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1. Welkom bij de wereld van tolino
Puur enieten: boeken lezen wordt nu no emakkelijker en comfortabeler.
Voortaan bepaalt u immers niet alleen zelf wat u leest, maar ook hoe u leest.
Zijn de letters te klein, dan maakt u ze ewoon roter. Bevalt het lettertype u
niet, dan kiest u ewoon een ander lettertype. En het beste: al uw boeken
kunnen altijd met u op reis, want uw tolino e-reader biedt plaats aan
duizenden boeken.
En er zijn no veel meer mo elijkheden:

Geniet van de vrijheid om uw boeken daar te kopen waar u dat wilt
U beslist zelf bij welke boekhandelaar u uw boeken koopt. Bent u een klant bij

twee of meer tolino-boekhandelaren, dan worden al uw ekochte boeken
ezamenlijk weer e even.
Altijd toe an tot uw boeken – op uw e-reader, smartphone of pc
tolino biedt talrijke mo elijkheden om uw boeken te lezen. Dankzij de tolino
cloud heeft u overal toe an tot uw boeken en documenten – on eacht of u
uw tolino e-reader, tolino-app of tolino webreader ebruikt. En het beste: u
leest ewoon verder waar u ebleven bent.
Keuze uit miljoenen boeken
De eïnte reerde e-bookwebwinkels bieden de nieuwste en spannendste
boeken. Met meer dan 2 miljoen boeken beschikt u over meer dan enoe
lectuur voor vele jaren, en haalt u altijd de nieuwste bestseller in huis.
Boeken lenen bij openbare bibliotheken
Met uw tolino e-reader kunt u zich heel emakkelijk bij openbare bibliotheken
aanmelden, boeken lenen en eenvoudi downloaden.
Natuurlijk kent de wereld van tolino no veel meer voordelen. Ontdek het zelf.
Op de vol ende pa ina's laten we de belan rijkste functies van uw tolino ereader zien.
We wensen u alvast veel plezier met uw tolino e-reader!

2. Uw tolino e-reader
Uw eerste tolino e-reader? U staat vast te popelen om uw eerste boek op uw
e-reader te lezen. Om ervoor te zor en dat u snel aan de sla kunt, hebben
we de belan rijkste functies van uw tolino e-reader op een rijtje ezet.

2.1 Overzicht van de bedienin selementen
Bovenaan vindt u twee knoppen: de aan-uitknop en de verlichtin sknop (niet
op tolino pa e). Onderaan op de voorzijde vindt u de Home-knop.
Zie de vol ende a eeldin en:

A) Aan-uitknop of slaapstand
B) Beeldschermverlichtin (niet tolino pa e)
C) Home-knop (naar de be inpa ina)
Onderaan de tolino e-reader vindt u de openin met de resetknop (niet tolino
epos), de micro-USB-aansluitin en bij de tolino shine en tolino vision treft u
een sleuf voor een microSD-kaart aan.

D) Reset (niet tolino epos)
E) Micro-USB-aansluitin
F) Sleuf voor microSD-kaart (alleen bij tolino shine en tolino vision)
A) In- en uitschakelen en slaapstand
A ankelijk van het model tolino e-reader drukt u op of verschuift (tolino
shine) u de schakelaar om de e-reader in te schakelen. Bij in eschakelde ereader drukt u op of verschuift u (tolino shine) de schakelaar kort opnieuw om
de slaapstand te activeren.
Wanneer u uw tolino e-reader een tijd niet ebruikt, schakelt deze automatisch
over in de slaapstand. Na hoeveel tijd dat ebeurt, bepaalt u zelf in het menu
onder "Instellin en" en vervol ens onder "Slaapstand & ener iestand".

In de slaapstand toont uw tolino e-reader een slapend ezichtje op het
beeldscherm en wordt er nauwelijks stroom verbruikt. Om het apparaat uit
slaapstand te halen, drukt u op de schakelaar of verschuift u hem opnieuw
(tolino shine). Na hoeveel tijd dat ebeurt, bepaalt u zelf in het menu onder
"Instellin en" bij menuoptie "Overi e instellin en".
Door de knop lan er in te drukken verschijnt een venster met de optie
"Uitschakelen". Door uw tolino e-reader uit te schakelen verbruikt het apparaat
helemaal een stroom. Om het apparaat opnieuw in te schakelen drukt u de
schakelaar iets lan er in of verschuift u hem (tolino shine).
Gewoon handi : wist u dat de nieuwe tolino pa e automatisch stroom kan
besparen? Ga in het menu naar "Instellin en" en vervol ens naar "Overi e
instellin en" om deze instellin te activeren. Staat de e-reader lan er dan 5
uur in de slaapstand, dan wordt de e-reader automatisch uit eschakeld.
B) Beeldschermverlichtin (niet tolino pa e)
Om in het donker te lezen drukt u op de verlichtin sknop. Druk no maals op
de knop om het leeslampje uit te schakelen. Denk eraan dat de tolino pa e
een leeslampje heeft.
Heeft u een tolino vision 4 HD of een tolino epos, dan kunt u naast de
helderheid ook de kleurtemperatuur van de verlichtin instellen. Schuift u de
re elaar naar links dan wordt het licht steeds kouder, naar rechts steeds
warmer. Om het no emakkelijker te maken, kunt u ook een vinkje zetten bij
"Automatische kleurtemperatuur". De edurende de da wordt dan
automatisch de verlichtin skleur aan de natuurlijke lichtomstandi heden
aan epast.
Tip: met een tik op het licht rijze oppervlak (tussen de helderheids- en
kleurtemperatuurweer aves) wijzi t u elijktijdi de helderheid en de

kleurtemperatuur. Bewee hiervoor uw vin er naar links of naar rechts.
De verlichtin sinstellin en vindt u in de leesmodus en in het menu onder
"Instellin en".
C) Home-knop
Tik op de home-knop om teru te aan naar het be inscherm. Hoe deze
omschakelin moet worden uit evoerd, stelt u in het menu onder
Leesinstellin en in.
Aan de onderzijde van de behuizin vindt u no meer bedienin selementen
(apparaata ankelijk). Opmerkin : Bij tolino shine en tolino pa e moet u
daarvoor eerst het klepje openen. Steek uw vin erna el in de openin en
schuif vervol ens het beschermin sklepje omlaa om het te openen. De
bedienin selementen kunnen a ankelijk van de uitvoerin van de tolino ereader een andere con uratie hebben.
D) Opnieuw starten (reset-functie, niet tolino epos)
Mocht uw tolino e-reader plots volledi zijn "vast elopen" en niet meer
rea eren wanneer u op een knop drukt, druk dan eerst edurende 1-2
seconden op de op de aan-uitknop. Er wordt een venster eopend waarin u de
optie "Opnieuw opstarten" kunt selecteren. Lukt dat niet, dan kunt u het
apparaat opnieuw opstarten door de reset-knop in te drukken. Steek in dat
eval voorzichti een om ebo en paperclip of een naald in openin (D) tot u
weerstand merkt. De e-reader wordt vervol ens opnieuw op estart. Deze
functie heeft u alleen in uitzonderlijke evallen nodi . Bij uw tolino epos werkt
de herstart iets anders. Hiervoor moet u de aan-uitschakelaar meer dan tien
seconden in edrukt houden. Verbaas u niet als de laatst etoonde
schermweer ave zichtbaar blijft. Om uw tolino epos weer te ebruiken, drukt u
simpelwe no maals 1-2 seconden op de aan-uitschakelaar.

Teru zetten naar fabrieksinstellin en
Wilt u uw tolino e-reader teru zetten naar de fabrieksinstellin en, dan
selecteert u in het menu de optie "Instellin en" en vervol ens "Overi e
instellin en". Hier vindt u de optie "Teru zetten naar fabrieksinstellin en".
Wanneer u nu op "Teru zetten" drukt, worden de oorspronkelijke instellin en
van uw tolino e-reader teru ezet.
Opmerkin : houd er wel rekenin mee dat hierdoor alle instellin en,
wachtwoorden en lokaal op esla en e-books de nitief worden verwijderd. Dit
eldt niet voor boeken op uw microSD-kaart. Boeken en documenten die u
naar de tolino cloud heeft eüpload, kunnen later opnieuw worden hersteld.
Gedetailleerde uitle hierover vindt u in het hoofdstuk 5.2 De tolino cloud
ebruiken.
E) Micro-USB
Uw tolino e-reader is voorzien van een USB-aansluitin . Een bijpassende
USB-kabel is mee eleverd. Verbind de usb-aansluitin van uw tolino e-reader
door middel van deze kabel met de usb-poort van een computer om uw ereader op te laden of om boeken of documenten over te zetten (zie ook het
hoofdstuk 5.2.3 Toevoe en via usb-aansluitin ).
F) Sleuf voor microSD-kaart (tolino vision en tolino shine)
Aanwijzin : of uw tolino e-reader voorzien is van een sleuf voor een microSDkaart is a ankelijk van het model.
tolino e-readers met een sleuf voor microSD-kaarten zijn eschikt voor
kaarten met een eheu encapaciteit tot 32 GB. Der elijke microSD-kaarten
zijn verkrij baar in de vakhandel.
Zo plaatst u de microSD kaart: steek de microSD-kaart (tolino vision:

contactpunten omhoo ; tolino shine: contactpunten omlaa ) in de sleuf voor

microSD-kaarten. Bij tolino e-readers vindt u de sleuf op de onderrand van het
apparaat (bij tolino shine moet u hiervoor eerst het klepje openen). Schuif de
microSD-kaart zover in de sleuf tot hij vastklikt. Om de kaart te verwijderen,
drukt u hem in en laat u hem vervol ens los. De ver rendelin wordt
eactiveerd en de microSD-kaart wordt uit eschoven.
Opmerkin : Wilt u uw tolino e-reader ebruiken terwijl deze wordt
op eladen via de computer? Dan moet u eerst het tolino-picto ram
ontkoppelen. Klik daarvoor op de computer (Windows Vista, XP, 7, 8 en 10)
onderaan rechts op de taakbalk op "Hardware veili verwijderen" en vol
de instructies. Bij OS X werpt u de schijf van uw tolino e-reader ewoon uit
of sleept u het picto ram van het bureaublad naar de prullenbak.

2.2 Hulp bij het ebruik
Mijn tolino e-reader rea eert niet meer
In uitzonderlijke evallen kan het ebeuren dat het beeldscherm "vastloopt"
en uw tolino e-reader niet meer rea eert. Dat is een probleem. In der elijke
evallen hoeft u alleen de reset-knop in te drukken (bij tolino epos
aan-/uitschakelaar edurende ca. 10 seconden in edrukt houden). Deze knop
bevindt zich in een kleine openin aan de onderzijde van uw tolino e-reader.
Steek een om ebo en paperclip in de openin tot u een lichte weerstand
voelt. Vervol ens wordt uw tolino e-reader opnieuw op estart. Kom dit
probleem vaker voor dan is het raadzaam om naar de fabrieksinstellin en van
de e-reader teru te zetten. Meer over het onderwerp "Opnieuw opstarten" en
"Teru zetten naar fabrieksinstellin en" vindt u in het hoofdstuk 2.1 Overzicht
van de bedienin selementen.

Mijn tolino e-reader start niet meer op
Lijkt uw tolino e-reader niet meer te werken, sluit hem dan edurende een
hele nacht met de ori inele USB-kabel aan op de adapter. Kunt u de vol ende
da uw tolino e-reader no altijd niet opstarten, neem dan contact op met uw
arantieverstrekker. Het adres van uw arantieverstrekker vindt u in de
arantievoorwaarden.

3. De belan rijkste vensters
3.1 Het be inscherm
Het be inscherm is de belan rijkste pa ina op uw tolino e-reader. Vanaf hier
heeft u toe an tot alle belan rijke functies en rubrieken. In welke instellin of
op welke pa ina u zich ook bevindt, u kunt door de home-knop op uw tolino
e-reader in te drukken altijd weer teru naar het be inscherm.

