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1

Betreed de wereld van tolino

Welkom in de wereld van digitaal lezen! Van nu af aan, maakt uw tolino het
heel eenvoudig om lekker van uw boeken te genieten, waar en wanneer u
maar wilt. tolino is gebruiksvriendelijk, maar niet alle functies zijn altijd
beschikbaar. En misschien wilt u uw e-reader gewoon van begin tot eind leren
kennen. In de volgende hoofdstukken stel ik u stap-voor-stap voor aan uw
tolino en laat ik u alle functies en opties van dit apparaat zien. Ik wens u veel
plezier op deze ontdekkingsreis!
In dit hoofdstuk leert u de basisfuncties van de e-reader kennen. Ik zal alle
knoppen en verbindingen beschrijven en u leert hoe u uw tolino kunt opladen,
inschakelen en instellen. En, last but not least, zetten we samen de eerste
stappen om ervoor te zorgen dat u en uw e-reader samen een goed begin
maken.

1.1

Uitleg van alle schakelaars en verbindingen

Laten we nu de buitenkant van het apparaat eens bekijken. Uw tolino reader
heeft slechts enkele toetsen, dus u hoeft slechts enkele handelingen te
kennen om uw tolino goed te kunnen bedienen.
A ankelijk van het model, bevindt de aan/uit-schakelaar van uw tolino zich
hier:

Met deze drukknop kunt u uw tolino in- en uitschakelen en de slaapmodus
activeren of deactiveren.
Scrollknoppen: A ankelijk van de manier waarop u uw tolino vasthoudt,
passen de scrollknoppen zich automatisch aan zodat de bovenste knop
terugscrollt en de onderste knop vooruitscrollt.

Er bevindt zich een USB-poort naast de scrollknoppen om de batterij van uw
tolino op te laden. Deze USB-poort kan tevens worden gebruikt om het
apparaat op uw PC aan te sluiten.

Deze paar toetsen zijn genoeg om uw tolino te bedienen. Best praktisch, toch?

1.2

Basishandelingen

In de volgende hoofdstukken beschrijf ik enkele belangrijke handelingen zodat
u uw tolino meteen vanaf het begin zonder gedoe en heel gemakkelijk kunt
gebruiken.
Onderaan de pagina verschijnt een schermtoetsenbord als u tekst nodig hebt
of tekst wilt invoeren, zoals een Wi -wachtwoord. Dit toetsenbord verdwijnt
weer als u klaar bent, bijvoorbeeld door op OK of een soortgelijke knop
(Toepassen, Opslaan o.i.d.) te tikken. U kunt het toetsenbord weer openen
door in een tekstveld te tikken. Klik op het kleine toetsenbordpictogram in de
linkeronderhoek als u even niet meer wilt typen en het toetsenbord wilt
verbergen.
Inmiddels zijn we allemaal gewend aan swipen (vegen) over ons scherm. Dat
kunt u met uw tolino natuurlijk ook. Als u van onder naar boven over het
scherm swipet, dan zal het startscherm altijd worden weergegeven. Van
daaruit kunt u uw boeken openen, het menu en andere instellingen.
Buiten swipen en tikken kent uw e-reader ook het zogenaamde lang
indrukken. Dit is een speciale manier van tikken waarbij de vinger eventjes op
het scherm blijft als u op een knop of woord tikt. Als u lang indrukt, wordt
doorgaans een menu met verdere mogelijkheden geopend (waar u dan
“normaal“ op tikt).
Zo nu en dan zal uw tolino u tips en hints geven. U kunt dit venster weer
sluiten door op OK of het kruisje te tikken. Als u de desbetre ende tip niet
meer wilt ontvangen, plaats dan een vinkje naast het veld Dit bericht niet
meer tonen door erop te tikken.
Uw tolino zal de slaapmodus aannemen als u bepaalde tijd inactief bent. U
kunt hem weer inschakelen door op de aan/uit-knop op de onderste rand te
drukken.

1.3

Uw tolino opladen

Er verschijnt een bericht als de batterij van uw tolino leeg is. U moet uw tolino
nu echt opladen, maar het mag ook eerder. Als u geen computer met USBaansluiting hebt, dan kunt u ook een USB-voedingseenheid (zoals een
stopcontact met USB-aansluiting) gebruiken om uw tolino op te laden.
INFO: Uw tolino opladen met een andere voedingseenheid of USB-kabel
Volgens de speci caties geeft elke USB-poort minimaal 500mA voeding
bij 5V. Als u de poort van uw tolino wat beter bekijkt, ziet u dat de
spanningswaarden 5V en 1A zijn. De laadtijd is korter (bijna de helft) als u
uw tolino oplaadt met een voeding die een hogere classi catie heeft dan de
standaard USB-poort.
Gebruik de USB-kabel om uw tolino aan te sluiten op de USBvoedingseenheid en steek deze in een standaard stopcontact. De batterij van
uw tolino zal direct worden opgeladen.
Let op verschillende andere dingen als u uw tolino oplaadt via de PC: Normaal
gesproken laadt uw tolino op als uw computer is ingeschakeld. Op sommige
PC’s zijn de USB-poorten altijd van stroom voorzien, zelfs als de computer is
uitgeschakeld. Soms komt het voor dat de computer geen slaapmodus
aanneemt als een tolino is aangesloten om op te laden - of, andersom - het
laadproces wordt afgebroken zodra de computer de slaapmodus aanneemt.
Om een lang verhaal kort te maken: Het gedag van uw computer is niet
voorspelbaar als u uw tolino aan het laden bent. Maar, geen zorgen, let
gewoon goed op wat er gebeurt. Aan het kleine bliksemschichtje naast de
batterij-indicator op de statusbalk kunt u snel zien of uw tolino momenteel
wordt opgeladen of niet. De bliksemschicht verdwijnt weer zodra de batterij
helemaal is opgeladen.

