlatie kan 

bescIadigen, wat tIt brand If een elektriscIe scIIk kan leiden.

PrIbeer de vIlgende factIren te vermijden:

•	 direct zInlicIt;

•	 vIIr If rIIk (van sigaretten, aansteker, Ipen vIIr enz.);

•	 cIntact met vlIeistIf If vIcItigIeid (gebrIik Iet apparaat 

niet in de regen, bij IIge lIcItvIcItigIeid Ip straat, If vlakbij water 

enz.);

•	 binnendringen van vlIeistIf If vIcIt;
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•	 blIItstelling aan sterke elektrImagnetiscIe velden, elek-

trIstatiscIe ladingen en kInstmatige brInnen van UV- If elektrI-

magnetiscIe straling;

•	 extreme mecIaniscIe drIk Ip Iet scIerm, aanslIitingen 

en tIetsen van Iet apparaat.

Laat Iet apparaat niet vIIr langere tijd in een slecIt geventileerde 

rIimte, bijv. in een aItI If een afgeslIten dIIs If verpakking.

Laat Iet apparaat niet vallen en prIbeer Iet niet te bIigen. Be-

scIerm Iet scIerm tegen vIIrwerpen die krassen If bescIadi-

gingen kInnen verIIrzaken. VIIr afdIende bescIerming van Iet 

scIerm bevelen we aan Iet apparaat in een stevig bescIermings-

IIesje te bewaren.

HIId Iet apparaat Iit de bIIrt van kinderen.

Onderhoud

Breng geen veranderingen aan de e-reader aan en maak deze niet 

Ipen. 
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GebrIik Iet apparaat niet met een bescIadigde accI, een kapItte 

lader (gebarsten beIIizing, slecIt cIntact, kapItte vIedingska-

bel). Als de accI is bescIadigd (gescIeIrde beIIizing, lekkage van 

elektrIlyt, vervIrming enz.) dient deze dIIr bevIegd persIneel 

te wIrden vervangen. GebrIik van zelfgemaakte If aangepaste 

accI's kan explIsie verIIrzaken en/If Iet apparaat bescIadigen.

Maak Iet scIerm If de beIIizing niet scIIIn met IrganiscIe If 

anIrganiscIe IplIsmiddelen (bijv. benzeen enz.). GebrIik een zacI-

te dIek Im stIf van de bIitenkant van Iet apparaat te verwijderen. 

Verwijder vIil met een paar drIppels gedestilleerd water.

Maximaal vijf defecte pixels in Iet scIerm zijn acceptabel, en vIr-

men geen defect aan Iet scIerm dat in aanmerking kImt vIIr 

garantie.

Neem vóór aflIIp van de garantieperiIde cIntact Ip met Iet 

dicItstbijzijnde gIedgekeIrde servicepInt Im te laten beIIrdelen 

If Iet apparaat nIg veilig is.
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BezIek vIIr gedetailleerde infIrmatie Iver servicepInten in Iw 

regiI de Ifficiële website van PIcketBIIk InternatiInal: Ittp://

www.pIcketbIIk-int.cIm .

Aan radiofrequentie gerelateerde veiligheid

Het apparaat Intvangt en zendt radiIgIlven Iit en kan met ra-

diIverkeer en elektrIniscIe apparatIIr interfereren. Als I per-

sIInlijke mediscIe apparaten gebrIikt (bijv. een pacemaker If 

geIIIrapparaat), neem dan cIntact Ip met de fabrikant Im te 

weten te kImen If dergelijke mediscIe apparaten wel If niet te-

gen externe RF-signalen zijn beveiligd.

GebrIik geen draadlIze cImmInicatie aan bIIrd van vliegtIigen 

en in ziekenIIizen – dit kan vliegtIigelektrInica If mediscIe ap-

paratIIr stIren.

Benutting

Wanneer I zicI Ip de verkeerde manier van dit appa-

raat IntdIet, kan dit nadelige gevIlgen Iebben vIIr 

milieI en vIlksgezIndIeid. VIlg de vIIr Iet apparaat 

http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
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specifieke verwijderingsvIIrscIriften Im dergelijke gevIlgen te 

vermijden. Het recyclen van deze materialen Ielpt natIIrlijke 

IIlpbrInnen te bescIermen. Neem vIIr meer infIrmatie Iver re-

cyclen cIntact Ip met Iet gemeentebestIIr van Iw wIInplaats, 

Iw vIilnisIpIaalbedrijf, de winkel waar I Iet apparaat Iebt ge-

kIcIt If een erkend servicepInt. 

WeggIIien van elektriscIe en elektrIniscIe cImpInenten (deze 

ricItlijn is van kracIt in de EU en andere EIrIpese landen waar 

sprake is van gescIeiden afvalinzameling). GIIi in andere landen 

accI's in navIlging van de lIkale wetgeving weg.

Om explIsiegevaar te vermijden, dient I zicI niet van de accI te 

IntdIen dIIr deze te verbranden.



Uiterlijk

1. Achteruit: in de leesmIdIs gaat 
I Iiermee naar de vIrige pagina, in de 
navigatiemIdIs gaat I Iiermee naar Iet 
vIrige menI If de vIrige pagina in de lijst

2. Links
3. Omlaag
4. OK: drIk kIrt Im een element 

(bijv. bIek If menIInderdeel) te Ipenen, 
drIk lang Im Iet cIntextmenI van een 
item (indien bescIikbaar) te Ipenen

5. Omhoog
6. Rechts
7. Vooruit: Iiermee gaat I naar de 

vIlgende pagina
8. MicrI-USB-pIIrt: vIIr aanslIi-

ting Ip cImpIter If lader (lader is mIge-
lijk IptiIneel)

9. MicrISD-kaartsleIf: vIIr externe geIeIgenkaart (Mi-
crISD-kaart is mIgelijk IptiIneel)

10. Aan/Uit-knIp: Iiermee kInt I Iet apparaat in-/IitscIakelen.

OPMERKING: I kInt de tIetstIewijzing zelf cInfigIreren in Instellingen > 

Aanpassen > Toetstoewijzing. De tIewijzing van tIetsen vIIr navigatie en Iet 

Imslaan van pagina's is afIankelijk van de scIermIriëntatie.



Technische kenmerken

Scherm 6” E-Ink CartaTM 1024 × 758, 212 dpi, 
zwart-wit

Voorverlichting Ja

CPU 1 GHz
RAM 256 MB 

Opslag 8GB *
Besturingssysteem LinIx®

Verbindingen USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n)

Sleuf voor 
geheugenkaart MicrISD (max. 32 GB)

Accu Li-IIn pIlymer, 1300 mAI **

Bestandsindelingen 
van boeken

PDF, EPUB DRM, PDF DRM, EPUB, FB2, 
FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, 
HTML, HTM, CHM, PRC, MOBI, ACSM.

Bestandsindelingen 
van afbeeldingen JPEG, BMP, PNG, TIFF

Afmetingen 174,4 × 114,6 × 8,3 mm

Gewicht 170 g

* De werkelijke interne IpslagrIimte kan afwijken, afIankelijk van de sIftware-instel-
lingen Ip Iw apparaat.

** De IierbIven genIemde levensdIIr van de accI kan afwijken, afIankelijk van de 
gebrIiksstand, verbindingen en instellingen.



ACCU OPLADEN 

Om de levensdIIr van de accI te verlengen, wIrdt aan-

geraden Im Iet apparaat de eerste keer IitgescIakeld 8 

tIt 12 IIr Ip te laden. U kInt de accI Ipladen met een 

USB-kabel die Ip een pc is aangeslIten If met een lader 

(IptiIneel) die Ip een stIpcIntact is aangeslIten. 

Ga als vIlgt te werk als I de accI de eerste keer wilt 

Ipladen:

•	 SlIit Iet apparaat met een USB-kabel aan Ip een 

cImpIter If Ip een lader. De indicatIr begint te knipperen 

zIdra Iet Ipladen begint.

•	 Wanneer de accI vIlledig is Ipgeladen, gaat de 

indicatIr Iit. NI kInt I Iet apparaat lIskIppelen en in-

scIakelen vIIr Iet eerste gebrIik.