Op het be inscherm ziet u helemaal bovenaan de statusbalk (zie hoofdstuk
3.2 Symbolen op de statusbalk), de menufunctie m en de zoekfunctie s (zie

ook het hoofdstuk 3.3 Menu en zoekopdracht openen).
Bovenaan het be inscherm staan de drie laatst elezen of toe evoe de ebooks en teksten van uw bibliotheek. Tik op een e-book om het te openen.
Wilt u naar uw persoonlijke bibliotheek, tik dan op “Naar mijn boeken".

3.2 Symbolen op de statusbalk
Wanneer u naar het be inscherm of het menu "Mijn boeken" aat, verschijnt
er bovenaan op het scherm een statusbalk. Hier ziet u informatie, zoals de tijd,
of er een Wi -verbindin is en de laadstatus van de batterij van uw e-reader.

U Micro-USB (alleen bij verbindin

met de computer)
Zodra uw tolino e-reader via een USB-kabel met uw computer wordt
verbonden, verschijnt links bovenaan in de statusbalk een USBverbindin spicto ram. Nu kunt u boeken en documenten op uw e-reader
laden.
Om uw tolino e-reader los te koppelen van uw computer (Windows Vista, XP,
7, 8 en 10) klikt u op het computerscherm onderaan rechts op de taakbalk op
"Hardware veili verwijderen" en vol t u de instructies. Bij OS X werpt u de
schijf van uw tolino e-reader ewoon uit of sleept u het picto ram van het
bureaublad naar de prullenbak.
Klok
De klok eeft de actuele tijd aan. In de instellin en (in het menu onder
"Instellin en" en vervol ens "Tijd") is standaard de optie "Automatisch
instellen" in esteld. Dat functioneert echter alleen wanneer uw e-reader via
wi- met het internet verbonden is.
Wijzi de tijd alleen als er een verkeerde tijd wordt weer e even, bijv. als

evol van een le e batterij van uw e-reader. Controleer wel vooraf of de
juiste tijdzone is eselecteerd.

Ẁ Wi

Zodra uw tolino e-reader verbindin heeft emaakt met een Wi -netwerk,
verschijnt het Wi -symbool. Hoe meer ekleurde balken, hoe sterker het
ontvan stsi naal.

ἵ Batterij

Dit symbool toont u de batterijstatus van uw tolino e-reader. Hoe lan er de
zwarte balk, hoe ho er de laadstatus van uw e-reader. Zodra de batterijstatus
een kritiek punt heeft bereikt, verschijnt er een waarschuwin op het
beeldscherm.
Sluit uw e-reader dan tijdi via de USB-aansluitin aan op een computer om
de batterij op te laden.
Als u over een USB-adapter beschikt, kunt u uw tolino e-reader ook daarmee
opladen. Zodra deze op een stroombron wordt aan esloten, verschijnt een
bliksempicto ram naast het batterijpicto ram.

3.3 Menu en zoekopdracht openen
Meteen onder de statusbalk op het be inscherm vindt u het menu- en het
zoekpicto ram:

m Menupicto ram

Open het menu van uw tolino e-reader door op het menupicto ram te tikken.
In het menu vindt u alle instellin en en verdere functies.

s Loeppicto ram

Om een zoekopdracht te starten, tikt u op het loeppicto ram. De zoekpa ina

met een virtueel toetsenbord wordt eopend (zie hoofdstuk 8.3 Gebruik van
het virtuele toetsenbord). Voer een zoekterm in en start de zoekopdracht via
het loeppicto ram. Vervol ens verschijnt er een lijst met zoekresultaten uit uw
bibliotheek, samen met de webwinkel van uw boekhandelaar.

4. E-books lezen emakkelijk emaakt
Weet u al wat u als eerste wilt lezen? Een spannende misdaadroman? Of een
romantische comedy? Het jne van uw tolino e-reader is dat u een e-book net
zo emakkelijk kunt lezen als een edrukt boek.
De leesweer ave is ei enlijk het belan rijkste scherm van uw tolino e-reader.
De inhoud van uw bibliotheek (e-books, pdf's enz.) wordt hier weer e even.
Zo navi eert u in het boek
Hoe heeft u tot nu ebladerd? Wist u al dat u op meerdere manieren in een ebook kunt bladeren? Met een vee bewe in op het beeldscherm of een tik in
het linker- of rechter edeelte van het beeldscherm kunt u bladzijdes omslaan.
Op tolino vision 2, 3 HD en 4 HD kunt u dankzij tap2 ip ook emakkelijk met
een tik op de achterkant van het apparaat een bladzijde omslaan.
Goed om te weten: wanneer u bijvoorbeeld het lettertype of de letter rootte
wilt veranderen, tikt u op het midden edeelte om het leesmenu te openen.
Zie onderstaande a eeldin :

A) Vori e pa ina
B) Opent het leesmenu
C) Vol ende pa ina
Uw tolino e-reader beschikt over een touchscreen of een beeldscherm dat bij
contact met de vin er rea eert. Dit betekent dat u alle functies met aantikken
of vee bewe in met uw vin er op het beeldscherm kunt bedienen. Tik
bijvoorbeeld lichtjes op de omsla van een e-book om het te openen. Of klik

op een picto ram om de bijbehorende functie te activeren. Vee met uw
vin er van rechts naar links op het scherm om in het document vooruit te
bladeren, en van links naar rechts om teru te bladeren (zie ook hoofdstuk
5.1.1 Bladeren in de bibliotheek).
A) Met een vee bewe in naar rechts of een tik in het linker edeelte bladert u
een bladzijde teru
B) Met een tik op het midden edeelte opent u het leesmenu
C) Met een vee bewe in naar links of een tik in het rechter edeelte bladert u
een bladzijde vooruit

4.1 Leesmenu: instellin en en navi atie
Zodra u op het midden edeelte van het beeldscherm tikt, wordt het leesmenu
eopend. In de bovenste balk vindt u de leesinstellin en waar u bijvoorbeeld
de letter rootte of het lettertype kunt veranderen. Onderaan vindt u het
navi atiemenu waarmee u naar het vori e of vol ende hoofdstuk van het
boek sprin t.
Zie onderstaande a eeldin :

A) Leesinstellin en
B) Navi atiemenu

4.1.1 De leesinstellin en

Met uw tolino e-reader kunt u tijdens het lezen heel eenvoudi persoonlijke
instellin en zoals lettertype en - rootte, de pa inamar e en re elafstand, de
tekstuitlijnin en de helderheid aanpassen. Tik hiervoor op het
midden edeelte van het beeldscherm om het leesmenu te openen.

A) ← Teru -pijltje sluit het boek
B) ⟳ Draait de leesweer ave
C) O Inhoudsop ave
D) ' Notities en bladwijzers
E) a Instellin van letter rootte, lettertype etc.
F) ὐ Beeldschermhelderheid instellen
G) t In het boek zoeken
Onze tip: de letter rootte kunt u met een eenvoudi e handelin snel
ver roten of verkleinen. Plaats hiervoor twee vin ers te elijkertijd op het
beeldscherm en bewee ze lan zaam uit elkaar en naar elkaar toe. Op het
scherm wordt de exacte letter rootte weer e even. De tekst wordt nu
automatisch aan epast.

4.1.2 Al emene leesinstellin en
Tik op een picto ram om de bijbehorende functie te starten.

← Zurück-Symbol

Met een tik keert u teru naar de vori e schermweer ave.

O Inhalt-Symbol

Tik op het inhoudspicto ram om bijv. de inhoudsop ave van een boek te
openen dat u aan het lezen bent. Tik op een hoofdstuk in de inhoudsop ave
en sprin naar de desbetre ende plek in het boek.
Sommi e uit everijen hebben bij het maken van het di itale boek een
inhoudsop ave toe evoe d. Bij der elijke boeken kan de weer ave lee of
onvolledi zijn. Het picto ram is dan rijs en niet activeerbaar.
Opmerkin : in een TXT-bestand is de inhoudsop ave helaas niet beschikbaar.

' Picto ram voor bladwijzers, markerin en en notities

Door op dit picto ram te tikken, komt u in de lijst met notities – een overzicht
van uw bladwijzers, markerin en en notities in de tekst die u aan het lezen
bent. Door op een bepaald item in de lijst te tikken, aat u onmiddellijk naar de
desbetre ende plaats in het document.
Tik op "Bewerken" om items in de lijst via het prullenbakpicto ram ) te
verwijderen of via het bewerkin spicto ram e te bewerken. Bij het sluiten
van een e-book of tekst wordt uw persoonlijke lijst met notities
esynchroniseerd en bij een bestaande verbindin met internet op esla en in
de tolino cloud. Zo kunt u er ook op uw smartphone, tablet en computer naar
teru rijpen.
Opmerkin : in PDF- of TXT-bestanden zijn niet alle functies beschikbaar.

⟳ Picto ram weer averotatie

Met dit symbool kunt u de leesweer ave naar wens van staand naar li end
roteren en om ekeerd.

a Lettertypepicto ram

Heeft u liever een cursieve tekst? Of eeft u door leesproblemen de
voorkeur aan een speciaal lettertype voor mensen met dyslexie? U kunt het
voor u aan enaamste lettertype en de ideale letter rootte selecteren. Om de
letter rootte te wijzi en trekt u de re elaar naar links of naar rechts. Daarnaast
kunt u ook de re elafstand, tekstuitlijnin en pa inamar e wijzi en. Wilt u het
voor eschreven lettertype van de uit everij ebruiken, klik dan op
"Standaardlettertype". Wilt u bovendien de lay-out van de uit everij
overnemen, zet dan een vinkje in het selectievakje "Uit everijstandaard".
Het beste: Uw tolino e-reader onthoudt voor elk document het door u ekozen
lettertype en de letter rootte. Bij de nieuwe openin van een e-book worden
de laatst ekozen instellin en voor deze titel weer e even.
Opmerkin : deze functie is alleen beschikbaar voor EPUB- en txt-bestanden.
Bij pdf-bestanden is deze functie technisch ezien niet mo elijk.
U wilt boeken in een ander lettertype lezen?
De installatie van een ei en lettertype is heel eenvoudi . Sluit hiervoor uw ereader met een usb-kabel aan op uw pc. Zodra het schijfpicto ram van uw ereader verschijnt, opent u de map "Fonts" en kopieert u ewenste lettertypen
naar deze map.
Opmerkin : hier kunt u lettertypen in bestandsindelin en ttf en otf opslaan.
Zodra u de tolino e-reader loskoppelt en het schijfpicto ram verdwijnt, zijn de
nieuwe lettertypen beschikbaar in lettertype-instellin en.

║ Verlichtin spicto ram

Bij in eschakelde verlichtin kunt u de helderheid aanpassen. Tik hiervoor op
het picto ram en schuif de schui nop tot de ewenste helderheid is bereikt.
Denk eraan dat de tolino pa e een leeslampje heeft.
Heeft u een tolino vision 4 HD of tolino epos, dan kunt u naast de helderheid
ook de kleurtemperatuur van de verlichtin instellen. Schuift u de re elaar
naar links dan wordt het licht steeds blauwer, naar rechts steeds roder. Om het
no emakkelijker te maken, kunt u ook een vinkje bij "Automatische
kleurtemperatuur" zetten. Gedurende de da wordt dan automatisch de
verlichtin skleur aan de natuurlijke lichtomstandi heden aan epast.
Tip: met een tik op het licht rijze oppervlak (tussen de helderheids- en
kleurtemperatuurweer aves) wijzi t u elijktijdi de helderheid en de
kleurtemperatuur.

t Volledi e tekst zoeken-picto ram

U heeft iets elezen, maar weet niet meer waar in het boek? Tik ewoon op
het picto ram en voer het trefwoord in het invoerveld in. Vervol ens worden
de tekstpassa es weer e even waarin de zoekterm voorkomt.

4.1.3 Instellin en in PDF
Tik in het midden van het beeldscherm om het leesmenu te openen. Tik op
een picto ram om de bijbehorende functie te starten.

T Converteren in een tekstdocument

U kunt de tekst van een PDF laten weer even als tekstdocument. Via het
picto ram p keert u opnieuw teru naar de PDF-weer ave.