1.4

Uw tolino opstarten

We zijn ervan overtuigd dat u niet kon wachten om uw tolino uit te pakken en
op te starten, want anders zou u dit nu niet lezen. Toch wil ik graag nogmaals
de eerste stappen aangeven,
. Nadat u uw tolino hebt ingeschakeld, wordt u verwelkomd door de
taalselectiepagina. Kies de gewenste taal door erop te tikken.

. Vervolgens wordt u gevraagd een Wi -verbinding te selecteren. Tik op
de naam van uw Wi .

. Gebruik het schermtoetsenbord om het wachtwoord van uw Wi in te
voeren. Tik daarna op Verbinden of Gereed. Uw tolino zal verbinding
maken met de gekozen Wi en de volgende pagina wordt
weergegeven als het is gelukt. Er verschijnt een foutbericht als er geen

Wi -verbinding gemaakt kan worden. Nadat het foutbericht is
bevestigd, kunt u een andere Wi selecteren en het proces herhalen.

INFO: Geen Wi
Als u geen Wi hebt, dan kunt u dit ook later instellen door op Geen
Wi ? te tikken. e-reader later instellen. en doe het later. In dat geval
verschijnt de knop Nu instellen onderaan de startpagina van uw tolino
partner in plaats van de winkel, waardoor u het instelproces kunt
hervatten dat net is onderbroken.
. In de volgende stap selecteert u uw land.

. Vervolgens selecteert u de gewenste boekhandelaar.

. Nu kunt u aanmelden bij de winkel van uw tolino partner. Voer
hiervoor uw e-mailadres en wachtwoord in. Het schermtoetsenbord
verschijnt zodra u op een van de tekstvelden hebt getikt. Tik
vervolgens op Aanmelden. Als u nog geen account had bij de winkel
van deze tolino partner, tikt u op Nieuw account aanmaken en volgt u
de instructies op de volgende pagina’s. U wordt gevraagd om uw emailadres, naam en wachtwoord.

. Nadat u hebt aangemeld, zal uw tolino worden gesynchroniseerd met
de bibliotheek van de partner zodat u alle bestaande boeken direct
ziet op uw tolino.

Eerst ziet u een snelstartgids van vier pagina’s. Doorloop deze
hulppagina’s. Hoewel op de laatste pagina Aan de slag! staat, moet u
nog wel van beneden naar boven swipen om de startpagina te
openen. De startpagina van uw tolino is een soort con guratiescherm
en vormt het hart van uw e-reader.
De startpagina bestaat uit drie onderdelen. Het onderste deel is
gereserveerd voor de winkel van uw tolino partner. Daarboven vindt u
de laatste titels van uw bibliotheek of de boeken die u onlangs hebt
gelezen. In het bovenste deel staan de bediening en de statusbalk 1.

De statusbalk geeft informatie waar u zo meer over te weten zult komen. Eerst
geef ik u een kort overzicht:

Pictogram Beschrijving
Dit pictogram ziet u links van de statusbalk zodra uw tolino via
een USB-kabel verbinding heeft met uw PC.
Geeft de huidige tijd weer, wat automatisch wordt ingesteld (in
de standaardinstelling).
Wi weergave Hoe meer balkjes zijn gevuld, hoe sterker het
Wi -signaal dat u ontvangt.
Het batterijpictogram, wat aangeeft hoe vol de batterij nog zit. Er
verschijnt een klein bliksemschichtje naast dit pictogram zodra
u uw tolino gaat opladen.
Geeft aan dat de verlichting is ingeschakeld.
Geeft aan of uw tolino succesvol is gesynchroniseerd.
Controleer uw internetverbinding als u een kruisje ziet.
Het vergrootglas geeft een pagina weer met een zoekveld. Hier
kunt u in uw bibliotheek en/of de winkel van de tolino partner
zoeken.
Met dit pictogram opent u het menu met alle tolino-instellingen.
Alleen de tijd- en batterijpictogrammen staan permanent in de statusbalk. Alle
andere pictogrammen worden weergegeven indien vereist.

1.5

Aan de slag met uw tolino

U kunt snel aan de slag gaan met uw tolino. U hoeft hier niet veel voor te leren
en uw tolino ook niet, want het meeste gaat heel intuïtief. Dat komt
voornamelijk door het touchscreen. U kunt het scherm simpelweg aanraken
om een actie uit te voeren.

Op de startpagina van uw tolino staan reeds de handleiding.
Zodra uw tolino internetverbinding heeft, wordt standaard onderaan de pagina
een voorbeeld van de winkel van de boekhandelaar weergegeven waar u uw
tolino hebt gekocht. De topaanbevelingen op deze pagina worden voortdurend
bijgewerkt zodat er regelmatig nieuwe titels te vinden zijn.