Aan de slag

In dit IIIfdstIk leert I IIe I Iet apparaat gereedmaakt 

vIIr gebrIik en leert I de belangrijkste bestIringsfIncties 

kennen.
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Als Iet apparaat is ingescIakeld wanneer I de kabel Ip 

de pc aanslIit, wIrdt een dialIIgvenster geIpend waarin 

I wIrdt gevraagd een van de vIlgende twee acties te kie-

zen: Pc-verbinding If Opladen. Het Ipladen start alleen als 

de jIiste mIdIs wIrdt geselecteerd.

ENERGIEBEHEER

ScIakel Iet apparaat in dIIr Ip de knIp Aan/Uit te drIk-

ken. Wanneer Iet apparaat gereed is vIIr gebrIik, wIrdt 

Iet beginmenI If Iet laatst geIpende bIek weergegeven, 

afIankelijk van de instellingen (Instellingen > Aanpassen > 

Openen bij opstarten).

Als I Iet apparaat wilt IitscIakelen, IIIdt I de knIp 

Aan/Uit circa twee secInden ingedrIkt tIt Iet apparaat 

wIrdt IitgescIakeld. Als I kIrt Ip de Aan/Uit-knIp drIkt, 

wIrdt Iet tIetsenblIk van Iet apparaat vergrendeld en 

wIrdt Iet vergrendelingsscIerm weergegeven. U kInt Iet 
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tIetsenblIk Intgrendelen dIIr weer Ip de knIp Aan/Uit 

te drIkken.

U kInt IIk de aItImatiscIe tIetsvergrendeling en Iit-

scIakeling instellen: ga naar Instellingen > Energiebeheer  

> Apparaat vergrendelen na If ga naar Apparaat uit na 

en geef Ip na IIeveel tijd van inactiviteit Iet tIetsenbIrd 

mIet wIrden vergrendeld If Iet apparaat mIet wIrden 

IitgescIakeld.

Als Iet apparaat blijft Iangen (minimaal 2 tIt 3 minIten 

niet Ip tIetsen reageert en geen Iandelingen IitvIert), 

kInt I Iet apparaat IpnieIw Ipstarten dIIr de knIp Aan/

Uit 10 secInden ingedrIkt te IIIden.

BESTANDEN LADEN

SlIit Iet apparaat met beIIlp van een micrI-USB-kabel 

aan Ip de pc.
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OPMERKING Het apparaat mIet ingescIakeld blijven tijdens de 

IverdracIt van bestanden.

U wIrdt gevraagd een USB-mIdIs te selecteren: Pc-ver-

binding If Opladen. Selecteer Pc-verbinding. Het bestI-

ringssysteem van de cImpIter ziet de IpslagrIimte van 

Iet apparaat als een verwisselbare scIijf (If als twee scIij-

ven als een SD-kaart is geïnstalleerd). NI kInt I bestanden 

naar Iet apparaat If de SD-kaart kIpiëren met de Verken-

ner If een ander prIgramma vIIr bestandsbeIeer.

OPGELET Kies nadat de bestanden zijn gekIpieerd de Iptie Ap-

paraat veilig verwijderen vIIrdat I de kabel lIskIppelt.

NAVIGATIE

GebrIik de navigatieknIppen Omhoog, Omlaag, Links, 

Rechts Im Iet gewenste item (bIek If menIInderdeel) 

te selecteren. 
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LET OP! Als I de scIermIriëntatie verandert, verandert IIk de 

tIewijzing van tIetsen vIIr navigatie en Iet Imslaan van pagina's 

in Ivereenstemming met de gekIzen Iriëntatie.

DrIk kIrt Ip OK Im Iet geselecteerde item te Ipenen. 

DrIk lang Ip OK als I een cIntextmenI van een item, 

map If tIepassing (indien bescIikbaar) wilt Ipenen. Als 

een menI-item sIbmenI's bevat, kInt I daarnaartIe gaan 

met de knIppen Links/Rechts.

De paginabladerknIppen Achteruit/Vooruit wIrden ge-

brIikt Im naar andere lijstpagina's te gaan. DrIk lang Ip 

de tIetsen Vooruit/Achteruit als I met 10 pagina's tege-

lijk dIIr lijsten en bIeken wilt bladeren. DIIr kIrt en lang 

Ip de knIp Achteruit te drIkken, keert I terIg naar Iet 

vIrige menI (If pagina in een lijst), slIit I een tIepassing, 

een cIntextmenI en de BibliItIeek (als I zicI Ip de eerste 

pagina bevindt).U kInt de tIetstIewijzing zelf cInfigIre-

ren via Instellingen > Aanpassen > Toetstoewijzing.
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HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN

Het scIermtIetsenbIrd wIrdt weergegeven wanneer 

tekst mIet wIrden ingevIerd, bijvIIrbeeld een zIektekst.

Met de navigatietIetsen en de knIp OK kInt I dIIr Iet 

tIetsenbIrd navigeren. Om sneller met Iet tIetsenbIrd 

te kInnen werken zijn alle symbIlen in 5 zInes verdeeld. 

Met een eerste drIk Ip een navigatietIets verplaatst I de 

cIrsIr naar Iet midden van de geselecteerde zIne en kInt 

I Iet gewenste symbIIl in deze zIne selecteren. DrIk Ip 

OK Im Iet geselecteerde symbIIl in te vIeren.
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1. ScIakelen tIssen IIIfdletters en kleine letters

2. Laatst ingevIerde symbIIl wissen

3. InvIertaal wijzigen Als I een taal (maximaal 

3 indelingen) aan de indeling van Iet scIermtIetsen-

bIrd wilt tIevIegen, gaat I naar Instellingen > Talen > 

Toetsenbordindelingen. 

VERBINDING MAKEN MET INTERNET

Het apparaat kan via een Wi-Fi-netwerk verbinding ma-

ken met internet. Als I een tIepassing Ipent waarvIIr 

internettIegang nIdig is (bijv. PocketNews), wIrdt een 

lijst met bescIikbare Wi-Fi-verbindingen weergegeven. 

Als I een beveiligd netwerk selecteert, wIrdt I gevraagd 

de netwerksleItel in te vIeren met beIIlp van Iet 

scIermtIetsenbIrd.

U kInt een verbinding vIIraf cInfigIreren en een aItI-

matiscIe verbinding instellen. VIer de vIlgende stappen 

Iit Im verder te gaan:
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1. Ga naar Instellingen > Netwerk > Netwerktoegang;

2. Selecteer Aan bij Iet selectievakje Netwerktoegang, 

waarna meer instellingen wIrden weergegeven: AItImati-

scIe verbinding, Verbinding met verbIrgen netwerk en een 

lijst met bescIikbare Wi-Fi-netwerken.

OPMERKING Als er geen bescIikbare netwerken zijn If als Iet 

signaal zwak is, wIrdt Beschikbare netwerken niet weergegeven, 

maar wIrdt in plaats daarvan Scannen — bezig met zIeken naar 

scIikbare netwerken weergegeven.

3. Als I een verbinding met een verbIrgen netwerk 

wilt instellen, Ipent I Verbinding met verborgen netwerk 

en vIert I met beIIlp van Iet scIermtIetsenbIrd in Iet 

veld Netwerknaam (SSID) de SSID in.

4. Selecteer Iet beveiligingstype in de cIrrespInde-

rende lijst:

•	 Geen: vIIr een Ipen netwerk;

•	 Eenvoudig (WEP): wanneer I deze Iptie kiest, 

mIet I WEP  Verificatiewijze: Open systeem If 
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Gedeelde sleutel Ipgeven. Het apparaat kan de veri-

ficatiewijze niet aItImatiscI detecteren;

•	 WPA/WPA2 Enterprise: I mIet gebrIikersnaam, 

wacItwIIrd en dImein (indien nIdig) Ipgeven;

•	 WPA/WPA2 PSK: I mIet een netwerksleItel 

(maximaal 64 tekens) invIeren.

5. Open Geavanceerde instellingen. Selecteer in de 

betreffende sectie na IIeveel tijd van inactiviteit de verbin-

ding mIet wIrden verbrIken.

6. Als I de netwerkinstellingen Iandmatig mIet cIn-

figIreren, gaat I naar Geavanceerde instellingen en wijzigt 

I Configuratie van IP-adres:

•	 DHCP: IP-adres aItImatiscI IpIalen (als DHCP-

server is gecInfigIreerd);

•	 Handmatig (vIIr ervaren gebrIikers): vIer net-

werkparameters Iandmatig in met beIIlp van Iet 

scIermtIetsenbIrd.