┼─ Picto ram voor ver roten en verkleinen

In PDF-bestanden kunt u de rootte van het lettertype via het plus- en

minteken respectievelijk ver roten of verkleinen. Is een van beide symbolen
inactief (dus rijs in plaats van zwart), dan is de maximale instelwaarde bereikt
en kunt u niet verder verkleinen of ver roten. Bovendien kunt u de weer ave
ook met een eenvoudi e handelin ver roten. Plaats hiervoor twee vin ers
te elijkertijd op het beeldscherm en bewee ze lan zaam uit elkaar. Na het
ver roten, ziet u een edeelte van de volledi e pa ina. Door de twee vin ers
naar elkaar te bewe en, wordt de weer ave opnieuw verkleind.

Y Ori inele weer ave rootte

Wanneer u de weer ave van een document heeft ver root en slechts een deel
van de tekst ziet, kunt u met deze functie de ori inele weer ave rootte
herstellen.

4.1.4 Bladwijzers plaatsen

Om een bladwijzer te plaatsen, tikt u op het picto ram b in de
rechterbovenhoek. Het picto ram wordt dan zwart. Door opnieuw op het
picto ram te tikken, verwijdert u de bladwijzer en wordt het picto ram weer
wit. Wilt u alle bladwijzers in een overzicht zien, tik dan in het midden van het
beeldscherm: het leesmenu wordt eopend. Door nu op het picto ram voor
bladwijzers, markerin en en notities ' te tikken, komt u onmiddellijk bij de
door u op esla en bladwijzers.
Overi ens: Wanneer u uw e-book sluit en later weer opent, komt u ook
zonder bladwijzer teru op dezelfde plaats.

4.1.5 Navi eren in het document
Het pa inanummer onderaan de tekst (bijv. "9/246" ofwel pa ina 9 van 246
pa ina's) eeft aan op welke pa ina u momenteel in het e-book bent. Denk
eraan dat de pa ina's van een e-book een boekpa ina's zijn en dat

pa inanummers bij het omslaan niet onmiddellijk veranderen. Zo kan bijv. een
boekpa ina overeenkomen met meerdere pa ina's op uw e-reader. Uit
hoeveel e-bookpa ina's één boekpa ina bestaat is overi ens ook a ankelijk
van de letter rootte.
Het navi atiemenu (onderaan)
Zie onderstaande a eeldin :

A) Naar het vori e hoofdstuk
B) Balk toont de leesvort an in het boek
C) Actueel hoofdstuk
D) Actuele pa ina en het totaal aantal pa ina's
E) Naar het vol ende hoofdstuk

Met een tik midden op het beeldscherm kunt u het navi atiemenu openen.
In het navi atiemenu ziet u onderaan het pa inanummer en een balk, die de
leesvoort an ra sch weer eeft. De balk is voorzien van een schuifre elaar
waarmee u snel naar een ewenste pa ina in het document kunt sprin en.
Sleep de re elaar ewoon naar de ewenste positie en de pa inaweer ave
wordt overeenkomsti aan epast.
Om direct naar een bepaalde pa ina te sprin en, tikt u op het pa inanummer
boven de schuifre elaar. Er verschijnt een numeriek toetsenbord waarmee u
het ewenste pa inanummer kunt invoeren. De ewenste pa ina wordt
automatisch eopend.
Bevat een document hoofdstukken, dan wordt de naam van het actuele
hoofdstuk onder de schuifre elaar weer e even. Met de pijlen rechts en links
naast de weer ave van het hoofdstuk kunt u naar de eerste pa ina van het
vori e of vol ende hoofdstuk sprin en. Voor een overzicht van de
hoofdstukken of om naar een bepaald hoofdstuk te sprin en, tikt u op de
naam van het hoofdstuk. Er wordt een inhoudsop ave eopend waarin u
direct naar het hoofdstuk van het actuele document kunt sprin en.

4.1.6 Pa ina's direct oproepen
Met de schuifre elaar in het onderste edeelte van het leesmenu kunt u zeer
snel naar een ewenste pa inapositie in een EPUB, PDF of TXT sprin en.
Schuif de re elaar ewoon naar de ewenste positie. De pa inaweer ave
wordt overeenkomsti vernieuwd. Om direct naar een bepaalde pa inapositie
te aan, tikt u ewoon op het pa inanummer. Er verschijnt een numeriek
toetsenbord waarmee u de ewenste pa inapositie kunt invoeren.

Goed om te weten: rechts naast de hoofdstuknaam ziet u bovendien het
aantal pa ina's van het hoofdstuk dat u aan het lezen bent. Dat is vooral
handi wanneer u bijvoorbeeld in de trein no snel voor het uitstappen het
einde van een hoofdstuk wilt lezen.
Overi ens: wanneer u in het boek naar voren of naar achteren bladert en
daaraan vooraf aand de schuifre elaar, hoofdstuknavi atie of inhoudsop ave
hebt ebruikt, verschijnt kort links- of rechtsonder in de schermrand de knop
"Teru naar pa ina " of "Naar pa ina ". Tikt u op de knop dan keert u teru
naar de laatst elezen pa ina. Dit is vooral handi wanneer u iets in het boek
zoekt en vervol ens verder wilt lezen op de pa ina die u aan het lezen was.

4.1.7 Bladeren met tap2 ip (tolino vision 2, tolino vision
3 HD en tolino vision 4 HD)
Dankzij de tap2 ip-functie is lezen nu no eenvoudi er en biedt het no meer
ontspannin . Wanneer u tijdens het lezen op de achterzijde van uw e-reader
tikt (bij het lo o) bladert u naar de vol ende pa ina. Dit is vooral ideaal
wanneer u li end leest of slechts een hand kunt ebruiken.

A eeldin : houd uw tolino e-reader in een hand en tik met de wijsvin er op
het lo o op de achterzijde van het apparaat.
U wilt deze functie niet ebruiken? In het "Menu" onder "Instellin en" en
vervol ens "Leesinstellin en" kunt u het omslaan van pa ina's door het
aantikken van de achterzijde van het apparaat des ewenst in- of uitschakelen.

4.1.8 Home-knop
De Home-knop bren t u direct naar de startpa ina. Hier kunt u instellen hoe
deze wissel tijdens het lezen wordt eactiveerd.
• Eenmaal tikken om naar de startpa ina te aan (fabrieksinstellin )

• 2 seconden in edrukt houden om naar de startpa ina te aan
• Home-knop deactiveren

4.2 Bedienin voor linkshandi en
We hebben ook aan linkshandi en edacht: houd de tolino e-reader vast met
de linkerhand en blader naar een pa ina door in het linkerpaneel te tikken. U
activeert de modus voor linkshandi en in het menu onder "Instellin en >
Leesinstellin en".

4.3 Lezen van eBooks in EPUB- of TXT-formaat
Uw tolino e-reader kan verschillende bestandsindelin en weer even. De
letter rootte kunt u in EPUB-bestanden met een eenvoudi e handelin
ver roten en verkleinen. Plaats hiervoor twee vin ers te elijkertijd op het
beeldscherm en bewee ze lan zaam uit elkaar en naar elkaar toe. Op het
scherm wordt de exacte letter rootte weer e even. De tekst wordt nu
automatisch aan epast.

A eeldin : Door de vin ers op het beeldscherm naar elkaar te bren en wordt
de tekst van het e-book verkleind. Door ze uit elkaar te bewe en wordt de
tekst ver root.

4.4 Lezen van eBooks in PDF-formaat
Naast de weer ave van EPUB-en TXT-bestanden kan uw tolino e-reader ook
PDF-bestanden weer even. Bij het openen van een PDF-bestand wordt de
volledi e pa ina weer e even. Vervol ens kunt u met tikken, ve en of
tap2 ip (apparaata ankelijk) naar de vori e of vol ende pa ina aan.
U kunt de weer ave met de picto rammen ┼─ ver roten of verkleinen.
Bovendien kunt u de weer ave ook met een eenvoudi e handelin ver roten.
Plaats hiervoor twee vin ers te elijkertijd op het beeldscherm en bewee ze
lan zaam uit elkaar. Na het ver roten, ziet u een edeelte van de volledi e
pa ina. Door de twee vin ers naar elkaar te bewe en, wordt de weer ave
opnieuw verkleind. Als u in de ver rote weer ave op de beeldschermranden

tikt, aat u niet onmiddellijk naar de vol ende pa ina, maar eerst tot aan de
rand van de huidi e pa ina. Een smalle rijze rand eeft aan dat u de
pa inarand heeft bereikt. Door vervol ens op de desbetre ende zijrand te
tikken, aat u naar de vori e of vol ende pa ina.
In een PDF-bestand kunt u ook verticaal in het document navi eren. Tik op de
boven- of onderrand van het beeldscherm en de vori e of vol ende pa ina
wordt weer e even. Bij eactiveerde ver rote weer ave wordt het
weer e even tekst edeelte van de actuele pa ina vervan en door het vori e
of vol ende tekst edeelte.
In pdf-documenten biedt het leesmenu meerdere opties waarmee u de
weer ave des ewenst kunt instellen (zie ook hoofdstuk 4.1.1 Uw
leesinstellin en). Tik in het midden van het beeldscherm om Uw
leesinstellin en te openen.
Wanneer u stopt met lezen en het e-book sluit of de e-reader opzij le t, wordt
uw laatste leespositie op esla en. De eerstvol ende keer wordt het boek op
dezelfde pa ina eopend, zonder dat u daarvoor de pa ina hoeft te markeren.

4.5 Meer opties dankzij contextmenu
Voor extra bedienin s emak is uw e-reader uit erust met een contextmenu. U
activeert het menu door 1-2 seconden op een woord in de tekst te drukken.
Het woord wordt emarkeerd en het contextmenu wordt eopend waarin u
meerdere opties in het boek kunt uitvoeren. Dat zijn de vol ende opties:

4.5.1 Tekst markeren en notities toevoe en
Wilt u een woord in een boek markeren, dan hoeft u alleen maar het
contextmenu te openen. Wilt u alleen een woord markeren, tik dan op
"Markeren" om de selectie te bevesti en.

Links en rechts van het woord verschijnen nu twee markeerpunten die u kunt
verslepen om een volledi e passa e te markeren. Bovendien kunt u aan de
markerin no een opmerkin toevoe en door op "Notitie toevoe en" te
tikken. Er verschijnt een virtueel toetsenbord waarmee u uw notities kunt
invoeren. Uw markerin en en notities zijn in de leestekst herkenbaar aan een
rijze achter rond. Wilt de notities bewerken, tik dan op de emarkeerde
passa e.
Alle door u op estelde notities worden in een tekstdocument in uw bibliotheek
onder "Mijn boeken" bewaard. Zodra u een notitie toevoe t, wordt dit
document bij ewerkt. Op deze wijze kunt u tijdens het lezen emakkelijk uw
opmerkin en, notities en bladwijzers bijhouden. Indien ewenst, kunt u uw
notities op een later tijdstip overzetten naar uw pc. Dat is vooral handi als u
aan een document of boek werkt en uw notities later wilt overdra en.

4.5.2 Opzoeken en vertalen met woordenboeken
Tijdens het lezen van een EPUB stelt uw tolino e-reader een reeks
woordenboeken ter beschikkin als vertaalhulp en nasla werk. Om ze te
ebruiken moet u ze eenmali downloaden (met eactiveerde wi- verbindin ). Ga daarvoor via het menu naar "Instellin en" en selecteer
vervol ens "Leesinstellin en". Hier vindt u de optie "Woordenboeken". Kies
hier de woordenboeken die u raa wilt ebruiken. Wilt u tijdens het lezen een
woordenboek ebruiken, open dan ewoon het contextmenu en selecteer of u
een woord wilt opzoeken of wilt vertalen. A ankelijk van uw keuze komt u
dan op de overeenkomsti e pa ina met de resultaten.
Standaard wordt het resultaat in de taal van het boek weer e even. Via de
taalkeuze kunt u ook andere talen voor woordenboeken selecteren. Deze
selectie eldt dan voor het boek dat u op dat moment aan het lezen bent.

4.6 Verversen van beeldscherm
Bij het lezen op een e-reader kan het ebeuren dat de vori e pa ina door de
huidi e pa ina heen schijnt. Dit wordt ook wel het "Ghostin -e ect" enoemd.
Ververs vaker het beeldscherm in het menu onder "Instellin en" en
vervol ens "Leesinstellin en" om dit e ect te voorkomen.