Dankzij het touchscreen hoeft u alleen maar kort op de omslag van een boek
te tikken dat u wilt lezen om het te openen. Vervolgens ziet u binnen no-time
de eerste pagina van het boek. Om vooruit te bladeren, tikt u op de
rechterkant van het scherm 1. U hoeft niet steeds opnieuw op het scherm te
tikken om te bladeren, maar u kunt simpelweg met uw vinger van rechts naar

links over het scherm vegen (dit bent u misschien al wel gewend van uw
smartphone). Om naar de vorige pagina te gaan, veegt u van links naar rechts
of tikt u op de linkerkant van het scherm 2.
Als u het huidige boek niet zo leuk vindt, ga dan naar de startpagina en kies
een ander boek in uw bibliotheek. Om te weten te komen hoe u de nieuwste
boeken of de klassiekers kunt aanscha en die u altijd al hebt willen lezen,
leest u Hoofdstuk 5, “E-books voor uw tolino“.
Tussen de titels in uw bibliotheek en de statusbalk in bevindt zich nog een
belangrijke knop in de linkerbovenhoek van de startpagina, namelijk de
Menuknop
. Deze knop brengt u naar verscheidene instellingen. Deze
geeft informatie over belangrijke instellingen in de bijbehorende hoofdstukken.

U zult zien dat uw tolino snel moe wordt en zal gaan slapen als u een tijdje
niets doet - dit is standaard al na 5 minuten. In dat geval zal uw tolino naar u
glimlachen. En hoewel uw tolino u om stilte vraagt met “Ssst“, moet u hem
toch weer wakker maken om verder te lezen.
Druk kort op de aan/uit-knop om de slaapmodus te sluiten. Uw tolino zal
vervolgens de pagina weergeven die u aan het lezen was. U kunt uw tolino ook
zelf laten slapen. Druk hiervoor kort één keer op de aan/uit-knop.
De kleine aan/uit-knop is echt van alle markten thuis. U kunt deze ook
gebruiken om uw tolino helemaal uit te schakelen:
. Druk één keer op de aan/uit-knop (ongeveer 2 seconden ingedrukt
houden).
. Vervolgens verschijnt een venster met vier mogelijkheden.

. Tik op de opdracht Uitschakelen om de e-reader uit te schakelen.
Uw tolino zal nu uitschakelen. U hoeft dit niet vaak te doen, want de
slaapmodus is nagenoeg hetzelfde. In die modus verbruikt het apparaat ook
praktisch geen stroom, maar kunt u hem wel weer sneller inschakelen.

1.6

Tekst invoeren

Voor een apparaat dat vooral bedoeld is om op te lezen, is een toetsenbord
zoals u bijvoorbeeld gewend bent van uw PC overbodig. Maar soms wilt u toch
tekst invoeren.
In dat geval verschijnt een schermtoetsenbord onderaan het scherm van uw
tolino zodra u op een veld tikt waarin u tekst kunt invoeren.

U kunt het schermtoetsenbord van uw tolino bijna zoals een normaal
toetsenbord van een computer of een smartphone gebruiken.
Tik op de -toets om te wisselen tussen hoofdletters en kleine
letters. Dubbeltik snel op om permanent hoofdletters te gebruiken.
Tik nogmaals op deze toets om weer kleine letters te gebruiken.
Mist u bepaalde toetsen? Geen zorgen hoor, want alle tekens zijn
aanwezig. Moet sommige toetsen kunt u ook andere tekens invoeren
dan die momenteel worden weergegeven. Met de o-toets kunt u
bijvoorbeeld ook het teken met de puntjes erop, de ö, invoeren. U
kunt dit alternatieve teken activeren door op het o-teken te tikken en
uw vinger erop te houden tot een klein venster verschijnt met de ö en
andere tekens. Swipe uw vinger vervolgens naar het gewenste teken.
Op dezelfde manier kunt u ook andere speciale tekens invoeren,
zoals puntjes op de ä en de ü.
Vooral de twee pijltoetsen naast de spatiebalk zijn daar handig voor.
Daarmee kunt u de cursor binnen geschreven woorden verplaatsen
om eventuele correcties te doen.
Tik op de
-toets om andere speciale tekens in te voeren met
het schermtoetsenbord. Deze wordt vervolgens vervangen door de
ABC-toets. U wordt nu teruggebracht naar het schermtoetsenbord.
Als u per ongeluk iets verkeerd invoert, dan kunt u de individuele
tekens links van de cursor wissen met de
-toets.
Om het schermtoetsenbord te verbergen, tikt u op de toets met het
toetsenbordpictogram linksonderin uw scherm. U kunt het
schermtoetsenbord altijd weer openen door opnieuw in het
invoerveld te tikken.

1.7

Voordelen van de tolino alliance

Er zijn vele voordelen verbonden aan een registratie bij de winkel van uw
tolino partner. U kunt bijvoorbeeld heel eenvoudig direct uw e-books
aanscha en via tolino, bijvoorbeeld als u op vakantie bent en alle boeken al
hebt uitgelezen. Boeken kopen is heel eenvoudig. U opent simpelweg uw
winkel op uw tolino, kiest een nieuw boek en koopt deze door middel van de
gegevens die u hebt ingevoerd tijdens de registratie.
TIP: Accounts bij meerdere tolino partners
U bent niet automatisch aan een bepaalde boekhandelaar gebonden door
uw tolino bij een verkoper van tolino alliance te registreren. U kunt extra
accounts aanmaken bij andere tolino partners en deze samen gebruiken op
één apparaat.
Even later is de aangeschafte titel beschikbaar op uw tolino en in de cloud.
Bovendien hoeft u zich geen zorgen ge maken om beschermde titels; de DRM
(Digital Rights Management) wordt voor ongeveer 95% van de boeken die u
bij tolino partners koopt al tijdens het registratieproces van uw tolino geregeld.
Voor een beperkt aantal boeken hebt u een Adobe ID nodig. Meer informatie
hierover leest u in Hoofdstuk 4.4, “DRM en Adobe ID: Wat betekent dat
precies?“.
TIP: Online winkels van tolino boekhandelaars
De online winkels van de tolino partners zijn geoptimaliseerd voor weergave
op een tolino. Dat is niet het geval bij de meeste andere online boekwinkels.
Als u dus boeken koopt in winkels van partners, dan hoeft u zich geen
zorgen te maken over dat pagina’s te groot zijn en hoeft u er niet
voortdurend doorheen te bladeren.