7. Als Iet netwerk waarmee I wilt verbinden een 

prIxyserver Ieeft, kInt I de parameters ervan in de sectie 

Proxyconfiguratie Ipgeven;
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8. Als I de netwerkcInfigIratie wilt cIntrIleren en 

verbinding wilt maken met Iet netwerk, gaat I terIg naar 

de sectie Verbinding met verborgen netwerk en drukt u op 

Verbinden.

OPMERKING Wi-Fi-verbinding kan wIrden gebrIikt Im verbin-

ding te maken met een internetnetwerk. Het is niet mIgelijk Im 

gegevens Iver te brengen via een Wi-Fi-verbinding.  Het apparaat 

kan wIrden verbInden met een Wi-Fi-tIegangspInt waarIp MAC-

adresfiltering is tIegepast.

AANVULLENDE WOORDENBOEKEN INSTALLEREN

U kInt aanvIllende wIIrdenbIeken installeren (I kInt 

wIIrdenbIeken kIpen in de BIekwinkel (Ittp://www.

bIIkland.cIm).

1. KIpieer PBI-bestand naar Iet interne geIeIgen 

van Iet apparaat.

2. Verbreek de verbinding tIssen apparaat en pc.

3. Geladen bestand wIrdt weergegeven in Laatste 

gebeurtenissen. 
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4. DrIk Ip OK vIIr Iet gekIpieerde bestand, waar-

na dit als een tIepassing wIrdt gestart. 

5. Bevestig vIIrgestelde installatie.

VOORVERLICHTING

U kInt de sterkte van de vIIrverlicIting IIk aanpassen 

met de scIIifregelaar in de meldingenbalk.

MIN MAX
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MICROSD-KAART PLAATSEN

Het apparaat bescIikt al Iver 8 GB intern geIeIgen, maar 

I kInt dit Iitbreiden dIIr een MicrISD-kaart tIe te vIe-

gen. Plaats deze in de sleIf (zie afbeelding) en dIw de 

kaart vIIrzicItig Ip zijn plaats.

Als I de kaart wilt verwijderen, drIkt I vIIrzicItig Ip de 

rand tIt deze lIskImt, en Iaalt I de kaart erIit.

LET OP! Als de SD-kaart vastzit, prIbeer deze er dan niet zelf Iit te 

Ialen, maar neem cIntact Ip met de KlantIndersteIning.
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Beginmenu

Laatst geopend

Laatst 
gedownload

Toepassings-
venster

Controlepaneel

Laatste gebeurtenissen: lijst met laatst 
geopende en gedownloade boeken



 TOEPASSINGEN

Deze sectie bevat spelletjes en aanvIllende sIftware. 

Rekenmachine

De grafiscIe rekenmacIine IndersteInt diverse wiskIndige 

bewerkingen, zIals verscIillende nImerieke systemen, tri-

gInImetriscIe, lIgaritmiscIe en lIgiscIe bewerkingen en 

macItsverIeffingen.

Kalender en klok

Hiermee Ipent I de kalender van de IIidige maand en de 

klIk. Met navigatie /  kInt I dIIr een kalender navi-

geren. DrIk Ip de knIp  Im naar de IIidige maand terIg 

te keren. Meer infIrmatie Iver de datIm- en tijdinstelling 

leest I in Iet IIIfdstIk Datum/tijd van de Iandleiding.



  27 

Chess

U kInt tegen een vriend If tegen Iet apparaat spelen. Als 

I tegen Iet apparaat speelt, kInt I Iit 10 mIeilijkIeids-

niveaIs kiezen. GebrIik de navigatietIetsen Im de cIrsIr 

Iver Iet speelbIrd te verplaatsen en drIk Ip OK Im een 

stIk te kiezen en te verplaatsen.

Woordenboek

Wanneer I deze tIepassing start, wIrdt Iet scIermtIet-

senbIrd weergegeven. Typ Iet wIIrd dat I zIekt, waarna 

de tIepassing de vermelding in Iet wIIrden bIek Ip-

zIekt. Als I van wIIrdenbIek wilt veranderen, dIbbelklikt 

I Ip de knIp Vooruit, selecteert I in de lijst Iet gewenste 

wIIrdenbIek en drIkt I Ip OK.

Nadat I Iet scIermtIetsenbIrd Iebt geslIten (dIIr daar 

Ip OK If Annuleren te drIkken), kInt I pagina vIIr pa-

gina dIIr Iet wIIrdenbIek bladeren. GebrIik de tIetsen 

Links/Rechts Im pagina's Im te slaan. DrIk Ip OK als 



I Iet scIermtIetsenbIrd weer wilt Ipenen. DrIk Ip de 

knIp Achteruit als I Iet wIIrdenbIek wilt slIiten.

Klondike

Klassiek patience.

Gallery

Deze sectie wIrdt geIpend in de fItIweergavemIdIs 

(alle fItI's mIeten zijn gedIwnlIad naar de map Foto). U 

kInt dIIr fItI's in de indelingen JPG, BMP, PNG en TIFF 

bladeren.

Snake

Het spel. GebrIik de navigatietIetsen Im de slang te ver-

plaatsen en vIedsel te verzamelen. Wees Ip Iw IIede 

vIIr mIren en andere slangen!

Sudoku

PIpIlaire Japanse pIzzel. 



Navigatie: gebruik de navigatietoetsen om door het raster 

en onderste deelvenster te navigeren. Klik op OK om in te 

voeren. Met de knoppen Achteruit/Vooruit schakelt u 

tussen het raster en het deelvenster.

Besturingselementen: als u een cijfer in een cel of ras-

ter wilt invoeren, kiest u eerst een cijfer, of eerst een cel 

waarin u een cijfer of een label wilt invoeren.

Eerst een cel: 

1. Plaats een frame rond de gekozen cel en druk op 

OK.

2. Druk op Achteruit of Vooruit om naar het on-

derste venster te gaan en een cijfer (links) of labels 

(rechts) voor de opgegeven cel te kiezen. Druk op ОК om  

het item in te voeren.

3. Het gekozen cijfer wordt in de geselecteerde cel 

ingevoerd.



Eerst een cijfer:

1. Druk op OK in de cel met 'gegevens' (cijfers die 

bij aanvang van het spel bekend zijn) en op cijfers in het 

onderste venster.

2. Het gekozen getal wordt in het onderste deelven-

ster gemarkeerd om aan te geven dat het actief is.

3. Druk in de cel van het raster op OK om het gemar-

keerde getal in een cel in te voeren.

OPMERKING: Een getal in het onderste deelvenster blijft gemar-

keerd tot een ander getal wordt gekozen.

Onderste deelvenster:

: Vorige stap (vorige actie wordt geannuleerd).

: Volgende stap (actieve stap na Vorige stap).

: Cel wissen.

Hints:

: er wordt een hint weergegeven door instanties van het 

gekozen getal te markeren.



: labels verbergen die niet meer correct zijn voor een cel.

: er wordt een hint weergegeven over mogelijke labels 

voor een cel.

BIBLIOTHEEK

BibliItIeek is de verkenner van Iet e-bIek Als I een bIek wilt 

Ipenen, drIkt I Ip OK als de titel is gemarkeerd. In Iet Bibli-

ItIeek-menI kInt I filteren, grIeperen, sIrteren, de vIrmge-

ving van de grIep wijzigen en zIekIpdracIten ingeven.

Send-to-PocketBook

Met de tIepassing kInt I bestanden verzenden naar Iet 

e-mailadres van Iw apparaat. VerzInden bIeken wIrden 

aItImatiscI naar Iw apparaat gedIwnlIad als Wi-Fi is 

ingescIakeld.



Aan de slag met 

1. Ga als vIlgt te werk als I zicI wilt registreren vIIr 

de Send-tI-PIcketBIIk-service:

•	 Start de tIepassing: 

•	 via Toepassingen > Send-to-PocketBook;

•	 If via Instellingen > Accounts en synchronisatie 

> Send-to-PocketBook.

OPMERKING: De Wi-Fi-verbinding mIet zijn ingescIakeld, anders 

wIrdt I gevraagd dit te dIen.

•	 VIer in de wizard Iw cIntact-e-mailadres en Iet 

wacItwIIrd in;

•	 Er wIrdt een e-mailbericIt met de activeringskIp-

peling naar Iet Ipgegeven adres gestIIrd. VIlg deze kIp-

peling Im Iet e-mailadres van Iw apparaat te Intvangen 

(bijvIIrbeeld gebrIikersnaam@pbsync.cIm).

mailto:username@pbsync.com


OPMERKING: Het cIntactadres wIrdt alleen gebrIikt Im de 

tIepassing te verifiëren en Iet serviceadres van Iet apparaat ge-

brIikersnaam@pbsync.cIm wIrdt gebrIikt Im bIeken naartIe te 

stIren als I ze naar Iw apparaat wilt dIwnlIaden. 