4.7 Hulp bij leesinstellin en
Mijn eBooks worden opeens in li ende weer ave weer e even. Hoe kan ik
de weer ave teru zetten?
U heeft waarschijnlijk per on eluk bij de leesinstellin en op het picto ram
weer averotatie ⟳ etikt. Tik no maals op dit picto ram, een venster wordt
eopend waarin u de leesweer ave kunt instellen. Tik vervol ens op
"Overnemen".

5. Mijn boeken – uw bibliotheek
In uw bibliotheek vindt u alle ekochte en aan uw tolino e-reader toe evoe de
boeken. De bibliotheek verschijnt standaard esorteerd op chronolo ische
datum (laatst elezen of laatst toe evoe d) en in te elweer ave.

5.1 De onderverdelin en in uw bibliotheek ("Mijn
boeken")
Uw bibliotheek is onderverdeeld vol ens titel, auteur en verzamelin . Hierdoor
kunt u ezochte boeken no sneller vinden.
Door op de onderverdelin "Titel" te tikken worden alle boeken die in uw
bibliotheek weer e even. Standaard worden uw boeken op actualiteit
esorteerd. De sorterin van boeken kunt u ook in de instellin en onder
weer ave v wijzi en naar "Actualiteit", "Titel" en "Auteur".
In de onderverdelin "Auteurs" worden alle boeken op auteursnaam
esorteerd.
In de onderverdelin "Verzamelin en" verschijnen alle door u emaakte
verzamelin en. Heeft u boeken al als " elezen" emarkeerd, dan vindt u hier
ook de verzamelin "Gelezen boeken".

Goed om te weten: wanneer u een boek heeft uit elezen, verschijnt er een
venster waarin u het boek als " elezen" kunt markeren. Gelezen boeken
worden niet meer in de titelweer ave van uw bibliotheek weer e even en
automatisch aan de verzamelin "Gelezen boeken" toe evoe d. Wanneer u
elezen boeken opnieuw in de bibliotheek zichtbaar wilt maken, tikt u op het
weer avesymbool v en vervol ens op "Gelezen titels weer even". Gelezen
boeken worden daarop in uw bibliotheek weer e even met een vinkje in het
selectievakje onder de cover.

De vol ende functies zijn beschikbaar in uw bibliotheek:

v Weer ave en sorterin

van uw boeken

Weer ave:
Wilt u de weer ave van uw bibliotheek wijzi en? Tik op het picto ram v en
selecteer de weer ave "Te els" of "Lijst". De te elweer ave biedt een snel
overzicht van eBooks en teksten. In de lijstweer ave en met een tik op het
infopicto ram ┬ heeft u snel toe an tot edetailleerde informatie. In beide
weer aven kunt u met een tik een e-book of tekst openen.
Sorterin :
In de onderverdelin "Titel" kunt u uw boeken en documenten sorteren op
"Actualiteit", "Titel" en "Auteur".
Onder "Auteurs" worden de boeken alfabetisch op de achternaam van auteurs
esorteerd.
In de onderverdelin "Verzamelin en" worden verzamelin en op "Actualiteit",
"Verzamelin snaam" en "Aantal boeken in een verzamelin " esorteerd.
De weer e even titels worden automatisch vol ens het ekozen criterium
esorteerd en weer e even.

# Synchroniseren van boeken en verzamelin en

Uw e-reader synchroniseert automatisch de boeken, documenten en
verzamelin en in uw bibliotheek met de tolino cloud.
Wanneer u bijvoorbeeld onlan s no nieuwe titels heeft ekocht die no niet
in de bibliotheek op uw tolino e-reader verschijnen, kunt u de titels via
synchronisatie aan uw bibliotheek toevoe en. Deze functie veronderstelt dat
uw tolino e-reader via wi verbonden is met het internet.

Denk eraan:
• Boeken worden niet esynchroniseerd wanneer u ze alleen op uw e-reader
(bijv. via de USB-kabel) heeft eladen. Alleen nadat u de boeken naarde
tolino cloud heeft eüpload kunt u ze synchroniseren.
• Verzamelin en worden niet esynchroniseerd wanneer ze uitsluitend boeken
bevatten die u alleen op uw e-reader heeft eladen.

⁞ Functiemenu

Wanneer u op het functiemenupicto ram tikt, verschijnt er een selectie van
functies. U kunt nu kiezen of u boeken uit de tolino cloud wilt downloaden of
boeken naar de tolino cloud wilt uploaden. Daarnaast kunt u boeken
toevoe en aan een verzamelin en boeken als elezen markeren of zelfs
verwijderen.
Boeken verwijderen
Tik in het contextmenu op "Verwijderen". U kunt nu individuele titels selecteren
of alle titels selecteren met de optie "Alles selecteren" en verwijderen.
Boeken en documenten die u uitsluitend in het interne eheu en, op de SDkaart (a ankelijk van uw apparaat) en/of in de tolino cloud c heeft
op esla en, zijn voorzien van het overeenkomsti e picto ram. Bij het
verwijderen van een titel vraa t uw tolino e-reader altijd in welk eheu en u
het boek wilt verwijderen.
Opmerkin : boeken die u zelf naar uw tolino cloud heeft eüpload, worden
door deze handelin permanent uit uw persoonlijke cloud- eheu en
verwijderd!

s Zoeken naar eBooks en teksten

Net zoals in het be inscherm activeert u de zoekopdracht door op het

loeppicto ram te tikken. Het zoekresultaat toont zowel resultaten in uw
bibliotheek als in de shop van uw boekhandelaar. Door op het desbetre ende
tabblad in de shop of uw bibliotheek te tikken, kunt u de zoekresultaten
weer even en vervol ens opvra en.

5.1.1 Bladeren in uw bibliotheek
In uw bibliotheek worden alle boeken en documenten weer e even die op de
e-reader en in de cloud zijn op esla en. Wanneer u op "Titel" tikt, verschijnt er
een overzicht met zes boeken of documenten. Met een eenvoudi e
vee bewe in bladert u naar het vol ende of vori e boek. Bent u al op de
eerste pa ina van de bibliotheek, dan komt u met een vee bewe in naar
rechts op het be inscherm. Op dezelfde wijze eraakt u met een
vee bewe in naar links van het be inscherm in uw bibliotheek. Tik op het
pijltje rechtsonder de pa inabalk om verder te bladeren of op het pijltje links
onderaan om teru te bladeren. Om meteen naar een bepaalde pa ina te
aan, tikt u op de pa ina-aanduidin (bijv. "1 van 16"). Er verschijnt een
numeriek toetsenbord waarmee u het ewenste pa inanummer kunt
invoeren. Uw bibliotheek laadt vervol ens de ekozen pa ina.

5.1.2 Verzamelin en in uw bibliotheek
Verzamelin en helpen u om uw bibliotheek te structureren. U kunt uw boeken
en teksten on eacht de bestandsindelin aan een of meerdere verzamelin en
toewijzen. Daarbij blijft het bestand in de titelweer ave van uw bibliotheek
staan en wordt het aanvullend in de verzamelin weer e even. Let op het
vol ende wanneer u een verzamelin wilt verwijderen: boeken die aan een
verzamelin zijn toe ewezen, worden niet van de tolino e-reader of tolino
cloud verwijderd, maar blijven ewoon in de bibliotheek.

Om een verzamelin te openen of te maken, tikt u in het menu van uw
bibliotheek bovenaan op het tabblad "Verzamelin en". Hier vindt u al uw
verzamelin en.

Wilt u een nieuwe verzamelin maken? Door op het picto ram ⊕ te tikken,
maakt u een nieuwe verzamelin . Met het virtuele toetsenbord (zie hoofdstuk

8.3 Gebruik van het virtuele toetsenbord) voert u een naam in en selecteert u
de boeken en documenten die u aan de verzamelin wilt toevoe en.
Vervol ens worden alle boeken weer e even die u aan deze verzamelin
heeft toe evoe d. Als u boeken aan deze verzamelin wilt toevoe en of uit de
verzamelin wilt verwijderen, tikt u rechtsboven op het functiemenupicto ram
⁞ en selecteert u vervol ens de optie "Aan verzamelin toevoe en" of "Uit
verzamelin verwijderen".
Goed om te weten: in de onderverdelin "Verzamelin en" kunt u alle boeken
van een verzamelin in de tolino cloud downloaden of naar de tolino cloud
uploaden. Tik hiervoor rechtsboven op het picto ram contextmenu. Er wordt
een scherm met meerdere opties eopend. U kunt hier ook hele
verzamelin en verwijderen.

5.1.3 Bibliotheekkoppelin

Bij de keuze van uw boeken bent u niet aan een bepaalde boekhandelaar
ebonden. U kunt e-books bij verschillende tolino-partners kopen zodat ze
beschikbaar zijn dan in uw bibliotheek. Voorwaarde is wel dat u de betre ende
bibliotheken vooraf heeft ekoppeld. Open daarvoor het menu op het
be inscherm en kies "Mijn accounts". Vervol ens tikt u op
"Bibliotheekkoppelin ".
Zodra u de koppelin heeft emaakt, verschijnt de lijst van alle tolino-partners.
Per boekhandelaar kunt u slechts één ebruikersaccount koppelen. Bij elke
koppelin worden de nieuwe boekhandelaar en de tolino e-reader-aanbieder
eïnformeerd. U ontvan t van beiden een e-mail met de bevesti in van de
koppelin . Na voltooiin van de koppelin worden alle boeken in de
ekoppelde bibliotheek weer e even.
Een bestaande bibliotheekkoppelin kunt u natuurlijk ook altijd verwijderen.
De desbetre ende boeken worden dan niet meer weer e even in uw
bibliotheek.
Opmerkin : uw boeken zijn via de tolino cloud op maximaal vijf verschillende
apparaten beschikbaar. Dit aantal kan ook niet met de bibliotheekkoppelin
worden overschreden. Wordt dit aantal toch overschreden, dan krij t u tijdens
het koppelen van uw bibliotheek een meldin en de mo elijkheid om
apparaten af te melden.

5.1.4 Apparaatbeheer
Uw complete bibliotheek is niet alleen toe ankelijk op uw e-reader, maar ook
via uw Android- of iOS-smartphone, tablet, pc of Mac. Om uw bibliotheek ook
op uw smartphone te lezen, hoeft u alleen maar de desbetre ende app te
installeren.

Opmerkin : Met uw ebruikersaccount kunt u zich op maximaal vijf
apparaten aanmelden. Dit aantal kan ook niet met de
bibliotheekkoppelin worden overschreden. Dit kan bijvoorbeeld uw tolino
e-reader, smartphone, pc of laptop zijn. Bij overschrijdin van het
maximaal aantal apparaten verschijnt er een meldin tijdens de
aanmeldin of bibliotheekkoppelin . Bovendien kunt u apparaten die u
niet meer ebruikt afmelden.

5.2 De tolino cloud ebruiken
Zodra u zich via een boekhandelaar met uw klantenaccount heeft aan emeld
en uw tolino e-reader verbonden is met het internet, kunt u de tolino cloud
ebruiken.

c Alle e-books en teksten die u via de webwinkel van uw boekhandelaar

koopt, worden automatisch en veili op esla en in de tolino cloud. Bovendien
kunt u boeken vanaf uw tolino e-reader of uw microSD-kaart
(modela ankelijk) naar de tolino cloud uploaden.
Wanneer u boeken in de tolino cloud wilt downloaden of naar de tolino cloud
wilt uploaden, aat u naar uw bibliotheek "Mijn boeken". Tik lan er op een
cover tot het contextmenu wordt eopend. Selecteer vervol ens de optie
"Uploaden" of "Downloaden". Meer hierover vindt u in hoofdstuk 5.1 De
onderverdelin en in uw bibliotheek ("Mijn boeken")

5.2.1 eBooks en titels op andere apparaten (verder)lezen
Alle in de tolino cloud op esla en boeken en documenten, inclusief uw
persoonlijke lijst met notities, kunnen maximaal op 5 verschillende apparaten
beschikbaar zijn. Stopt u bijvoorbeeld op een bepaald moment met het lezen

van een boek op uw tolino e-reader, dan kunt later met behulp van de ratis
tolino app op dezelfde pa ina verder lezen op uw smartphone, tablet of
computer. Hiervoor moet de desbetre ende app wel ekoppeld zijn aan uw
klantenaccount.