Nadat u de registratie hebt doorlopen, worden duizenden Telekom HotSpots
beschikbaar gesteld zodat uw tolino zich automatisch aanmeldt via WiFi.
Daardoor heeft uw tolino bijna overal in Duitsland toegang tot het internet en
kunt u eenvoudig boeken kopen, uw tolino synchroniseren of titels
downloaden uit uw tolino cloud.
Als u uw tolino kwijt bent of per ongeluk een boek verwijdert, dan is er altijd
een kopie beschikbaar in de cloud zodat u uw boeken nooit echt kwijtraakt. Uw
e-books worden via de tolino cloud ook gesynchroniseerd tussen
verschillende leesapparaten, zoals uw bladwijzers, notities en uw voortgang.
Dit wordt allemaal automatisch bijgehouden op alle apparaten.
INFO: Wat is een cloud?
Een cloud is een virtuele opslagruimte waar uw tolino toegang toe heeft via
het internet. De toegang wordt beheerd door uw aanmeldgegevens, dus uw
gebruikersnaam en wachtwoord. Ook kunt u de titels van de boeken die u in
de cloud hebt opgeslagen weergeven via de website mytolino.de.

2

Boeken lezen op uw tolino

Volgens mij kunt u niet wachten om te gaan lezen! In dit hoofdstuk beschrijf ik
vele functies die lezen op uw tolino een waar genot maken. Ik beloof u
plechtig: Uw kleine tolino zal altijd - en misschien zelfs wel uw prettigste metgezel worden!

2.1

De leesweergave

Zelfs als u nog geen e-books hebt gekocht en hebt opgeslagen op uw tolino,
kunt u ze toch proberen op uw apparaat want er is altijd minimaal één boek
beschikbaar in uw bibliotheek. In Hoofdstuk 5, "E-books voor uw tolino", staat
hoe u meer e-books kunt aanscha en en kunt laden op uw tolino.

. Tik op een titel 1 in uw bibliotheek bovenaan de startpagina op het
boek te openen.
. Vervolgens ziet u de eerste pagina van het boek. Blader vooruit door
kort op de rechterkant van het scherm te tikken of met uw vinger van
rechts naar links te swipen.
. Om terug te bladeren, swipet u van links naar rechts of tikt u kort op
de linkerkant van het scherm.
Appeltje, eitje. U hoeft geen verdere instellingen te doen of wijzigingen door te
voeren om nu lekker uw eerste boek te gaan lezen op uw tolino. Uw tolino
gaat slapen als u bepaalde tijd niet hebt gebladerd. Maar voordat u dieper
ingaat op de avonturen van Jack London, kunt u ook hier verder lezen. Dat is
misschien niet zo spannend, maar wel handig!

2.2

Bladeren in een boek

Buiten met de hand door pagina’s bladeren, kunt u ook snel door de gehele
tekst bladeren. Daarvoor moet u een speciale swipebeweging maken. Om
vooruit te bladeren, swipet u met uw vinger van rechts naar links. Om terug te
bladeren, swipet u met uw vinger van links naar rechts. Dit doet u tot het
midden van het scherm en op dat moment houdt u uw vinger op het scherm.
Laat het scherm los zodra u de gewenste pagina hebt bereikt. Als u dit niet
prettig vindt of als u naar een speci eke pagina wilt bladeren, dan kunt u ook
de andere bediening openen in de leesweergave.
. Tik ergens in het midden kort op het scherm.

. Vervolgens worden bovenaan knoppen weergegeven (die ik verderop
in dit hoofdstuk verder zal uitleggen) en ziet u onderaan een
schui alk. Tik op de kleine cirkel 1 in de schui alk, houd deze
aangeraakt en sleep deze naar rechts om vooruit te bladeren en naar
links om terug te bladeren. Wees voorzichtig: Hiermee bladert u heel
snel naar voren of achteren!

. Tik op de paginanummers boven de schui alk om naar een
speci eke pagina te gaan.
. Voer het paginanummer in op het toetsenblok en tik vervolgens op
het vinkje om naar de gewenste pagina te gaan.
. Onder de schui alk bevinden zich nog twee pijltoetsen aan de linkeren rechterkant. In het midden staat de naam van het hoofdstuk en het
aantal pagina’s tot het einde van het hoofdstuk. De linkerpijltoets 2
brengt u naar het begin van het hoofdstuk en de rechterpijltoets 3
naar het einde.
. Door op de titel van het hoofdstuk 4 te tikken, kunt u de
inhoudsopgave van uw boek weergeven. Met de pijltoets 5 onderaan
uw scherm kunt u door de inhoudsopgave bladeren. Tik op een
hoofdstuk om het te openen. Met de pijl in het linkerdeel 6 kunt u
terugkeren naar de originele pagina en de inhoudsopgave sluiten.