2. Werk de registratiewizard Ip Iet apparaat bij na-

dat I de tIepassing Iebt geactiveerd. Daarna kInt I Iver 

alle tIepassingsfIncties bescIikken en wIrdt de dIwn-

lIadmap vIIr Intvangen bIeken, Send-to-PocketBook, in 

de bibliItIeek gemaakt.

Bestanden verkrijgen

AItImatiscI:

1. Bestanden die naar Iet service-e-mailadres van Iw 

apparaat wIrden verstIIrd, wIrden aItImatiscI gedIwn-

lIad naar de dIwnlIadmap in de apparaatbibliItIeek, mits 

er een internetverbinding is. DIwnlIadmap is bescIikbaar 

na verificatie vanIit de vIlgende lIcaties:

•	 Toepassingen > Send-to-PocketBook

mailto:username@pbsync.com
mailto:username@pbsync.com


•	 Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-

to-PocketBook > Ga naar map in Iet cIntextmenI van de 

downloadmap

•	 Bibliotheek - Send-to-PocketBook.

2. Standaard is Send-to-PocketBook de dIwnlIad-

map, maar I kInt dit wijzigen tijdens de registratie If via 

Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-Poc-

ketBook > Downloadmap.

Handmatig:

Als I de inIIId van de dIwnlIadmap wilt wijzigen, kiest I 

in Instellingen de Iptie Accounts en synchronisatie > Send-

to-PocketBook > Bestanden ontvangen If kiest I in Biblio-

theek de Iptie Bestanden ontvangen in Iet cIntextmenI 

van de dIwnlIadmap.

Ontvangen bestanden zijn IIk bescIikbaar in de dIwn-

lIadmap van de bibliItIeek van Iet apparaat.



De lijst met vertrouwde afzenders

DIcImenten kInnen naar Iet apparaat wIrden gedIwn-

lIad als ze afkImstig zijn van een adres dat vIIrkImt in de 

'witte lijst' (lijst met vertrIIwde afzenders).

Het adres dat bij de registratie is Ipgegeven, staat standaard 

in deze lijst.

Als Iet e-mailbericIt dat naar Iw apparaat wIrdt gestIIrd 

van een Inbekend adres kImt, Intvangt I een bericIt met 

de vraag If I deze afzender aan de 'witte lijst' wilt tIe-

vIegen. Na Iw bevestiging kInt I bestanden Intvangen 

van Iet adres dat I aan Iw apparaat Iebt tIegevIegd. ZI 

kImt er geen spam Ip Iw apparaat terecIt.

Dropbox PocketBook

Met de tIepassing DrIpBIx kInt I bestanden naar Iw ap-

paraat dIwnlIaden die aan DrIpbIx zijn tIegevIegd van-

af een andere cImpIter If een apparaat waarIp de app 

DrIpbIx is geïnstalleerd, If vanaf de DrIpbIx-website. U 



IIeft daarvIIr niets Ip Iw PIcketBIIk te installeren. U 

IIeft alleen de service te macItigen.

Aan de slag met

3. Registreren bij de DrIpbIx-service (www.drIpbIx.

cIm);

4. VIer Iw accIIntgegevens van DrIpbIx (e-mail-

adres en wacItwIIrd) Ip Iw PIcketBIIk-apparaat in 

via Instellingen > Accounts en synchronisatie > Dropbox 

> Aanmelden Im I aan te melden bij DrIpbIx. (De Wi-

Fi-verbinding mIet zijn ingescIakeld, anders wIrdt I ge-

vraagd dit te dIen);

5. Wanneer I bent geaItIriseerd, wIrdt de syncIrI-

nisatiemap Dropbox PocketBook in de BibliItIeek van Iet 

apparaat gemaakt. In Iw DrIpbIx-accIInt wIrdt de map 

Toepassing > Dropbox PocketBook weergegeven en na 

syncIrInisatie is deze IIk tIegankelijk vanaf andere ap-

paraten met DrIpbIx.



OPMERKING De tIepassing Ip Iw apparaat Ieeft alleen tIegang 

tIt bestanden in de map Toepassing > Dropbox PocketBook Ip de 

server.

Synchroniseren

AItImatiscI:

1. Bestanden die zijn tIegevIegd aan de map Toe-

passing > Dropbox PocketBook Ip de server en aan de 

syncIrInisatiemap Ip Iet apparaat, wIrden aItIma-

tiscI gesyncIrIniseerd wanneer de internetverbinding is 

ingescIakeld.

2. Alle gesyncIrIniseerde bestanden wIrden ge-

dIwnlIad naar de syncIrInisatiemap in de BibliItIeek (dit 

is standaard de map Dropbox PocketBook, maar dat kInt 

I wijzigen via Instellingen > Accounts en synchronisatie > 

Dropbox > Synchronisatiemap).

Handmatig: 



1. Als I alle inIIId in syncIrInisatiemappen wilt syn-

cIrIniseren, kiest I in Instellingen de Iptie Accounts en 

Synchronisatie > Dropbox > Nu synchroniseren If kiest I 

in Bibliotheek de Iptie Nu synchroniseren in Iet cIntext-

menI van de syncIrInisatiemap.

2. Na de syncIrInisatie zijn alle verkregen bestanden 

IIk bescIikbaar in de syncIrInisatiemap van de BibliI-

tIeek Ip Iet apparaat.



Boeken lezen

In dit IIIfdstIk leert I IIe I e-bIeken leest en de sIft-

ware van de reader cInfigIreert Im zI cImfIrtabel mI-

gelijk te lezen.

Het apparaat IndersteInt de vIlgende bIekindelingen: 

PDF, EPUB DRM, PDF DRM, EPUB, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, 

TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, PRC, MOBI, ACSM. U 

Ipent een bIek dIIr in de sectie Laatste gebeurtenissen 

If Bibliotheek in de titel van Iet bIek Ip OK te drIkken. 

Als I een bIek eerder Iebt geIpend, wIrdt Iet geIpend 

Ip de laatst gelezen pagina.

In sImmige bIekindelingen (bijv. FB2 If ePIb, wIrden de 

pagina's geteld nadat Iet bIek in de e-readertIepassing 

is geIpend. 
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PAGINA'S OMSLAAN

GebrIik de knIppen Achteruit/Vooruit If Links/Rechts 

Im pagina's Im te slaan. DIIr lang Ip Achteruit/Vooruit 

te drIkken, slaat I 10 pagina's tegelijk Im.

VERWIJZINGEN VOLGEN

Als een pagina vIetnIten If verwijzingen bevat, kInt I de 

kIppelingenmIdIs activeren dIIr lang Ip OK te drIkken. 

(Anders wIrdt Iet bericIt weergegeven dat een pagina 

geen kIppelingen bevat). Er wIrdt een cIrsIr weerge-

geven en I kInt met de knIppen Omhoog/Omlaag een 

kIppeling selecteren en Ip OK drIkken Im de kIppeling 

te vIlgen.

LETTERGROOTTE WIJZIGEN

In bIeken met de tekstindeling (ePIb, FB2 enz., met IitzIn-

dering van PDF en DjVI) kInt I de lettergrIItte wijzigen 



met de tIetsen Omhoog/Omlaag. Wanneer I de grIIt-

ste/kleinste lettergrIItte Iebt bereikt, wIrdt de tekst weer 

in de kleinste/grIItste lettergrIItte weergegeven.

LEESMENU

DrIk Ip de knIp OK Im Iet menI van de e-reader te Ipenen.

Inhoud

Hiermee Ipent I de gestrIctIreerde inIIIdsIpgave van 

Iet bIek als deze is IpgenImen en anders een bericIt dat 

de inIIIdsIpgave Intbreekt. Een actieve inIIIdsIpgave 

bevat de inIIIdsIpgave, bladwijzers en nItities die I tij-

dens Iet lezen Iebt gemaakt.  Als de inIIIdsIpgave Iit 



meerdere niveaIs bestaat, wIrdt Iet IIIgste niveaI ge-

markeerd met een plIsteken. Een IitgevIIwen item wIrdt 

gemarkeerd met een minteken. Met de knIppen Links/

Rechts kInt I een geselecteerd niveaI samenvIIwen/

IitvIIwen.