5.2.2 Ei en e-books toevoe en
Mo elijkerwijze heeft u voor uw tolino e-reader ei en e-books die u raa wilt
toevoe en. Dit kan via de microSD-kaart (modela ankelijk) of via de USBverbindin met uw computer.

5.2.3 Toevoe en via USB-aansluitin
Zodra u uw tolino e-reader via de USB-kabel op de computer heeft
aan esloten, wordt hij automatisch door de computer herkend en heeft u via
de computer toe an tot de e-reader. U kunt nu bestanden uitwisselen tussen
de computer en de tolino e-reader. Sla uw boeken altijd op in de map "Books"
van de harde schijf van uw tolino e-reader.
Wij raden u echter aan om ekochte eBooks via de tolino cloud automatisch
toe te voe en en niet via de USB-aansluitin . Het voordeel: Wanneer u eBooks
van tolino cloud downloadt, wordt de kopieerbeveili in Adobe® DRM niet
actief en hoeft u dus ook een Adobe® ID in te voeren om deze eBooks te
lezen.
Zo voe t u ekochte eBooks via de tolino cloud toe: Zodra u het e-book heeft
ekocht, aat u naar uw bibliotheek. Zodra u op het e-book tikt, wordt het naar
uw e-reader edownload.

Belan rijke opmerkin : De verbindin ma tijdens de USBe evensuitwisselin niet worden verbroken. Werp altijd eerst op de
computer het e evensdra erpicto ram van de tolino e-reader uit voor u
de kabelverbindin tussen e-reader en computer loskoppelt.
Na het loskoppelen van de verbindin staan de toe evoe de eBooks en
teksten in de bibliotheek en verschijnen ze ook op het be inscherm.

5.2.4 Toevoe en via een microSD-kaart
(modela ankelijk)
Aanwijzin : of uw tolino e-reader voorzien is een sleuf voor een microSDkaart heeft is a ankelijk van het apparaatmodel.
Zodra u uw microSD-kaart in de kaartsleuf van uw tolino e-reader schuift,
worden alle boeken en documenten met bestandsindelin en EPUB, pdf, txt en
ACSM die daarop staan automatisch weer e even in de bibliotheek van uw
tolino e-reader. Wanneer u de microSD-kaart uit de kaartsleuf neemt,
verdwijnen daarmee ook de desbetre ende titels uit de bibliotheek.
Uw tolino e-reader maakt op uw microSD-kaart een map aan met de naam
"Books". Sla voortaan alle boeken op in deze map.

5.2.5 tolino e-reader met microSD-kaart koppelen met
een computer (modela ankelijk)
Opmerkin : Alleen tolino vision en tolino shine beschikken over een kaartsleuf
voor microSD-kaarten!
Speciale aanwijzin : Gebruikt u een usb-kabel om tolino vision met de
computer te verbinden, dan heeft u alleen toe an tot het interne eheu en

van de e-reader of de microSD-kaart. Beide elijktijdi

aat helaas niet.

Wilt u alleen de tolino e-reader met de computer verbinden, terwijl er een
microSD-kaart in de e-reader zit, werp dan eerst de microSD-kaart uit op uw
computer. Vervol ens haalt u de microSD-kaart uit uw tolino e-reader. Sluit
vervol ens opnieuw de e-reader via de USB-kabel aan op de computer en het
tolino e-reader-schijfstation wordt weer e even.
Belan rijke opmerkin : De verbindin ma tijdens dit proces niet worden
verbroken. Werp altijd eerst op de computer het
e evensdra erpicto ram van de tolino e-reader en van de microSDkaart uit, voor u de kabel tussen de e-reader en de computer loskoppelt of
de microSD-kaart verwijdert.

5.3 Symbolen bij de titels
Sommi e boeken in uw bibliotheek zijn voorzien van een picto ram:

c Het Cloud-picto ram

eeft aan dat u het boek al heeft ekocht of al in de
tolino cloud heeft op esla en, maar no niet naar uw tolino e-reader heeft
edownload. Tik op het picto ram of de cover om het boek of document te
downloaden en te lezen.
Het Leesfra mentpicto ram eeft aan dat het boek als leesfra ment in de
bibliotheek beschikbaar is, maar no niet is ekocht.
Het Nieuw-picto ram eeft aan dat het boek no niet is eopend.

b Het Bladwijzerpicto ram
elezen.

eeft aan dat u dit boek of document laatst heeft

/ Het Gelezen-picto ram onder een e-book

eeft aan dat u het boek al

heeft elezen.
Belan rijk: boeken die u als elezen heeft emarkeerd, worden niet meer
weer e even in uw bibliotheek. Om deze boeken opnieuw weer te even, tikt
u boven op het weer avesymbool en markeert u vervol ens het punt
"Gelezen boeken tonen".

5.4 Hulp met uw bibliotheek
Ik heb eprobeerd om mijn eBooks via een USB-kabel over te zetten naar
mijn tolino e-reader. De eBooks worden echter niet weer e even in de
bibliotheek.
Controleer of u het e-book in de juiste map heeft eplaatst. Wanneer u uw
tolino e-reader met een USB-kabel op uw computer aansluit, moet een harde
schijf-picto ram verschijnen. Als u daarop klikt, wordt een map met
submappen eopend. Sleep nu uw e-book naar de map "Books". Vervol ens
werpt u de harde schijf uit op de computer.
Verschijnt het e-book no steeds niet in de bibliotheek? Waarschijnlijk is het
e-book beschadi d en kan het daarom niet worden herkend.

6. Wi instellen
6.1 Wi

ebruiken

Aan ezien uw tolino e-reader met wi is uit erust, kunt u hem via een
draadloos netwerk (wi ) verbinden met het internet.
Heeft u een ei en wi -netwerk, dan kunt u in Duitsland een van de talrijke
hotspots van Deutsche Telekom AG* ratis ebruiken. Of ebruik het wi netwerk in een liaal van uw boekhandelaar. Natuurlijk ook ratis.

6.2 Verbinden met een Wi -netwerk
Tik in het menu op menuoptie "Wi en vlie tui modus" om uw tolino e-reader
aan te melden op een draadloos netwerk. Is de wi -functie uit eschakeld, dan
kunt u deze activeren door op "Wi " te tikken. Bij in eschakelde wi -functie
detecteert uw e-reader alle beschikbare draadloze netwerken in de om evin .

Tik vervol ens op uw favoriete netwerk om dit te selecteren. Indien dit
netwerk met een wachtwoord is beveili d, verschijnt er een dialoo venster.

Voer hier een eldi wachtwoord in. Zodra u op "Verbinden" tikt, maakt uw
tolino e-reader via het wi -netwerk verbindin met het internet.

Wilt u overschakelen naar vlie tui modus, tik dan ewoon op
"Vlie tui modus". Tijdens de vlie tui modus is het echter niet mo elijk om
een internetverbindin te maken. Hiervoor moet u eerst opnieuw op "Wi "
tikken om wi- in te schakelen.
Onze tip: Heeft u een ei en wi -netwerk, dan kunt u in Duitsland een van
de talrijke hotspots van Deutsche Telekom AG* ratis ebruiken. Of
ebruik het wi -netwerk in een liaal van uw boekhandelaar. Natuurlijk ook
ratis. Meer informatie hiervoor vindt u onder 6. Wi instellen

6.3 Andere wi -netwerken zoeken

Door op het picto ram Vernieuwen # te tikken, vernieuwt uw tolino e-reader
de lijst met draadloze netwerken. Om een netwerk toe te voe en dat niet
zichtbaar is, tikt u op "Netwerk toevoe en". Er verschijnt nu een dialoo venster
waarin u de SSID (Service Set Identi cation) van een bij u bekend netwerk
kunt invoeren. De SSID vindt u over het al emeen aan de onderkant van uw
Wi -router of in de re istratiedocumenten van uw internetprovider.

6.3.1 Aanmelden via een versleutelde website
Sommi e WLAN-netwerken, bijv. in hotels, openen automatisch een
aanmeldin swebsite wanneer u probeert om een verbindin te maken met
het internet. In dat eval ziet de webbrowser er anders uit. U moet zich nu
aanmelden om toe an te krij en tot het internet. In hotels krij t u van de
receptie een wachtwoord of wordt het internet via het kamernummer
vrij eschakeld. Op vlie velden hebt u vaak edurende een bepaalde tijd ratis
toe an . Te en betalin kunt u echter lan er en sneller op het internet surfen.
De betalin wordt meestal met een creditkaart uit evoerd.

6.3.2 Aanmelden bij een hotspot van Deutsche Telekom
In de nabijheid van een hotspot van Deutsche Telekom AG, zoals op talrijke
treinstations en ICE-treinen, vlie velden, hotels en winkels in Duitsland, wordt
de Wi -verbindin indien ewenst automatisch en ratis tot stand ebracht.
Opmerkin : voor ratis ebruik van de hotspots van Deutsche Telekom moet
u bij een tolino boekhandelaar ere istreerd en aan emeld zijn. Bent u niet bij
een tolino boekhandelaar ere istreerd en aan emeld en wilt met uw ereader op internet surfen, dan kunnen er kosten voor wi - ebruik worden
aan erekend zodra u naam, adres, creditkaart- of bank e evens invoert.

6.3.3 Vlie tui modus (deactiverin van wi )
Schakel Wi uit wanneer u uw tolino e-reader tijdens een vlucht wilt ebruiken.
Door Wi uit te schakelen, aat bovendien de batterij ook lan er mee.

6.4 Hulp bij het instellen van wi
Ik kan me niet aanmelden op het wi -netwerk
Controleer eerst of u het juiste Wi -netwerk heeft eselecteerd en het
correcte wachtwoord heeft in evoerd. Bij de invoer van het wachtwoord moet
u het selectievakje "Wachtwoord tonen" aanvinken. U ziet dan meteen of u het
wachtwoord correct heeft in evoerd.
Bevat het wachtwoord diakritische tekens (ä, ö, ü, à, ç enz.) dan kan het
voorkomen dat het wachtwoord niet wordt erkend. In der elijke evallen moet
u het wachtwoord van het wi -netwerk wijzi en.
Soms kunnen er verbindin sproblemen optreden, ook wanneer u het correcte
netwerk en wachtwoord heeft in esteld. Herhaal opnieuw de invoer. Wissel
ook van fysieke locatie. Wanden met metalen constructies en wanden van
ewapend beton kunnen de ontvan st ne atief beïnvloeden. Ga daarom meer
in de buurt van uw wi -router staan. Een andere storin soorzaak: er is een

interferentiebron. In der elijke evallen is het raadzaam om advies in te
winnen hoe u uw wi -router optimaal kunt con ureren.

7. Aanmeldin bij de boekhandelaar
Heeft u al een ebruikersaccount bij een tolino-boekhandelaar? Prima, dan
kunt u deze toe an s e evens ebruiken om u aan te melden. Heeft u no
een ebruikersaccount, dan moet u zich eerst bij een tolino-boekhandelaar
re istreren. Belan rijk: alleen met een ebruikersaccount kunt u boeken kopen
en lezen, boeken uploaden naar de tolino cloud en op vele andere apparaten
lezen. De re istratie is natuurlijk ratis.

7.1 Voordelen van aanmelden
Zodra u zich heeft aan emeld, heeft u altijd en overal toe an tot een wereld
van di itaal leesplezier. Bovendien beschikt u dan over een persoonlijke
opsla ruimte in de tolino cloud.
Gekochte boeken die u via uw tolino e-reader naar de tolino cloud (een
opsla service via internet) heeft eüpload, worden daar veili en ratis
bewaard. Via andere apparaten, zoals uw smartphone, tablet of computer,
heeft u ook toe an tot uw op esla en boeken.
Alle informatie over het ebruik van de tolino cloud vindt u in hoofdstuk 5.2
De tolino cloud ebruiken. Uiteraard kunt u uw tolino e-reader ook zonder
aanmelden ebruiken, maar dan heeft u een toe an tot een aantal functies
die alleen in combinatie met een klantenaccount zijn eactiveerd, zoals
aankopen doen in de webshop, eBooks laden van de tolino cloud en vele
andere functies.