Om de navigatie van de leesweergave te sluiten, tikt u ergens op het centrale
deel van het scherm.

2.3

De pagina openen waar u gebleven was

Natuurlijk kunt u niet wachten hoe uw thriller verder verloopt en wilt u direct
verder lezen op de pagina waar u gebleven was. Dan hebt u dus zo’n oude,
vertrouwde boekenlegger nodig. Dat begrijpt uw tolino helemaal en hij
onthoudt de pagina die u als laatste hebt gelezen. De laatste pagina wordt
automatisch geopend zodra u uw tolino weer inschakelt met de aan/uit-knop.
Als u uw tolino echter helemaal uitschakelt na het lezen, dan zal deze de
startpagina laten zien als u hem weer inschakelt.

Maar ook in dit geval hoeft u de laatste pagina niet te gaan zoeken die u
gelezen hebt. Op de startpagina wordt uw huidige boek bovenaan uw

bibliotheek weergegeven, met een klein boekenleggertje 1 erbij. Tik op de
titel van het boek om naar de laatst gelezen pagina te gaan.
Dankzij uw tolino hoeft u zich niet langer zorgen te maken over zo’n ellendige
boekenlegger, die altijd uit gedrukte boeken valt. Uw e-reader neemt deze rol
op zicht, en goed ook.
INFO: Automatische bladwijzers voor meerdere boeken
Uw tolino onthoudt niet alleen waar u gebleven bent in uw huidige boek.
Ook onthoudt uw tolino het van elk boek in uw bibliotheek. Daardoor
vergeet u nooit meer waar u gebleven bent, zelfs als u een echte
boekenworm bent.

2.4

Uw eigen bladwijzers instellen

Bepaalde boeken bevatten dingen die u nogmaals wilt lezen. Daarom kunt u
uw eigen bladwijzers instellen - zoveel u maar wilt. Deze bladwijzers worden
opgeslagen in de notitielijst, waar u alle bladwijzers kunt zien en de
bijbehorende pagina meteen kunt openen.
. Op de pagina waar u een bladwijzer wilt instellen, tikt u op het kleine
boekenleggertje 1 rechtsbovenin. De kleur wordt dan zwart 2.

Tik ergens midden op het scherm om de bladwijzers te bekijken die u
hebt ingesteld. De bediening wordt dan bovenaan het scherm

weergegeven. Tik op de knop Notitielijst 3.

. De notitielijst bevat een lijst met alle pagina’s met een bladwijzer. De
gekleurde boekenlegger verschijnt links van de tekst 4
. U gaat direct naar de bijbehorende pagina als u op een van deze
tekstregels tikt.
. Tik op de knop Bewerken 5 rechtsbovenin de notitielijst.

. Er verschijnen nu prullenbakjes naast de afzonderlijke bladwijzers 6.
Tik erop.

. In het dialoogvenster Invoer verwijderen tikt u op de knop Verwijderen
en vervolgens op Klaar 7. Gebruik de linkerpijltoets 8 naast de titel
op de Notitielijst om dit deel te verlaten.

2.5

Tekst markeren

Net als met zo’n grote, gele markeerstift, kunt u met uw tolino tekst markeren
en toevoegen aan de notitielijst.
. Tik op het begin van de tekst die u wilt markeren en houd uw vinger
enige tijd op het scherm. Vervolgens wordt het woord gemarkeerd en
verschijnen er twee sleephandvatjes 1 (zien eruit als kleine druppels)
aan het begin en het einde, evenals een klein menu met
opdrachten 2.

. Om de markering uit te breiden, houd u een van de handvatjes
aangeraakt en sleept u deze over de rest van de tekst.
. Tik in het kleine menuveld op Markeren 3. Vervolgens wordt het
menuveld verborgen en is de geselecteerde tekst gemarkeerd.

. De markering blijft tot u deze verwijdert. Om deze te verwijderen, tikt u
op het gemarkeerde deel en vanuit het menu tikt u op de opdracht
Markering verwijderen.

2.6

Gemarkeerde tekst ophalen in de notitielijst

Tekst die u hebt gemarkeerd, wordt op dezelfde manier als bladwijzers
opgeslagen in de notitielijst.
. In de leesweergave tikt u ergens op het midden van het scherm om de
bediening van het leesmenu bovenaan het scherm te openen.
. Tik op de knop Notitielijst 1. List of notes button 1.

. In de notitielijst worden de bladwijzers 2 en de gemarkeerde
tekst 3 weergegeven op volgorde van paginanummer. De bladwijzers
kunt u gemakkelijk herkennen aan het boekenleggertje dat ervoor
staat en gemarkeerde tekst kunt u herkennen aan de “handvatjes“
(kleine druppels) voor de tekst. Tik op de tekst om naar de pagina met
de gemarkeerde tekst te gaan.

Als u gemarkeerde tekst direct wilt verwijderen in de notitielijst, dan doet u dit
op dezelfde manier als dat u bladwijzers verwijdert.

2.7

Uw eigen notities toevoegen en bewerken

U kunt niet alleen woorden en regels in een boek markeren, maar u kunt ook
uw eigen notities maken en uw hersenspinsels bij een bepaalde passage van
uw boek bewaren.
. In de leesweergave houdt u het deel van de tekst aangeraakt
waarvoor u een notitie wilt schrijven.
. Tik in het menuveld op de opdracht Notitie aanmaken.
. Het venster Notitie wordt nu geopend. Voer uw tekst in en tik op de
knop Toepassen 1 om het proces te voltooien.