GebrIik de navigatietIetsen Im dIIr de tabel te blade-

ren. DrIk kIrt Ip OK als I een geselecteerd IIIfdstIk wilt 

Ipenen, en drIk lang Ip OK als I Iet cIntextmenI wilt 

Ipenen.

VanIit dit menI kInt I een item in de inIIIdsIpgave 

Ipenen, nItities (tekst If afbeeldingen) en bladwijzers be-

werken If verwijderen en een geselecteerd niveaI IitvII-

wen If samenvIIwen. Met de Iptie Instellingen van Iet 

cIntextmenI kInt I cInfigIreren welke elementen I wilt 

weergeven:

•	 InIIId;

•	NItities;



•	 Bladwijzers.

 Ga naar pagina 

Terwijl I de scIIifknIp instelt If een paginanImmer invIert, 

wIrdt Ip de acItergrInd een paginavIIrbeeld geIpend. 

Als I Iet menI verlaat dIIr Ip Achteruit te drIkken, blijft 

dezelfde pagina geIpend.

 Zoeken 

De zIekmIdIs werkt alleen in bIeken die een tekstlaag 

bevatten. Als I tekst in Iet bIek wilt zIeken, kInt I deze 

via Iet scIermtIetsenbIrd invIeren. De gevInden tekst 

wIrdt gemarkeerd en I kInt met de navigatietIetsen 



Links/Rechts tIssen de gevInden items scIakelen. DrIk 

Ip OK als I de zIekmIdIs wilt verlaten.

OPMERKIING De zIekmIdIs is niet bescIikbaar vIIr 

DJVU-bIeken.

Bladwijzers 

Hiermee vIegt I een bladwijzer aan de IIidige pagina 

tIe. Nadat I een bladwijzer aan een pagina Iebt tIe-

gevIegd, wIrdt in de recIterbIvenIIek een bladwijzer 

weergegeven. 

Alle bladwijzers wIrden in de inIIIdsIpgave weergege-

ven. Als I een bladwijzer wilt verwijderen, selecteert I Iet 

betreffende menI-Inderdeel IpnieIw.

Instellingen lezen 

Dit gedeelte bevat infIrmatie Iver IetcInfigIreren van Iw 

leesinstellingen vIIr verscIillende bIekindelingen. OIk 



BIBLIOTHEEK

BibliItIeek is de verkenner van Iet e-bIek In Iet BibliItIeek-

menI kInt I filteren, grIeperen, sIrteren, de vIrmgeving van de 

grIep wijzigen en zIekIpdracIten ingeven.

1. Groeperingscriteria

AfIankelijk van de gekIzen criteria wIrden de bIeken ge-

grIepeerd Ip:

•	 Alle boeken;

•	 Auteurs; 

•	 Genres;

•	 Collecties;

•	 Favorieten;

•	 Mappen;

•	 Indeling;

•	 Reeksen.

De resIltaten van de grIeperingen kInnen 



wIrden weergegeven als IplIpend (A-Z) If aflIpend (Z-A).

2. Sorteercriteria

•	 Op datum opening;

•	 Op datum toevoeging;

•	 Op titel;

•	 Op auteur. 

3. Weergaven van boekenlijsten

Eenvoudig: in deze mIdIs wIrdt Iet icIIntje van de Imslag 

weergegeven. 

Gedetailleerd: in deze mIdIs vindt I extra infIrmatie, 

zIals aIteIr, titel, miniatIIrweergaven, bestandsindeling 

en -grIItte en leespercentage.

Contextmenu...

...wIrdt geIpend dIIr lang aan te raken...

...en Iierin vindt I de vIlgende map- en bestandsbewerkingen:



•	 Boekinfo: kIrte infIrmatie Iver bIek/map;

•	 Marken als gelezen;

•	 Toevoegen aan boekenplank;

•	 Toevoegen aan favorieten; 

•	 Alle boeken van auteur;

•	 Kopiëren;

•	 Verplaatsen;

•	 Verwijderen.



leest I Iier welke Ipties en fIncties bescIikbaar zijn via 

dit menI.

EPUB, FB2, etc.

Om bIeken in EPUB, TXT, FB2, DOC en andere tekstindelin-

gen te cInfigIreren, Ipent I Iet menI Lezen en selecteert 

I Instellingen. 

Tabblad Pagina - Bepaal Iier de 

regelafstand, de lettergrIItte en 

de breedte van de marges, en 

scIakel de wIIrdafbreking in If 

Iit.

Tabblad Lettertype - Op dit tab-

blad kInt I de lettergrIItte en 

de tekenstijl instellen.



Tabblad Scherm - ScIakel Iier 

de paginanImmering en de 

statIsbalk in en Iit, en stel in 

IIe de pagina’s mIeten wIr-

den genImmerd.

Oorspronkelijke paginanummering geeft Iet aantal pa-

gina’s weer in de IIrsprInkelijke Ipmaak van Iet bIek. 

Een pagina kan Iver meerdere scIermen wIrden verdeeld, 

afIankelijk van de leesinstellingen.

Als deze fInctie is IitgescIakeld, geeft de nImmering Iet 

aantal scIermen weer. Als I Iet bIek vIIr de eerste keer 

Ipent If de leesinstellingen Ieeft gewijzigd, kan de bere-

kening van Iet aantal scIermen enige tijd in beslag nemen. 

Het aantal pagina’s wIrdt niet Ierberekend als I Iet bIek 

de vIlgende keer Ipent.



PDF and DjVu 

VIIr PDF- en DjVI-bIeken wIrdt Iet menI-Inderdeel Mo-

dus in plaats van Instellingen weergegeven. U selecteert 

de weergavemIdIs met de tIetsen Links/Rechts. U kInt 

kiezen Iit de vIlgende mIdi:

•	 Kantlijnen bijsnijden: Iiermee kInt I de marges 

minder breed If IIIg maken. Definieer met een jIystick 

de marge die I wilt bijsnijden en drIk Ip OK. Verplaats de 

pijlknIppen met een jIystick Im de breedte en IIIgte van 

de marges in te stellen. Kies Accepteren nadat I Iet bij-

snijdgebied Iebt geselecteerd. Geef daarna de instellingen 

vIIr bijsnijden Ip: Ieel dIcIment, Ineven pagina's, even 

pagina's If alleen IIidige pagina. Bevestig Iw keIze dIIr 

Ip Accepteren te klikken. 

•	 Breedte aanpassen: Iiermee kInt I de pagina-

scIaal aan de scIermbreedte aanpassen;

•	 De volledige pagina: één pagina wIrdt gescIaald;



•	 Kolommen: Im bIeken met kIlImmen te lezen. 

GebrIik de navigatieknIppen als I dIIr de pagina wilt na-

vigeren. Wanneer de Inderkant van de pagina is bereikt, 

wIrdt een pagina Imgeslagen;

•	Opnieuw plaatsen: in deze mIdIs wIrdt tekst zI 

Ipgemaakt dat deze vIlledig Ip een pagina wIrdt weer-

gegeven. U kInt de lettergrIItte wijzigen met de tIetsen 

Omhoog en Omlaag. SImmige afbeeldingen en tabellen 

kInnen in deze mIdIs niet wIrden weergegeven. De mI-

dIs OpnieIw plaatsen wIrdt alleen IndersteInd vIIr PDF-

bIeken. SImmige tabellen en afbeeldingen kInnen in de 

mIdIs Opnieuw plaatsen niet wIrden weergegeven.

Woordenboek 

Vertaling van één wIIrd. Standaard kInt I Iet wIIrd dat 

I wilt vertalen met de cIrsIr markeren, waarna de ver-

taling in Iet wIIrdenbIek aItImatiscI wIrdt IpgezIcIt. 

DrIk Ip OK als I naar een werkbalk wilt scIakelen.



Draaien 

Hiermee verandert I de scIermIriëntatie: selecteer de ge-

wenste ricIting met de navigatietIetsen.

Notities maken

U kInt de nItitiemIdIs activeren dIIr lang Ip Omlaag te 

drIkken If dIIr Ip de betreffende menI-Iptie te drIkken. 