7.2 Klanten met bestaande klantenaccount

Heeft u al een klantenaccount van een tolino partner, dan kunt u zich met uw
toe an s e evens ( ebruikersnaam en wachtwoord) direct op uw tolino ereader aanmelden. Op dezelfde manier als u zich op de website van uw tolino
partner aanmeldt.
Bij het aanmelden wordt uw e-reader automatisch ekoppeld aan uw
klantenaccount. U heeft ook op elk moment toe an tot de ekochte boeken
en kunt u zelfs met uw tolino boeken in de webwinkel kopen.
Uw aanmeldin s e evens worden beschermd! Uw aanmeldin s e evens
worden versleuteld verzonden en niet op esla en op uw e-reader. Derden
kunnen uw toe an s e evens niet ebruiken noch lezen.
Meer over het onderwerp e evensbeschermin vindt u in het hoofdstuk 13.
Ge evensbeschermin en -beveili in .
Opmerkin : Wanneer u uw tolino e-reader bij een tolino-boekhandelaar heeft
ekocht, is deze al econ ureerd voor de shop van de boekhandelaar.
Wanneer u later van shop wisselt, kunt u met 5.1.3 Bibliotheekkoppelin de
bibliotheken van beide shops koppelen.

7.3 Klanten zonder klantenaccount
Als u no een klantenaccount heeft, aat u naar de website van de tolinopartner waar u de tolino e-reader heeft ekocht. Hier kunt u ratis een
klantenaccount maken.
De hier op e even toe an s e evens ( ebruikersnaam en wachtwoord)
ebruikt u vervol ens ook om uw tolino e-reader aan te melden. Bij enkele
tolino-partners kunt u zich ook rechtstreeks vanaf uw tolino e-reader
aanmelden.

8. Kopen in de webwinkel van uw
boekhandelaar
8.1 De shop
Zodra u zich met uw tolino e-reader heeft aan emeld en met het internet bent
verbonden, verschijnen er topaanbevelin en in het onderste edeelte van het
be inscherm. Door op de cover (omsla ) te tikken eraakt u rechtstreeks in
de shop en krij t u edetailleerde informatie. De koppelin "Naar de shop"
voert u naar de startpa ina van de shop. Blader toch eens door de
verschillende cate orieën, download een ratis leesproef naar uw tolino ereader of verricht meteen een aankoop. Uw aankopen worden edownload
naar uw e-reader en zijn vervol ens beschikbaar in uw bibliotheek. Alle
aankopen met uw tolino e-reader of op websites van uw boekhandelaar
worden voor u veili op esla en in uw persoonlijke cloud- eheu en (zie
hoofdstuk 5.2 De tolino cloud ebruiken.).
Heeft u een abonnement voor een e-ma azine of e-tijdschrift af esloten en
uw tolino e-reader is niet via Wi met het internet verbonden, dan wordt de
actuele editie automatisch bij de eerstvol ende verbindin in uw bibliotheek
eladen. U kunt daarnaast in het menu van de bibliotheek de synchronisatie
starten (zie hoofdstuk 5.1 De onderverdelin en in uw biliotheek "Mijn boeken").

8.2 Wi - ebruik
U heeft zich no niet aan emeld bij een wi- -netwerk? U kunt pas in een
webwinkel bladeren wanneer uw tolino e-reader via wi- met het internet is
verbonden. Ga ewoon via het menu m naar "Instellin en" en vervol ens

naar "Wi- en vlie tui modus". Meld u nu aan bij uw wi- -netwerk. Ondervindt
u daarbij problemen, lees dan de aanwijzin en in hoofdstuk 6. Wi instellen.

8.3 Gebruik van het virtuele toetsenbord
Bij de invoer van een webadres in de browser, maar ook bij het zoeken of bij
de invoer van een wachtwoord, verschijnt er een virtueel toetsenbord op uw
tolino e-reader. Om het toetsenbord te verber en, tikt u op k. Het tolinotoetsenbord kunt u op dezelfde manier ebruiken als een normaal
toetsenbord. Voor toe an tot de andere speciale tekens, zoals bijv. #, _, €
enz., klikt u op de 12#-toets. Binnen deze speciale tekensets kunt u met de
toets "1/2" naar de tweede pa ina aan.

8.4 Bestandsindelin en van boeken en documenten
Uw tolino e-reader is eschikt voor de weer ave van di itale boeken,
tijdschriften, kranten (in bestandsindelin en EPUB, pdf en ACSM) en ei en
documenten (in bestandsindelin en EPUB, pdf of txt). Andere
bestandsindelin en worden niet ondersteund.
Opmerkin : de bestandsindelin ACSM bevat informatie over de
kopieerbeveili in en de server waar het e-book kan worden edownload.
Bestanden met de extensie ACSM zijn door de uit ever met Adobe® DRM
beveili d om onbevoe d kopiëren van e-books te voorkomen. Om deze
bestanden op uw tolino e-reader weer te even, moet u bij Adobe®
ere istreerd zijn en de door Adobe® verstrekte toe an s e evens ebruiken.
e-books met bestandsindelin EPUB kunnen overi ens ook een
kopieerbeveili in hebben als er een rechtenbestand is op enomen. Om deze
e-books te lezen moet u eveneens bij Adobe® zijn ere istreerd.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website
www.adobe.com/ o/di ital-editions-createID_nl. Om deze beveili de e-books
te kunnen lezen moet uw eerst de Adobe® ID invoeren op uw tolino e-reader.
Ga daarvoor in het menu naar "Mijn accounts" en selecteer vervol ens
"Adobe DRM".
Wist u al dat u met uw tolino e-reader niet alleen e-books met
bestandsindelin EPUB kunt lezen, maar ook pdf- en txt-documenten? Zo
kunt u uiteenlopende documenten op uw tolino e-reader opslaan en
onderwe lezen.
Onze tip: veel tekstdocumenten, presentaties, tabellen en websites kunt u
emakkelijk in pdf converteren en op uw tolino e-reader zetten om te
lezen. Zo kunt u ook onderwe werken en hoeft u niet altijd uw laptop mee
te nemen.

8.5 Adobe® DRM en LCP/CARE DRM
Veel e-books zijn door een DRM (Di ital Ri hts Mana ement) beveili d te en
on eautoriseerd ebruik. Om deze versleutelde e-books te openen, moet u uw
tolino e-reader autoriseren met een Adobe®-id, met LCP DRM of met de LCPinvoe toepassin CARE.
Zo opent u beveili de e-books:

Adobe® DRM:
Om u aan te melden aat u ewoon naar www.adobe.com/ o/di italeditions-createID_nl en voert u uw e evens in. Zodra u het
aanmeldin sproces heeft af erond, ontvan t u een bevesti in slink per email. Nadat u op deze link hebt eklikt en de veri catie is uit evoerd, is het

aanmeldin sproces voltooid. Het door u op e even e-mailadres is nu ook uw
Adobe® ID.
Om e-books met Adobe® DRM te lezen, hoeft u zich alleen bij uw tolino ereader aan te melden. Ga daarvoor in naar "Mijn accounts" in het menu en
selecteer de laatste optie "Adobe® DRM". Voer hier uw e-mailadres en
wachtwoord in om u aan te melden. Tik vervol ens op "Autoriseren". Nu bent
u aan emeld en kunt u Adobe® DRM beveili de e-books lezen.
LCP/CARE DRM:
Opent u een met LCP DRM versleuteld e-book voor het eerst, dan ziet u een
dialoo venster met een beveili in sverzoek. De uit ever van het e-book heeft
u daarvoor een persoonlijk wachtwoord verstrekt dat u in het dialoo venster
kunt invoeren. Bevesti het wachtwoord met OK. Hebt u het juiste wachtwoord
in evoerd, dan wordt het boek eopend. Weet u het wachtwoord niet of is de
invoer niet elukt, dan kunt u contact opnemen met de uit ever van het ebook.
LCP DRM met CARE is ebaseerd op de LCP-oplossin en maakt het di itaal
uitlenen en ebruik van e-books eenvoudi er. Bij het online lenen van e-books
hebt u bijvoorbeeld alleen een account voor het lenen van e-books nodi en
hoeft u een wachtwoord en ebruikersnaam meer in te vullen.

8.6 eBooks kopen via de computer
Geeft u de voorkeur aan uw computer om de shop van uw boekhandelaar te
bezoeken, rond te kijken en aankopen te verrichten? Geen probleem! U kunt
natuurlijk ook op die manier eBooks kopen.

Belan rijk: Bij de aankoop van een boek in de webwinkel van uw
boekhandelaar wordt het automatisch in uw tolino cloud eladen. Zo staan de
boeken na de eerstvol ende synchronisatie direct in de bibliotheek van uw ereader. Wordt het ekochte boek niet onmiddellijk weer e even, druk dan
ewoon op het synchronisatiepicto ram #.

8.7 eBooks lenen
U wilt boeken lenen, maar louter di itaal? Bij de openbare bibliotheken kunt u
boeken van bibliotheken uit heel Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en
andere landen lenen.
Wat is uitlenen?
Vele stadsbibliotheken bieden hun klanten ook een uitleenservice van e-books
aan. Kleinere bibliotheken richten vaak samen een uitleenservice op. Op de
desbetre ende websites kunt ewenste e-books lenen en downloaden naar
uw tolino e-reader.
Welke bibliotheken bij u in de buurt een uitleenservice aanbieden, vindt u hier:
www.onleihe.net/ihre-onleihe- nden.html
Zoals bij an bare uitleenboeken kunnen alleen beschikbare e-books worden
eleend. Heeft iemand anders het desbetre ende e-book al eleend, dan
moet u helaas wachten tot het uit eleende e-book wordt in eleverd. Hoeveel
van hetzelfde e-book worden uit eleend, is a ankelijk van het aantal licenties
dat de stadsbibliotheek van het desbetre ende e-book heeft.
Zodra de uitleenduur vervalt, vervallen uw ebruiksrechten en kunt u het ebook niet meer openen.

Onze tip: ebruik voor het lenen en downloaden van uitleen-e-books altijd de
eïnte reerde webbrowser van uw tolino e-reader. Zo bent u zeker dat er een
informatie ontbreekt en hoeft u op uw computer ook een aanvullende
software te installeren.
Waar moet men op letten?
De uitleenduur wordt daarbij door een DRM (Di ital Ri hts Mana ement)
bewaakt – in dit eval Adobe® DRM. Deze technolo ie voorkomt het kopiëren
van e-books. Om e-books te lenen, moet u zich daarom eerst bij Adobe®
re istreren en krij t u een Adobe® ID. Dat aat vrij snel en eenvoudi bij
www.adobe.com/ o/di ital-editions-createID_nl
Vervol ens meldt u zich met uw Adobe® ID aan op uw tolino e-reader. Ga
hiervoor in het menu naar "Mijn accounts" en selecteer vervol ens "Adobe
DRM". Vervol ens aat u in de browser naar de internetpa ina van uw
bibliotheek en leent u de ewenste e-books.
Deze fout moet u voorkomen:
wanneer u een e-book met een usb-kabel in de bestandsverkenner van uw pc
probeert over te zetten naar tolino e-reader, kunnen de rechten- en
uitleeninformatie vervallen. Het evol : u kunt het e-book niet openen.
Dit kan echter ook ebeuren wanneer u een eerder naar de tolino cloud
eüpload uitleen-e-book later probeert te downloaden. Bovendien kan
hierdoor de boven enoemde informatie vervallen.
Pas ook op met het wijzi en van datum en tijd. Wanneer u deze instellin en
wijzi t, kan de uitleenduur als vervallen wordt beschouwd.