. Om uw notities en opmerkingen door te nemen, opent u de notitielijst
weer. Uw eigen notities worden ook aangegeven met een

druppeltje 2. Als u kort op een notitie tikt, gaat u direct naar de
bijbehorende pagina van uw boek.

. Om een notitie te verwijderen, volgt u dezelfde procedure als voor het
verwijderen van bladwijzers. Met andere woorden: u moet op de knop
Bewerken tikken en vervolgens op het kleine prullenbakje 3. Tik in
het venster Invoer verwijderen op Verwijderen. De notitie wordt nu
voor u verwijderd.
. Om een notitie te bewerken, tikt u op het potloodje 4 net onder het
prullenbakje.
. Het venster Notitie wordt geopend. Voer uw wijziging in en sla uw
invoer op door op de knop Toepassen te tikken.

2.8

Woordenboeken installeren

Als u een e-book aan het lezen bent, dan komt u soms woorden tegen die u
graag uitgelegd wilt krijgen of u ziet een uitdrukking die u niet kent in een
vreemde taal. Uw tolino kan u helpen met de juiste woordenboeken.
U moet dergelijke woordenboeken echter altijd eerst downloaden op uw
apparaat.
. Tik op de startpagina op de knop Menu.

. Op de pagina die wordt geopend, tikt u op Instellingen 1 en
selecteert u Taal 2.

. Tik vervolgens aan het einde van de pagina Taal op
Woordenboeken 3.

. Op de pagina Mijn woordenboeken met de titels Opzoeken en
Vertalen 4 moet u kiezen of u een woordenboek wilt installeren om
termen op te zoeken of een meertalig woordenboek om woorden te
vertalen.

. Er zijn woordenboeken beschikbaar in meerdere talen. Tik op het
woordenboek dat u wilt installeren.
. De downloadvoortgang staat op het venster Woordenboek
downloaden. U hoeft hier niets te doen. Wacht gewoon tot het
woordenboek is gedownload op uw tolino.
Nadat het is gedownload, worden de bestanden automatisch uitgepakt en op
uw e-reader geïnstalleerd. Dit is zichtbaar in het venster Uitpakken. Wacht
enkele seconden.

De pagina Mijn woordenboeken wordt weer weergegeven zodra dit proces is
voltooid. Het geselecteerde woordenboek heeft nu een vinkje ervoor 5.

Als u later meer woordenboeken wilt installeren voor andere talen, dan kunt u
dit op dezelfde manier doen. Gebruik het prullenbakje 6 om individuele
woordenboeken te verwijderen.
INFO: Nieuwe versies
Woordenboeken worden van tijd tot tijd bijgewerkt en zijn vervolgens
beschikbaar in nieuwere versies. Als dit het geval is, dan ziet u een klein,
rond pijltje naast uw woordenboek en de opmerking Nieuwe versie
beschikbaar eronder. Tik op het pijltje om de nieuwe versie te downloaden
en te installeren.

2.9

Woorden opzoeken of vertalen

Als u eenmaal het woordenboek of meerdere woordenboeken hebt
geïnstalleerd op uw apparaat, kunt u de betekenis van een woord opzoeken of
het woord vertalen terwijl u aan het lezen bent.
. Selecteer het woord en tik op de opdracht Opzoeken in het menu dat
verschijnt of op Vertalen als u een vertaling nodig hebt.

. Het woordenboek voor het geselecteerde woord wordt weergegeven.
De lengte kan variëren a ankelijk van de term.

Als u het woordenboek wilt sluiten en verder wilt lezen, tikt u op de
pijltoets linksbovenin 1.
INFO: De vertaalrichting wijzigen

Als uw tolino niet automatisch herkent in welke richting u een term wilt
vertalen, dan kunt u de vertaalrichting zelf aangeven. Om dit te doen, tikt u
op de knop Engels Duits (of een andere knop, a ankelijk van het
woordenboek). U kunt de vertaalrichting wijzigen in het dialoogvenster Taal
door op de knop te tikken met de dubbele pijl. Bevestig uw wijzigingen met
de knop Toepassen.

2.10

De tekstweergave personaliseren

Een echt voordeel van het gebruik van een tolino om uw boeken te lezen is de
mogelijkheid om de tekstweergave te personaliseren. Dit betekent simpelweg
dat een te klein lettertype of onleesbare tekst tot het verleden behoren. Raak
dus niet in paniek als u uw leesbril thuis hebt gelaten tijdens uw volgende
weekendje weg. Omdat u de weergave-instellingen kunt veranderen, kunt u
zonder enige probleem verder lezen.
. Tik tijdens het lezen ergens op het midden van uw scherm. De
bediening wordt dan bovenaan het scherm weergegeven.
. Tik op de knop Tekstweergave 1. Het venster Tekstweergave is in
drie delen verdeeld.

. In het eerste deel van het paneel kunt u de lettergrootte aanpassen
door de schui alk naar rechts (groter) of links (kleiner) te slepen.
. In het deel daaronder staan de voorgeïnstalleerde lettertypen die u
kunt selecteren. Tik hiervoor op de cirkel naast de naam van het
lettertype of op de naam zelf 2.
. Tik op Standaard 3 als u wilt terugkeren naar het originele lettertype
van het boek.

TIP: De lettergrootte instellen door uw vingers te spreiden
Omdat we graag bij de tijd blijven, kunt u de lettergrootte op uw tolino
ook wijzigen door middel van een gebaar met uw vingers. Spreid twee
vingers op het midden van uw scherm en verander de grootte.