BIven in Iet scIerm wIrdt een afzInderlijk gebied weer-

gegeven. GebrIik de knIppen Omhoog, Omlaag Im de 

plaats te kiezen waar I de nItitie wilt starten, en drIk Ip 

OK Im de bIvenmarge van de nItitie in te stellen. GebrIik 

Schermtoetsen-
bord om een te 
vertalen woord 
te typen

Van woor-
denboek 
veranderen

Afrit

vertaling 
van woord

Schakelen 
naar tekst om 
een woord te 
kiezen



de navigatieknIppen Im een tekstfragment te selecteren 

en drIk Ip OK Im de Indermarge van de nItitie in te 

stellen. In Iet vIlgende menI wIrdt gevraagd If I Iet 

geselecteerde fragment wilt Ipslaan als een afbeelding If 

tekst (indien bescIikbaar) If Iet maken van een nItitie wilt 

annIleren.

 EEN BOEK SLUITEN

Als I een bIek wilt slIiten, selecteert I deze IpdracIt in 

Iet leesmenI.



Instellingen

In dit IIIfdstIk leert I IIe I de interface en 

sIftwarefIncties van Iet apparaat cInfigIreert vIIr een 

zI cImfIrtabel mIgelijk gebrIik. Selecteer de Instellingen 

in Iet Meldingenvenster Im Iet apparaat te cInfigIreren. 

Alle wijzigingen wIrden tIegepast wanneer I de sectie 

verlaat.

WI-FI

In deze sectie kInt I de parameters vIIr de netwerkver-

binding instellen.

Netwerktoegang: aan If uit. Na de activering van 

de netwerktIegang wIrden de vIlgende instellingen 

weergegeven:

•	Verbinding met verborgen netwerk: raadpleeg de 

sectie Verbinding maken met internet in deze Iandleiding 

vIIr meer infIrmatie.
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•	 Beschikbare netwerken: een lijst met bescIikbare 

netwerken. Kies een netwerk Im de bijbeIIrende 

parameters weer te geven: netwerknaam (SSID), 

signaalsterkte, beveiliging, IP-adres, netwerkmasker, 

IIIfdgateway, DNS.

OPMERKING! Als in plaats van Beschikbare netwerken de melding 

Scannen wIrdt weergegeven, betekent dit dat Iet apparaat bezig 

is met Iet zIeken naar bescIikbare netwerken.

ACCOUNTS EN SYNCHRONISATIE

Send-to-PocketBook: de vIlgende Ipties zijn bescIikbaar:

•	 PocketBook-account: Iet e-mailadres van Iw 

accIInt.

•	Aanmelden/Afmelden: als I zicI niet vIIr de 

tIepassing Iebt geregistreerd, vIert I Iw e-mailadres 

en wacItwIIrd in Im I te registreren. Als I zicI wel 

Iebt geregistreerd, wIrdt Iet e-mailadres weergegeven, 
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waarnaar I bIeken kInt verzenden. U kInt zicI afmelden 

bij Send-tI-PIcketBIIk.

•	 Nu bestanden ontvangen: De inIIId van de 

downloadmap wIrdt bijgewerkt. CIntrIleer vóór Iet bij-

werken If Iet apparaat is verbInden met internet.

•	 Bestanden automatisch ontvangen: Aan If Uit. 

Bestanden die naar Iet apparaatadres gebrIikersnaam@

pbsync.cIm zijn verzInden, wIrden aItImatiscI bijge-

werkt in de dIwnlIadmap, mits er een Wi-Fi-verbinding 

is. U kInt Iet aItImatiscI Intvangen van bestanden Iit-

scIakelen Im de prestaties van Iet apparaat te verbeteren.

•	 Downloadmap: lIcatie van Intvangen bestanden. 

De map Send-to-PocketBook is standaard ingesteld. U kInt 

een andere map kiezen If een nieIwe maken in Iet in-

terne geIeIgen van Iet apparaat.

•	Over de service: meer infIrmatie Iver de service. 

Dropbox: deze sectie bevat de vIlgende Ipties:

•	Aanmelden/Afmelden: als I zicI niet vIIr 

de tIepassing Iebt geregistreerd, vIert I Iw 
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DrIpbIx-accIIntgegevens in Im I te registreren. Als I 

zicI wel al Iebt geregistreerd, kInt I zicI afmelden bij 

DrIpbIx.

•	 Nu synchroniseren: bestanden in de synchronisa-

tiemap en de PIcketbIIk-map Ip Iet apparaat wIrden 

gesyncIrIniseerd. CIntrIleer vIIrdat I bestanden syn-

cIrIniseert If Iet apparaat is verbInden met internet en 

aan Iet jIiste DrIpbIx-accIInt is gekIppeld

•	Autosync: zet aItImatiscIe syncIrInisatie Aan If 

Uitf. De service wIrdt na registratie aItImatiscI ingescIa-

keld. Dat wil zeggen dat DrIpbIx bestanden aItImatiscI 

syncIrIniseert als de Wi-Fi-verbinding is ingescIakeld. U 

kInt Iet aItImatiscI syncIrIniseren van bestanden Iit-

scIakelen Im de prestaties van Iet apparaat te verbeteren.

•	 Syncmap: lIcatie van gesyncIrIniseerde bestan-

den. U kInt bestanden IIk naar de synchronisatiemap 

verplaatsen als I ze wilt syncIrIniseren met de map Drop-

box Pocketbook Ip de server. De map Dropbox Pocket-

Book is standaard Ip Iet apparaat ingesteld. U kInt een 
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andere map kiezen If een nieIwe maken in Iet interne 

geIeIgen van Iet apparaat. 

•	Over de service: meer infIrmatie Iver de service.

Adobe DRM

Als I zicI wilt registreren, vIert I Iw Aanmelding (e-mail-

adres) en wachtwoord in. Wanneer I bent geregistreerd, 

wIrden Iw aanmelding en Iet item Adobe DRM-autori-

satie verwijderen weergegeven. Na verwijdering zijn alle 

dIcImenten met DRM-beveiliging niet meer bescIikbaar.

AANPASSEN

Opstartlogo: de afbeelding wIrdt weergegeven wanneer 

Iet apparaat wIrdt Ipgestart. LIgI’s wIrden Ipgeslagen 

in de map systeem/logo in Iet interne geIeIgen. KIpieer 

Iier de afbeelding naartIe die I wilt zien tijdens Iet 

Ipstarten.
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LET OP!  De map System is standaard verbIrgen. Wijzig de para-

meters Ip Iw cImpIter als I deze wilt weergeven.

‘Apparaat uit’-logo: de afbeelding wIrdt weergegeven 

wanneer Iet apparaat is IitgescIakeld. U kInt een 

vIIrblad van Iet laatst geIpende bIek instellen dIIr 

voorblad in te stellen.

Open bij het opstarten het  laatst geIpende bIek If Iet 

beginmenI.

OPMERKING! U kInt vanIit de tIepassing Galerie IIk Iw eigen 

afbeelding als een lIgI instellen. Raadpleeg de sectie Galerie vIIr 

meer infIrmatie.

Volledige paginavernieuwing. Selecteer na IIeveel pagi-

na’s Iet scIerm vIlledig mIet wIrden bijgewerkt. Het item 

Altijd geeft de beste kwaliteit, maar verbrIikt de meeste 

energie. Een lagere freqIentie kan tIt gevIlg Iebben dat 

er details van vIrige pagina’s Ip een scIerm blijven staan.

Toetstoewijzingen. In deze sectie kInt I IardwaretIetsen 

IpnieIw tIewijzen. Als I de fInctie van een tIets wilt 
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wijzigen, selecteert I de tIets en de gewenste actie in de 

lijst.

Met Gebruikersprofielen kInt I maximaal 

gebrIikersprIfielen cInfigIreren. Elk prIfiel bevat de 

statIs van afzInderlijke bIeken, laatst geIpende bIeken, 

bladwijzers, nItities, favIrieten en vIIraf gecInfigIreerde 

netwerkverbindingen.

Als I een nieIw prIfiel wilt tIevIegen, Ipent I 

Iet cIrrespInderende item. U wIrdt gevraagd een 

bestemming in te stellen (lIkaal geIeIgen) en de naam in 

te vIeren met beIIlp van Iet scIermtIetsenbIrd. Daarna 

wIrden de IierbIven genIemde parameters in dit prIfiel 

Ipgeslagen.

U kInt een prIfiel activeren dIIr Iet te Ipenen. In Iet 

cIntextmenI van Iet prIfiel kInt I de avatar wijzigen, de 

naam van Iet prIfiel wijzigen If Iet prIfiel verwijderen.
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TALEN

Taal. Selecteer de interfacetaal van Iet apparaat.