8.8 De tolino app

Wilt u uw e-books ook zonder uw tolino e-reader kunnen lezen? Installeer dan
de tolino app op uw smartphone. Daarmee heeft u overal toe an tot uw
eBooks en kunt u ewoon verder lezen waar u ebleven bent, ook wanneer u
uw tolino e-reader thuis bent ver eten. De tolino app kunt u downloaden in
Goo le Play Store en Apple Store. Opmerkin : A ankelijk van de
boekhandelaar kan het ebeuren dat de app ook de naam van de
boekhandelaar draa t.

8.9 Hulp bij het kopen
Ik kom niet in de webwinkel van mijn boekhandelaar
Over het al emeen moet rechtstreeks in de shop komen, on eacht of u nu
wel of niet bent aan emeld. Het kan ebeuren dat de server van uw
boekhandelaar op dat moment wordt onderhouden en daarom voor korte tijd
onbeschikbaar is. Probeer het later no eens. Blijft de fout optreden, neem dan
contact op met de klantendienst van uw boekhandelaar.

9. Instellin en en overi e functies
9.1 Screenshots maken
Om een screenshot te maken, aat u op dezelfde manier te werk als bij het
uitschakelen van uw tolino e-reader: Trek (tolino shine) of druk (tolino shine 2
HD, tolino vision) de inschakelknop zo lan in tot er een dialoo venster
verschijnt. Kies nu de optie "screenshot". Uw tolino maakt vervol ens een foto
van de desbetre ende pa ina.
De emaakte screenshots kunt u teru vinden in de map "DCIM" op uw tolino
e-reader. Sluit de USB-aansluitin van uw tolino met een USB-kabel aan op
de computer voor toe an tot de map "DCIM".

9.2 PIN-codebeveili in instellen
Beveili uw tolino met een PIN-code te en onbevoe de toe an . Kies
hiervoor in het menu de menuoptie "Instellin en" en vervol ens de optie "PINcode". Activeer het cijferslot door op de schuifre elaar te tikken. Voer
vervol ens een 4-cijferi e PIN-code in en herhaal deze invoer ter bevesti in .
De PIN-codebeveili in is nu in eschakeld. Bij elke inschakelin wordt nu om
de PIN-code evraa d. Uw tolino e-reader wordt niet eblokkeerd als er
herhaaldelijk een verkeerde code wordt in evoerd. Bent u uw PIN-code
ver eten, neem dan contact op met de klantendienst.
Na het invoeren van uw PIN-code kunt u deze beveili in altijd uitschakelen of
de PIN-code wijzi en.

9.3 Tijd en datum instellen

Zodra er een verbindin met het internet is, stelt uw tolino e-reader
automatisch de tijd en datum in.
Als u op vakantie bent, kan het ebeuren dat uw tolino e-reader niet precies
weet waar u op dat moment bent. In der elijke evallen kunt u de tijd en
datum ook zelf instellen. Ga hiervoor in het menu naar de instellin en en
selecteer de optie "Tijd". Hier kunt u zelf de tijdzone of tijd en datum instellen.
Tik vervol ens op "Overnemen" om de wijzi in en toe te passen.
Opmerkin : Zijn datum en tijd niet juist in esteld, kunt u bij bepaalde
eBooks (bijv. uit eleende eBooks) mo elijk niet openen.

9.4 Surfen op het internet
9.4.1 Surfen op het internet met uw tolino e-reader
Met uw tolino e-reader kunt u op het internet surfen, afzonderlijke websites
markeren met een bladwijzer en ze op een later tijdstip emakkelijk oproepen.
Selecteer in het menu de menuoptie "Webbrowser" om internet te ebruiken.
Is uw tolino e-reader verbonden met een wi -netwerk dan wordt de
webbrowser onmiddellijk estart. Is dit niet het eval dan wordt u evraa d
om een internetverbindin via wi te maken.
Belan rijk: met de pijl teru ← aat u altijd teru naar het menu.
Uitzonderin : bent u bijv. via een link in het handboek online e aan, dan keert
u met de teru knop teru naar de desbetre ende positie in het boek.

9.4.2 De invoer van webadressen en tekst via het
virtuele toetsenbord

Bij de invoer van een webadres in de browser, maar ook bij het zoeken of bij
de invoer van een wachtwoord, verschijnt er een virtueel toetsenbord op uw
tolino e-reader. Om het toetsenbord te verber en, tikt u op k. Het tolino ereader-toetsenbord kunt u op dezelfde manier ebruiken als een normaal
toetsenbord. Wanneer u e evens op een formulierveld invult, verschijnt de
@-toets automatisch op het eerste niveau. Voor toe an tot de andere
speciale tekens, zoals bijv. #, _, € enz., klikt u op de 12#-toets. Binnen deze
speciale tekensets kunt u met de toets "1/2" naar de tweede pa ina aan.

9.4.3 Bladwijzers in webbrowsers
Met bladwijzers kunt u belan rijke websites opslaan en later opnieuw
oproepen.
De op esla en bladwijzers worden chronolo isch op laatst ebruikt
weer e even in het bladwijzeroverzicht. Dit overzicht vindt u onder het
bladwijzerpicto ram b rechts naast het webadres in de menubalk.
U kunt de actuele website op twee manieren als bladwijzer opslaan:
De snelste manier om een bladwijzer te plaatsen, is door het
bladwijzerpicto ram naast het webadres lan in te drukken. Een korte meldin
bevesti t de toevoe in van een bladwijzer. Met dezelfde handelin kunt u de
bladwijzer ook verwijderen.
Daarnaast kunt u uw bladwijzers bewerken in het bladwijzeroverzicht. Dit
overzicht wordt eopend door b kort aan te tikken. Om een nieuwe
bladwijzer toe te voe en, tikt u op ┼. In het vol ende dialoo venster kunt u
de naam of het webadres van de bladwijzer aanpassen. Na invoer van de
e evens tikt u op de toets "Voltooid" om de invoer te bevesti en.
Om naderhand een bladwijzer te bewerken, tikt u op e, selecteert u de
bladwijzer, bewerkt u de naam en het webadres in het dialoo venster en

bevesti t u uw wijzi in en met de toets "Voltooid".
Om een bladwijzer te verwijderen, tikt u op het wissen-picto ram ).
Vervol ens markeert u de te verwijderen bladwijzer door het selectievakje
links aan te vinken. Bevesti uw selectie met de toets "Verwijderen".

9.4.4 Hulp bij het surfen
De website wordt niet juist weer e even
Sommi e websites ebruiken extensies (bijv. Flash) die niet worden
ondersteund door de webbrowser. Dit kan weer avefouten van de website
veroorzaken. Een andere reden: bepaalde elementen van de website konden
niet worden eladen waardoor er le e plekken verschijnen op de website.
Probeer de website opnieuw te laden. Treedt de weer avefout opnieuw op,
ebruik dan een ander apparaat zoals bijv. een computer.

10. Overdracht van beschikbare boeken
10.1 Overzetten naar de tolino e-reader
Heeft u al eBooks ekocht en wilt u ze op uw tolino e-reader ebruiken?
Alle e-books met EPUB- en pdf-bestandsindelin en kunt u op uw tolino ereader zetten en lezen. Bij bepaalde extensies zoals bijv. de AZW-extensie is
dat jammer enoe niet mo elijk. Koopt u e-books bij een tolinoboekhandelaar, dan worden ze automatisch in de tolino cloud eladen.
Hiervoor ebruikt u de tolino webreader op de website van uw boekhandelaar.
Zodra u met uw tolino e-reader toe an heeft tot de bibliotheek
(verondersteld een internetverbindin ) verschijnen deze eBooks. U kunt ze nu
emakkelijk downloaden en lezen.
U kunt de e-books ook met een usb-kabel overzetten naar uw tolino e-reader.
Meer hierover leest u in het hoofdstuk 5.2.3 Toevoe en via USB-aansluitin .

11. Onderhoud
11.1 Updates
Wist u al dat het updaten van uw tolino-software niet alleen bedoeld is om
fouten op te lossen, maar dat er vooral nieuwe functies worden toe evoe d?
Met elke nieuwe update wordt de software van uw tolino e-reader verder
uit ebreid. Heeft u bijvoorbeeld al ei en lettertypen eïnstalleerd? Heeft u de
nieuwe en verbeterde bibliotheek onder de loep enomen? Snu el eens door
de navi atie van uw e-reader en kijk zelf wat er allemaal nieuw is. Het beste:
alle updates van de tolino-software zijn ratis.
Zo voert u een update uit van uw tolino e-reader: Ga in het menu naar de

Instellin en en selecteer de optie "Informatie en help". Hier vindt u de toets
"Naar nieuwe versie zoeken". Als u deze toets aantikt, wordt de nieuwste
softwareversie ezocht en eïnstalleerd. Opmerkin : Uw tolino e-reader moet
hiervoor via wi verbonden zijn met het internet.

11.2 Ge evensback-up
U wilt een risico nemen dat uw eBooks op uw tolino e-reader verloren aan?
Upload ewoon uw documenten naar de tolino cloud. Hier worden uw
documenten veili bewaard en heeft u via verschillende apparaten toe an tot
uw documenten: bijv. op uw laptop of een andere e-reader. Meer over het upen downloaden van boeken vindt u in het hoofdstuk 5.2 De tolino cloud
ebruiken.

11.3 Het ebruik van reini in smiddelen

Het scherm van de e-reader ma nooit met oplosmiddelen, verfverdunners,
reini in smiddelen of andere chemische producten worden ereini d. Gebruik
eerder een licht bevochti de zachte doek.

12. Informatie over batterij verwijderen
12.1 Batterij verwijderen
Informatieplicht vol ens de Duitse verordenin inzake inzamelin en
afvalverwerkin van batterijen (BattV)
Batterijen en accu's horen niet in het huisvuil. De ebruiker is verplicht om niet
meer ebruikte batterijen en accu's op voor eschreven wijze in te leveren. De
afvalverwerkin van batterijen en accu's ma uitsluitend via inleverin bij de
vakhandel of inzamelin spunten plaatsvinden. Hiermee levert u een concrete
bijdra e aan de beschermin van het milieu
Sinds 1998 moeten alle bur ers vol ens de Duitse batterijverordenin
ebruikte batterijen en accu's inleveren bij de vakhandel of speciaal daarvoor
in estelde inzamelin spunten (wettelijke inleverin splicht). De vakhandel en
fabrikanten zijn verplicht om deze batterijen en accu's ratis te accepteren en
vol ens de voorschriften te recyclen of als speciaal afval te verwijderen
(wettelijke teru nameplicht).
De lithium-polymeer-batterij van dit apparaat is voorzien van het symbool
(bestaande uit een door estreepte vuilnisbak en het type van de ebruikte
batterij).

Opmerkin : Lijkt uw tolino e-reader niet meer te werken, sluit hem dan
edurende een hele nacht met de ori inele usb-kabel aan op een
stopcontact. Kunt u de vol ende da uw tolino e-reader no altijd niet
opstarten, dan kunt u de batterij ook door uw arantieverstrekker laten
vervan en. Is de arantie verlopen, vraa dan om een kostenramin voor
deze service.
Belan rijk: De batterij in uw tolino e-readers kunt uzelf niet verwijderen.
Wilt u uw tolino e-reader we ooien, lever dan het apparaat in bij uw
boekhandelaar of stuur het naar de arantieverstrekker. U kunt het
apparaat natuurlijk ook inleveren bij het recyclin bedrijf van uw stad. Het
adres van uw arantieverstrekker vindt u in de arantievoorwaarden.

12.2 Ener ie besparen
Ener ie besparen is belan rijk vandaa . Daarom werken wij constant aan de
verbeterin van het vermo en en de levensduur van de batterij van uw tolino
e-reader. Hierdoor verbruikt uw tolino e-reader veel minder stroom dan een
smartphone of een tablet. Het resultaat: U kunt uw tolino e-reader
verschillende weken ebruiken voor u hem moet opladen.

13. Ge evensbeschermin en -beveili in
Ge evensbeschermin
Informatie over privacybeschermin vindt u onder
http://mytolino.nl/ e evensbeschermin

Re istratie en verwerkin van persoonlijke e evens
De tolino-boekhandelaren ebruiken uw persoonlijke e evens voor de
technische administratie van de website en om aan uw wensen en eisen te
kunnen voldoen. Wilt u meer over het thema e evensbeschermin weten,
bezoek dan de website van uw tolino-boekhandelaar.