. U kunt ook verdere wijzigingen doorvoeren van de tekstweergave van
uw boek. Met de optie Regelafstand kunt u bijvoorbeeld een kleinere
of grotere scheiding van de regels kiezen 4. Houd hierbij wel
rekening met het volgende: Als u de spatiëring aanzienlijk verkleint,
dan is dit niet echt leesvriendelijk maar past er wel meer tekst op een
pagina. Met een grotere spatiëring wordt de tekst leesbaarder, maar
moet u wel vaker bladeren.
. Met de optie Uitlijning 5 kunt u kiezen uitgelijnd, links uitgelijnd en
gecentreerd, terwijl de instelling Paginamarge 6 u de mogelijkheid
biedt om nieuwe margewaarden in te stellen.
. In eerste instantie worden alle e-books weergegeven volgens de
tekstweergavevoorkeuren van de uitgever. Als u eventuele
veranderingen later ongedaan wilt maken, dan activeert u de
schakelaar Standaardweergave 7.
. Vergeet niet om op de knop Toepassen rechtsonderin het scherm te
tikken om een verandering door te voeren.
Probeer de verschillende tekstweergavemogelijkheden eens uit en vind wat
het beste bij u past. Er is niets mis met een beetje experimenteren.

2.11

Het beeld draaien

Mogelijk kent u dit al van uw smartphone: A ankelijk van hoe u uw
smartphone vasthoudt, draait het beeld van portret- naar landschapsmodus
of andersom. Dit gaat helemaal automatisch. Als u uw tolino draait in de
gewenste richting, verschijnt er kort een klein pictogram naast de
scrollknoppen.

Tik op het pictogram om in de geselecteerde landschaps- of portretmodus te
lezen. Houd er echter rekening mee dat zowel de startpagina als het menu
altijd in portretmodus staan.

2.12

De helderheid en kleurwarmte personaliseren

Niet alleen de tekstweergave is belangrijk voor een plezierige leeservaring,
maar ook de juiste verlichting. Daarom kunt u zowel de helderheid als de
kleurwarmte personaliseren. Mogelijk vindt u de standaardinstelling wel
praktisch, maar bij bepaalde soorten licht - bijvoorbeeld als u uw dagen
doorbrengt aan het strand of in een café met weinig licht - is het mogelijk jn
om wat meer of minder helderheid te hebben.
. Veeg van boven naar onder om de verlichtingsinstellingen te bekijken
(of tik op het zonnetje in de statusbalk).

. Het venster Verlichting zal worden weergegeven. U zult merken dat u
de verlichting kunt in- en uitschakelen in dit scherm 1.
. Om de zogenaamde smartLight-functie te gebruiken, activeert u de
schakelaar Kleurtemperatuur 2. Zodra u dit hebt gedaan, wordt de
kleurwarmte van de verlichting automatisch bediend. Het scherm zal

bijvoorbeeld helder wit worden als u een boek leest rond de middag.
In de avond wordt een warmere tint gebruikt, wat prettiger is voor de
ogen. Uw tolino past ook de ingestelde datum en tijd aan.
. Schuif de schui alk voor de helderheid en de kleurwarmte om de
verlichting handmatig aan te passen (automatische kleurwarmte is
automatisch uitgeschakeld).
INFO: Helderheidsinstellingen worden opgeslagen
Uw tolino “onthoudt“ uw instellingen, zelfs als u hem hebt uitgeschakeld. Als
u dus de optimale helderheid voor lezen onder de dekens hebt gevonden,
dan hoeft u de instellingen de volgende keer niet opnieuw aan te passen.

2.13

Instellingen voor linkshandigen

tolino is van alle markten thuis, ook voor mensen die het apparaat liever met
de linkerhand bedienen. Daarvoor hebben we de Linkshandigenmodus. Als u
in deze modus leest, tikt u op het linkerdeel om vooruit te bladeren en op het
rechterdeel om terug te bladeren.
U kunt deze modus instellen via Menu > Instellingen > Leesinstellingen.

3

Het internet openen op uw tolino

U hebt eigenlijk geen internetverbinding nodig als u gewoon aan het lezen
bent op uw tolino. Als u echter een e-book wilt kopen, dan hebt u dit wel
nodig. U kunt de voordelen van de tolino cloud alleen optimaal benutten als u
uw tolino aansluit op het wereldwijde web.

3.1

Aanmelden bij een Wi

Uw tolino is van een Wi -module voorzien, zodat u gemakkelijk kunt
aanmelden bij een draadloos netwerk.
Omdat de meeste draadloze netwerken met een wachtwoord zijn beschermd,
hebt u een wachtwoord nodig om uw tolino aan te sluiten op een draadloos
netwerk. Als u wilt inbellen op uw eigen Wi thuis, dan kent u dit wachtwoord
hoogstwaarschijnlijk. U zult het wachtwoord echter moeten vragen als u zich
elders bevindt.
. Open het menu en tik op Niet verbonden 1 op de volgende pagina.
Als er reeds verbinding is met een Wi , dan worden hier de melding
Verbonden met en ed naam van het draadloze netwerk weergegeven.

. Daarna geeft het systeem de pagina Wi en vliegtuigmodus weer. Een
lijst met alle beschikbare netwerken vindt u in het deel Wi netwerken.

. Er worden geen Wi -verbindingen als de vliegtuigmodus is
geactiveerd. In dat geval moet u de Wi -module activeren door op
Wi 2 bovenaan de pagina te tikken.