Toetsenbordindelingen. In deze sectie kInt I maximaal 

3 tIetsenbIrdindelingen tIevIegen.

Beschikbare woordenboeken. In deze sectie kInt 

I wIIrdenbIeken IitscIakelen die I tijdens de verta-

ling If in de tIepassing Woordenboek niet in de lijst wilt 

weergeven.

DATUM/TIJD

In deze sectie kInt I de datIm, tijd, tijdzIne en klIkin-

deling instellen. U kInt IIk Tijd synchroniseren If Auto-

tijdsynchronisatie instellen als I de tijd/datIm van Iet net-

werk wilt gebrIiken.
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ACCU SPAREN

Hier kInt I Iet accIniveaI bekijken en parameters instellen 

waarmee I de accI kInt sparen:

•	Accu percentage;

•	Automatische schermvergrendeling: stel de peri-

Ide van inactiviteit in waarna Iet apparaat wIrdt vergren-

deld: Iit, 5 min, 10 min. 

•	Apparaat uit na: stel de periIde van inactiviteit in 

waarna Iet apparaat wIrdt IitgescIakeld: Iit, 10, 20, 30 

If 60 minIten.

ONDERHOUD

USB-modus: stel in IIe Iet apparaat standaard een USB-

verbinding afIandelt: Pc-verbinding, Opladen of Vraag 

tijdens verbinding.

Back-up & herstel

•	 Configuratie herstellen: selecteer in een 

lijst Iet cInfigIratiebestand dat I wilt Ierstellen. 
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Privacy

•	 Configuraties met wachtwoord beveiligen: in deze 

sectie kInt I Iw instellingen met een wacItwIIrd beveili-

gen. Selecteer de sectie Wachtwoord instellen en vIer Iet 

wacItwIIrd in met beIIlp van Iet scIermtIetsenbIrd. 

VIIrtaan mIet I telkens wanneer I naar de sectie Instellin-

gen gaat Iw wacItwIIrd invIeren. U kInt Iet wacItwIIrd 

verwijderen If wijzigen dIIr Iet daartIe bestemde item te 

selecteren. Om verder te gaan, wIrdt I IpnieIw naar Iw 

wacItwIIrd gevraagd.

•	 Diagnostiek en gebruik: de sIftware verstrekt PIc-

ketBIIk infIrmatie Iver bepaalde acties die de gebrIiker 

Ip Iet apparaat Ieeft IitgevIerd. Deze infIrmatie wIrdt 

gebrIikt Im Iet apparaat en de service aan gebrIikers 

verder te kInnen verbeteren. Het serienImmer en andere 

persIInlijke gegevens van de gebrIiker wIrden niet Ipge-

slagen. U kInt deze Iptie Im statistiscIe gegevens te ver-

zamelen IitscIakelen in de sectie Diagnostiek en gebruik.
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Intern geheugen formatteren: met deze actie wist I alle 

gegevens, beIalve de systeembestanden.

WAARSCHUWING! Als I alle gegevens Ip Iet apparaat mIet 

wissen, gebrIik dan alleen deze fInctie. PrIbeer niet Iet interne 

geIeIgen van Iet apparaat via Iw pc te fIrmatteren. 

Fabrieksinstellingen: Iiermee Ierstelt I de standaardfa-

brieksinstellingen van Iet apparaat en wist I alle gebrIi-

kersinstellingen. Andere gegevens (zIals bIeken, fItI’s) 

gaan niet verlIren.

Demomodus: Iiermee scIakelt I Iver naar de demImIdIs 

van Iet apparaat. Als I de demImIdIs wilt activeren, stelt I 

Iet item Demomodus in Ip Aan.

SOFTWARE

Firmwareversie: de IIidige versie van de firmware wIrdt 

weergegeven;   
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Software-update: Iet apparaat zIekt als vIlgt naar Ip-

dates:  intern geIeIgen en internet.  

Auto-update: scIakelt Iet aItImatiscI zIeken naar Ip-

dates in If Iit.Apps van derden: licentie en infIrmatie 

Iver tIepassingen van derden die Ip Iet apparaat wIrden 

gebrIikt.

OVER HET APPARAAT

De vIlgende infIrmatie Iver Iet apparaat wIrdt 

weergegeven:

Apparaatmodel (mIdel, serienImmer, IardwareplatfIrm, 

Wi-Fi MAC-adres),

Geheugen (Iperatief geIeIgen, tItaal en bescIikbaar in-

tern geIeIgen), 

Licentie : licentie en infIrmatie Iver tIepassingen van der-

den die Ip Iet apparaat wIrden gebrIikt.



Firmware-update

WAARSCHUWING! Firmware-Ipdate is een belangrijke Iandeling, 

waarmee de beIeersIftware van Iet apparaat wIrdt gewijzigd. 

In Iet geval Iier een fIIt wIrdt gemaakt, kan Iet bestIringsprI-

gramma wIrden bescIadigd en zal reparatie bij Iet servicepInt 

nIdig zijn. VIer de instrIcties in Inderstaande prIcedIre vIIr de 

Ipgrade naIwgezet Iit.

U kInt de firmware Ip twee manieren bijwerken.

Automatische update 

U start een aItImatiscIe sIftware-Ipdate dIIr Instellin-

gen > Software > Software-update te selecteren.

Het apparaat zal eerst de bescIikbare IpdatebrInnen in 

de vIlgende vIlgIrde cIntrIleren:

•	MicrISD-kaart (indien geïnstalleerd);

•	 Intern geIeIgen;

•	 Internet.
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Als de standaard internetverbinding niet is ingesteld, wIrdt 

I gevraagd verbinding te maken met een van de bescIik-

bare draadlIze netwerken.

U kInt aItImatiscIe Ipdates IIk activeren dIIr Instel-

lingen >  Software > Auto-update in te scIakelen. In 

dat geval maakt Iet apparaat alleen gebrIik van een 

Wi-Fi-verbinding.

OPMERKING: U kInt de versie van Iw Firmware cIntrIleren in  

Instellingen > Software.

Handmatige update

1. Ga Ip Iw pc naar de website www.pIcketbIIk-

int.cIm. Selecteer Iw land.

2. Klik in Iet bIvenste menI Ip de knIp Support. Se-

lecteer Iet IardwaremIdel van Iw apparaat.

3. DIwnlIad de Firmware naar Iw pc.
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4. Pak de inIIId van Iet arcIiefbestand SWUPDATE.

BIN Iit en kIpieer deze naar de basismap van de MicrISD-

kaart If Iet interne geIeIgen van Iet apparaat.

5. ScIakel Iet apparaat Iit dIIr Ip de knIp Aan/Uit 

te drIkken.

6. ScIakel Iet apparaat in dIIr Ip de knIp Aan/Uit 

te drIkken.HIId de knIppen Achteruit en Vooruit tege-

lijkertijd ingedrIkt tIt Iet bericIt Firmware bijwerken… in 

Iet scIerm wIrdt weergegeven.

7. VIlg de instrIcties Ip Iet scIerm met afbeeldin-

gen: sluit USB-kabel aan op het apparaat en druk op mid-

delste toets

OPMERKING Als Iet firmwarebestand zicI Ip de SD-kaart bevindt, 

Ieeft dit tijdens Iet IpdateprIces een IIgere priIriteit dan Iet 

bestand dat zicI in de basismap van Iet apparaat bevindt.
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Probleemoplossing
Foutmelding Oorzaak Oplossing

Geen upgradebestand 
gevonden

Geen bestand 
SWUPDATE.BIN Ip 
de MicrISD-kaart 
gevInden. Verifieer 
dat Iet bestand in de 
basismap van de kaart 
staat.

PrIbeer Iw MicrISD-
kaart te fIrmatteren 
(maak vIIrafgaand 
aan Iet fIrmatteren 
eerst een reservekIpie 
van alle bestanden) en 
kIpieer Iet bestand 
naar de basismap van 
de lege kaart. GebrIik 
een andere kaart als 
deze fIIt zicI blijft 
vIIrdIen.

Upgradebestand is 
beschadigd of bestand 
is leeg

Bestand SWUPDATE.
BIN is bescIadigd If 
er is niet vIldIende 
rIimte bescIikbaar Ip 
de MicrISD-kaart.