Keuzevrijheid van klanten
De tolino-boekhandelaren nemen raa contact met klanten om hen te
informeren over aanbiedin en en nieuwe producten en dienstverlenin en. Bij
aanmeldin op deze websites of bestellin van services en producten wordt u
evraa d of u reclameberichten wilt ontvan en.

Informatievrijheid
Op schriftelijk verzoek informeren tolino-boekhandelaren u over welke
persoonlijke e evens (bijv. naam, adres) worden bewaard. Neem voor deze
informatie contact op met uw tolino-boekhandelaar.

14. Garantie
De uit ebreide arantievoorwaarden vindt u op de verpakkin van uw tolino ereader.

Adres en hotline van uw arantieverstrekker
Uw arantieclaim wordt verwerkt door de arantieverstrekker van het land
waar u uw tolino e-reader heeft ekocht. Beschikt u niet meer over de
arantievoorwaarden, dan kunt u ze aanvra en bij uw arantieverstrekker.
Garantieverstrekker Duitsland
Lon shine Technolo ie GmbH
An der Strusbek 9
22926 Ahrensbur
Deutschland
Hotline +49 4102 4922 0
Garantieverstrekker Italië
Centro Assistenza Tecnica
Lon shine Italia Srl
Casella Postale 56
80034 Mari liano (Na)
Italia
Hotline +39 0811 8856 914
e-mail: tolino@lon shine.it
Garantieverstrekker Nederland
OBEO Europe B.V.

Boterstraat 25
3111 NA Schiedam
Nederland
Hotline +31 8501 6018 0
Garantieverstrekker Nederland/Bel ië en Frankrijk
UP-Servers/Mokum SPRL
3 Route des Marnières
1380 Lasne
Bel ië
Hotline +32 2880 0134
Garantieverstrekker Spanje
Lon shine Iberia S.L.
c/ Industria, 14 - Polí ono La Riera
43762 La Riera de Gaià / Tarra ona
Espana
Hotline +34 977 6557 57
Waterbeschermin door HZO (modela ankelijk)
Uw tolino e-reader (tolino vision 2, tolino vision 3 HD, tolino vision 4 HD en
tolino epos) is edurende 30 minuten bestand te en zoetwater tot op een
diepte van 1 meter. Mocht hij onverhoopt in aanrakin komen met andere
vloeisto en, spoel hem dan ewoon af met leidin water en laat hem 48 uur
dro en.

15. Veili heids- en ebruiksinstructies
Let op: Het beeldscherm van uw tolino e-reader kan door een val of
sterke inwaartse druk worden beschadi d of breken. Zor daarom altijd
dat u uw tolino e-reader oed beschermd is tijdens transport, bijv. met een
beschermin shoes.
Let op: Gebruik of laad uw tolino e-reader niet op bij beschadi de of lekkende
batterij.
Let op: Tijdens het ebruik of het opladen ma de tolino e-reader niet worden
bedekt. Dat kan oververhittin veroorzaken.
Let op: schakel uw tolino e-reader onmiddellijk uit wanneer hij nat is
eworden. Laat de veili e werkin van het apparaat controleren, voor u het
apparaat opnieuw ebruikt.
Stel de tolino e-reader nooit bloot aan vocht, condenswater of vloeisto en.
Uitzonderin : de tolino vision 2, tolino vision 3 HD, tolino vision 4HD en tolino
epos zijn edurende 30 minuten bestand te en zoetwater tot op een diepte
van 1 meter. Mocht hij onverhoopt in aanrakin komen met andere
vloeisto en, spoel hem dan ewoon af met leidin water en laat hem 48 uur
dro en.
Let op: Uw veili heid is belan rijk voor ons! In het verkeer heeft veili heid
altijd voorran . Bescherm uzelf en andere we ebruikers door de e-reader
alleen te bedienen wanneer het verkeer dat toelaat en niemand daardoor
wordt ehinderd of in evaar wordt ebracht. De veili heids- en
ebruiksinstructies van de plaatselijke wet evin zijn van toepassin .

Technische werkzaamheden aan de tolino e-reader mo en uitsluitend door
daartoe op eleide vakkundi e personen worden uit evoerd. Het is verboden
om de e-reader te openen of modi caties aan te bren en. Het onderhoud van
componenten ma niet door ebruikers worden uit evoerd.
Le de tolino e-reader niet in de buurt van warmtebronnen of in direct
zonlicht.
Bescherm de tolino e-reader te en extreem ho e en extreem la e
temperaturen en temperatuurschommelin en.
Gebruik de e-reader uitsluitend in een om evin stemperatuur tussen 10 °C en
40 °C.
Gebruik en bewaar uw e-reader in stofvrije om evin en.
Het scherm van de e-reader ma nooit met oplosmiddelen, verfverdunners,
reini in smiddelen of andere chemische producten worden ereini d. Gebruik
eerder een licht bevochti de zachte doek.
Wordt de e-reader bloot esteld aan een elektrostatische ontladin , dan kan de
e evensoverdracht tussen apparaat en computer worden onderbroken. Er
kan een storin optreden van de functies van de e-reader. Koppel in der elijke
evallen de e-reader los van de USB-poort en sluit deze opnieuw aan of
beëindi de Wi -verbindin en start Wi opnieuw op.
Het ebruik van USB-kabels lan er dan 3 m wordt af eraden. Gebruik indien
mo elijk de ori inele USB-kabel.
De door het besturin ssysteem aan e even opsla capaciteit van het
apparaat kan afwijken van de feitelijke capaciteit. Voor de weer ave ebruikt

Lon shine, zoals de meeste hardwarefabrikanten, de door het internationaal
systeem van meeteenheden (SI) voor eschreven eenheidspre xen (bijv. 1 GB
= 1.000.000.000 byte). Veel besturin ssystemen houden zich echter niet aan
deze richtlijn en even een la ere eheu encapaciteit op, aan ezien voor hun
berekenin en 1 GB = 1.073.741.824 byte wordt ebruikt.
SAR-limieten
Dit apparaat werd etest en voldoet aan de toepasselijke limieten voor de
blootstellin aan radiofrequentie (RF).
De frequentie en de maximale uit ezonden vermo en in de EU zijn vermeld
als bal :
2412 - 2472 MHz: 19.99 dBM
Meer informatie vindt u op www.mytolino.com

16. Verklarende woordenlijst
Adobe® DRM
Adobe biedt de kopieerbeveili in "Adobe® Di ital Ri hts Mana ement" aan,
ook bekend als "Adobe® DRM". Wie een e-book koopt of leent, dat met deze
kopieerbeveili in is beveili d, moet zich bij Adobe® aanmelden en een
Adobe® ID aanvra en. Dat aat vrij snel en eenvoudi bij
www.adobe.com/ o/di ital-editions-createID_nl
Vervol ens meldt u zich aan met deze Adobe® ID bij uw tolino e-reader en kan
het lezen be innen.
Overi ens: Wie een e-book bij een openbare bibliotheek leent, heeft eveneens
Adobe® DRM nodi , dat ervoor zor t dat de uitleenperiode wordt in ehouden.
Verloopt de uitleenperiode dan kan het e-book niet meer worden eopend en
moet het opnieuw worden uit eleend.
eBooks op uw tolino e-reader ebruiken maar zelden de kopieerbeveili in
Adobe® DRM. Wilt u echter een e-book openen dat door Adobe® DRM is
beveili d, krij t u een meldin waarin om uw Adobe® ID wordt evraa d.
Bibliotheekkoppelin
Het kan ebeuren dat u een boek bij een boekhandelaar koopt en een ander
boek bij een andere boekhandelaar. Om beide boeken in uw bibliotheek te
hebben staan, moet u een bibliotheekkoppelin maken.
Tip: Deelt u uw tolino e-reader met een ander ezinslid en koopt ieder zijn
eBooks in een andere shop, dan is het raadzaam om de bibliotheken te
koppelen.

EPUB
Boeken (e-books) kunnen in verschillende bestandsindelin en beschikbaar
zijn. Uw tolino e-reader ebruikt standaard het EPUB-formaat. Daarin worden
teksten en a eeldin en op enomen. Wanneer u een e-book opent, wordt
deze inhoud op uw tolino e-reader eladen.
Uw tolino e-reader kan echter ook andere tekstformaten of
bestandsindelin en lezen en weer even, zoals pdf of txt.
Apparaatbeheer
Wanneer u bij een boekhandelaar bent aan emeld, kunt u uw e-books op
verschillende manieren lezen, bijv. met uw tolino e-reader, via de tolino app op
uw smartphone of tablet en op de tolino webreader. Het apparaatbeheer zor t
ervoor dat u op maximaal 5 verschillende apparaten toe an heeft tot uw
bibliotheek. Overschrijdt u dit aantal, dan verschijnt automatisch een
meldin svenster waarin u niet meer ebruikte apparaten kunt afmelden.
Hotspot
Een hotspot is een wi -netwerk waarop iedereen met een mobiel apparaat
zich kan aanmelden voor toe an tot het internet. Zo kunt u onderwe met
uw tolino e-reader, smartphone, tablet of laptop op het internet surfen.
Hotspots kunnen een ratis of betaalde service aanbieden. In Duitsland zijn er
talrijke hotspots van Telekom beschikbaar die u met een tolino e-reader ratis
kunt ebruiken.
Klantenaccount
Met een ratis klantenaccount kunt u de tolino cloud ebruiken, de shop van
uw boekhandelaar bezoeken of met andere apparaten uw op esla en eBooks
ophalen.

microSD-kaart
microSD-kaarten zijn kleine eheu enchips die voor tolino e-readers, maar
ook in smartphones en camera's, worden ebruikt om e evens op te slaan
en uit te wisselen.
Verzamelmappen
In uw bibliotheek kunt u verzamelin en maken. Deze verzamelin en fun eren
als schappen die u met uw lievelin sboeken kunt vullen. Zo kunt u
bijvoorbeeld een misdaadverzamelin maken door uw spannendste eBooks te
bewaren. Of misschien een verzamelin met de beste romans? Helemaal
zoals u dat zelf wenst.
Het bijzondere: U kunt een e-book elijktijdi in verschillende verzamelin en
opnemen. Zo kunt u bijv. een misdaadroman toevoe en aan de verzamelin en
"Vakantielectuur", "Misdaadromans" en "Boeken uit Zweden".
tolino cloud
De tolino cloud fun eert als een externe harde schijf waarop u uw eBooks
kunt opslaan, maar dan op het internet. Het voordeel: U hoeft een
re elmati e e evensback-ups van uw eBooks te maken, want dat doen wij al
voor u. Op deze manier zijn worden eBooks altijd veili bewaard.
tolino webreader
Met de tolino webreader kunt u eBooks ook rechtstreeks op de website van
uw boekhandelaar lezen, beheren of naar de tolino cloud uploaden.
USB
USB (Universal Serial Bus) is een interface om elektronische apparaten (zoals
bijv. uw tolino e-reader of een computer) met elkaar te verbinden. Zo kunt u
e evens uitwisselen tussen apparaten.

Wi -verbindin
Onze tolino e-reader ebruikt het Wi -netwerk zodat u draadloos en
comfortabel met het internet bent verbonden. Voor toe an tot de webwinkel
van uw boekhandelaar of tot de tolino cloud moet u eerst een
internetverbindin maken via wi . U kunt Wi natuurlijk ook uitschakelen, bijv.
wanneer u in een vlie tui bent, door de vlie tui modus te activeren.

17. Colofon
Handleidin voor de tolino e-reader
Copyri ht Rakuten Kobo Inc., 2018
De tolino e-reader is ontwikkeld en ontworpen door:
Rakuten Kobo Inc.
135 Liberty Street
Suite 101
Toronto, ON M6K 1A7
Canada
*Gratis ebruik van alle hotspots van Deutsche Telekom AG in Duitsland.
De ebruiksvoorwaarden voor ratis ebruik van Telekom-hotspots zijn van
toepassin
(www.telekom.de/dlp/a b/pdf/43497.pdf)