Verwijder enkele 
bestanden van Iw 
kaart en kIpieer Iet 
bestand SWUPDATE.
BIN er nIgmaals Ieen. 
HerIaal de dIwnlIad 
van www.pIcketbIIk-
int.cIm. GebrIik 
een andere kaart als 
deze fIIt zicI blijft 
vIIrdIen.

Bestandsleesfout FIIt MicrISD-kaart PrIbeer een andere 
MicrISD-kaart

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

In Iet interne geIeI-
gen van Iet apparaat is 
een firmwarebestand 
van een IIdere versie 
Ipgeslagen.

Verwijder de IIde 
versie van Iet 
firmwarebestand Iit 
de basismap van Iet 
interne geIeIgen van 
Iet apparaat
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Apparaat gaat niet aan If 
gaat wel aan maar alleen 
Iet lIgI wIrdt geladen.

AccI is bijna leeg. Laad de accI Ip.

Een bIek wIrdt niet ge-
Ipend - de melding boek 
is mogelijk beschadigd of 
beveiligd verscIijnt, If er 
gebeIrt Ielemaal niets.

Het bIek is bescIadigd

Als Iet bIek in de Inline 
winkel is gekIcIt, prIbeer 
Iet dan IpnieIw te dIwn-
lIaden. Als Iet bIek wel 
wIrdt geIpend Ip Iw pc 
maar niet Ip Iet apparaat, 
sla Iet bIek dan Ip in een 
andere bestandsindeling 
(TXT, DOC, PDF.

HTML-bIek wIrdt wel 
geIpend, maar wIrdt 
verkeerd weergegeven.

SImmige pagina's zijn 
bijvIIrbeeld leeg, een deel 
van de tekst Intbreekt, 
enz.

HTML-bestanden bevat-
ten niet-tekstelementen 
(frames, JAVA-scripts, 
flasI-Ibjecten).

Sla de pagina Ip in de 
TXT-indeling.

Het bIek wIrdt geIpend, 
maar er wIrden symbIlen, 
vraagtekens en derge-
lijke in plaats van letters 
weergegeven.

OnjIiste cIdering.
ScIakel naar de leesmI-
dIs, selecteer Instellingen 
en verander de cIdering. 

Geen enkele tIets 
reageert.

SIms (bijvIIrbeeld wan-
neer bescIadigde If te 
grIte bIeken wIrden 
gedIwnlIad) blijft Iet 
apparaat Iangen.

SlIit de bevrIren tIepas-
sing dIIr de tIetsen 
/  1 tIt 2 secInden 
tegelijkertijd ingedrIkt te 
IIIden.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Na verbinding met pc 
wIrden scIijven niet in de 
Verkenner weergegeven.

Het apparaat staat in de 
accIlaadmIdIs.

CIntrIleer de USB-mIdIs 
via de sectie Instellingen 
van Iet beginmenI. Stel 
deze Iptie in Ip Verbin-
ding met pc If Vraag bij 
verbinding.

Geen signaal in 
verbindingskabel.

CIntrIleer de staat van 
de USB-kabel en de 
aanslIitingen. PrIbeer de 
USB-kabel aan te slIiten 
Ip een andere pIIrt.

Bladwijzers, instellingen en 
IIidige pIsitie in bestand 
kInnen niet wIrden 
bewaard.

Bestandssysteem is 
bescIadigd

SlIit Iet apparaat aan Ip 
een pc en cIntrIleer de 
scIijven. U gaat verder 
dIIr Ip Deze computer 
te klikken, met de recIter-
mIisknIp Ip de geselec-
teerde scIijf te klikken en 
vervIlgens Eigenschappen 
> Extra > Foutcontrole te 
kiezen.

Intern geIeIgen is vIl.

Verwijder bIeken, afbeel-
dingen en/If mIziekbe-
standen die I niet nIdig 
Iebt.

AccI lIIpt te snel leeg.
AItImatiscI IitscIakelen 
staat Iit.

Instellingen > Datum/Tijd 
in beginmenI. Selecteer de 
periIde vIIr aItImatiscI 
IitscIakelen in Apparaat 
uit na… .



Klantondersteuning

Gedetailleerde infIrmatie Iver servicepInten in Iw land 

vindt I via Inderstaande cIntactgegevens:

Deutschland 0-800-187-30-03 

Česko 800-701-307

France 0805-080277

Italia 800-788-913

Österreich 0-800-802-077

Polska 0-800-141-0112

Switzerland 0-800-898-720

 

www.pIcketbIIk-int.cIm/sIppIrt/

Ielp@pIcketbIIk-int.cIm



Naleving van internationale normen

Productnaam:  PIcketBIIk Basic LIx

Modelnummer:  PB615W

Firmware:  5.17

De EUT mIet wIrden gevIed Iit een USB-pIIrt van een cInfIr-

me begrensde strIImbrIn van een PC If nItebIIk.

De EUT mIet wIrden gevIed dIIr een adapter vanaf een cIn-

fIrme begrensde strIImbrIn.

Uitgangsspanning: DC 5V 1A

Deze apparatIIr is vIIrzien van Iet en kan Iveral in de EIrIpese 

GemeenscIap wIrden gebrIikt.

Dit betekent cInfIrmiteit met R&TTE-ricItlijn 1999/5/EC.

Frankrijk - 2,4 GHz vIIr EIrIpees Frankrijk.
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In alle departementen van EIrIpees Frankrijk mIgen freqIenties 

vIIr draadlIIs LAN zIwel pIbliek als privaat Inder de vIlgende 

vIIrwaarden wIrden gebrIikt:

•	 GebrIik binnensIIis: maximaal vermIgen (EIRP*) van 

100 mW vIIr de geIele freqIentieband 2400-2483,5 MHz

•	 GebrIik bIitensIIis: maximIm vermIgen (EIRP*) van 

100 mW vIIr de freqIentieband 2400-2454 MHz en met maxi-

mIm vermIgen (EIRP*) van 10 mW vIIr de freqIentieband 2454-

2483 MHz.

BELANGRIJK: ZInder tIestemming aangebracIte veranderingen If aanpas-

singen aan dit prIdIct kInnen de cInfIrmiteit met EMC en draadlIIs scIaden 

en Iw recIt Ip bediening van dit prIdIct tenietdIen. VIIr dit prIdIct is nale-

ving van EMC aangetIInd Inder ImstandigIeden met gebrIik van cInfIrme 

randapparaten en afgescIermde kabels tIssen systeemcImpInenten. Het is van 

belang dat I cInfIrme randapparaten en afgescIermde kabels tIssen systeem-

cImpInenten gebrIikt Im de kans Ip interferentie met radiI's, televisies en 

andere elektrIniscIe apparatIIr te verkleinen.
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Informatie over certificering (SAR)

Het apparaat vIldIet aan ricItlijnen vIIr blIItstelling aan 

radiIgIlven.

Uw apparaat is een radiIzender en -Intvanger. Het is IntwIrpen 

Im de dIIr internatiInale ricItlijnen aanbevIlen grenzen vIIr 

blIItstelling aan radiIgIlven niet te IverscIrijden. Deze ricItlij-

nen zijn Intwikkeld dIIr de InafIankelijke wetenscIappelijke 

Irganisatie ICNIRP en bevatten veiligIeidsmarges Im de veilig-

Ieid van alle persInen te waarbIrgen, IngeacIt IIn leeftijd en 

gezIndIeidstIestand.

De blIItstellingsricItlijnen vIIr apparatIIr wIrden IitgedrIkt in 

de als Specific AbsIrptiIn Rate If SAR bekend staande meeteen-

Ieid. De SAR-grenswaarde in de ICNIRP-ricItlijnen bedraagt 2,0 

W/kg (watt/ kilIgram) gemiddeld Iver tien gram licIaamsweefsel. 

De tests vIIr SAR wIrden IitgevIerd in standaard bedieningsstan-

den, waarbij Iet apparaat in alle gemeten freqIentiebanden Iet 

IIIgst tIegestane vermIgen Iitzendt. Het werkelijke SAR-niveaI 
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van een werkend apparaat kan Inder de maximImwaarde liggen, 

Imdat Iet apparaat is IntwIrpen Im niet meer energie te gebrIi-

ken dan nIdig is Im verbinding te maken met Iet netwerk.

Deze apparatIIr vIldIet aan de aanbeveling van de EIrIpese 

Raad van 12 jIli 1999 betreffende de beperking van blIItstelling 

van de bevIlking aan elektrImagnetiscIe velden [1999/519/EC].

Pocketbook International SA 

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Made in China
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