. Om aan te melden bij een Wi , tikt u op de bijbehorende naam in de
lijst 3. Als vervolgens niet de Wi wordt weergegeven waar u
verbinding mee wilt maken, tikt u op het pictogram Nogmaals zoeken
(vernieuwen) 4. Het hangslotje 5 geeft aan dat de Wi met een
wachtwoord is beveiligd.
. Voer vervolgens het juiste wachtwoord in het veld Wi wachtwoord 6 in en tik op de knop Verbinden 7, die nu actief is.

. De verbinding met de Wi zal na enkele seconden worden gemaakt
als u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd. U herkent een actieve

verbinding aan het vinkje 8.

. Het dialoogvenster Verbindingsfout zal worden weergegeven als u
een typfout hebt gemaakt. Tik op OK en herhaal het
verbindingsproces.
Zodra u met succes verbinding hebt gemaakt met een Wi en u zich binnen
het bereik van deze Wi bevindt, zal uw tolino er automatisch verbinding mee
maken. Uw tolino geeft alle Wi -verbindingen weer volgens de signaalsterkte.
Volg vervolgens de Wi -netwerken waarmee uw tolino eerder verbonden was.
Normaliter selecteert uw tolino automatisch het netwerk met de beste
signaalsterkte. In de meeste gevallen biedt dit netwerk de snelste
internetverbinding. Dit is echter niet altijd het geval, bijv. als veel gebruikers
deze Wi gebruiken. Als u uw tolino wilt aansluiten op een andere Wi , maak
dan handmatig verbinding met het respectievelijke netwerk op de
voornoemde manier.
TIP: Een tip voor als u op vakantie gaat
Het komt helaas nog steeds regelmatig voor dat er geen betrouwbare Wi
of internetverbinding is op vakantiebestemmingen. Daarom is het handig
om eventueel leesmateriaal van uw tolino partner op tijd te downloaden en
uw tolino te synchroniseren met de tolino cloud. U kunt het beste proberen
elke titel te gaan lezen zodat het boek in zijn geheel vanuit de cloud op uw
tolino wordt gedownload.

3.2

De opgeslagen Wi -wachtwoorden wijzigen

Wegens veiligheidsredenen kunnen wachtwoorden van een Wi -netwerk van
tijd tot tijd worden gewijzigd. Daardoor kan het voorkomen dat u niet kunt
aanmelden bij een opgeslagen draadloos netwerk omdat het wachtwoord niet
langer geldig is. In dat geval moet u het nieuwe wachtwoord toewijzen aan de
opgeslagen Wi :
. Open de pagina Wi en vliegtuigmodus. Tik op Niet verbonden.
. Houd het Wi -netwerk waarvan u het wachtwoord wilt veranderen 1
circa twee seconden aangeraakt.

. In het dialoogvenster met de naam van het netwerk, voert u het
nieuwe Wi -wachtwoord in het veld Wi -wachtwoord 2 in. Bevestig

uw wijzigingen met de knop Toepassen.

Uw tolino zal nu proberen verbinding te maken met het geselecteerde
netwerk. Als er een verbinding bestaat met een andere Wi , dan zal deze
verbinding kort worden onderbroken en zal geprobeerd worden verbinding te
maken met het Wi netwerk dat is bewerkt. Als deze niet binnen bereik is, zal
uw tolino verbinding maken met de originele Wi .

3.3

Wi -wachtwoorden en gehele netwerken verwijderen

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk of beter om het wachtwoord of
netwerk te verwijderen, bijvoorbeeld als u hebt ingebeld op een
bedrijfsnetwerk en het Wi -wachtwoord niet op de tolino opgeslagen mag
blijven. Omdat de e-reader zo klein is, kunt u hem gemakkelijk kwijtraken,
inclusief het wachtwoord.
. Open de pagina Wi en vliegtuigmodus.
. Houd in de lijst Wi -netwerken het Wi -netwerk dat u wilt verwijderen
enkele seconden aangeraakt.
. Tik in het dialoogvenster met de naam van het netwerk op de knop
Verwijderen.
Als u nog binnen bereik van het verwijderde netwerk bent, zal het draadloze
netwerk opnieuw worden weergegeven zodra u hebt vernieuwd. Omdat u het
wachtwoord hebt verwijderd, kan uw tolino echter niet langer automatisch
verbinding maken met dat netwerk.

3.4

Aanmelden bij verborgen Wi -netwerken

Normaliter ziet u alle Wi -netwerken die binnen bereik zijn in de lijst op uw
tolino. Bepaalde Wi -netwerken geven hun naam echter niet weer. U kunt
echter wel verbinding maken met een verborgen Wi als u de naam kent.
. Open de pagina Wi en vliegtuigmodus.
. Tik aan het einde van de lijst op Netwerk toevoegen of op de pijl.
. Voer de naam van het Wi -netwerk in het veld SSID 1 in. Houd er bij
het invoeren van de naam van de Wi rekening mee dat deze
hoofdlettergevoelig is.
. Selecteer de relevante encryptiemethode in het veld Beveiliging. Tik
hiervoor op het veld 2 zodat een vervolgkeuzemenu wordt geopend.
In de meeste gevallen selecteert u WPA/WPA2 PSK.
. Daarna wordt het veld weergegeven waarin u het Wi -wachtwoord
kunt invoeren. Tik in dat veld 3 en voer het wachtwoord in. Tik op de
knop Verbinden 4 om het proces te voltooien.

De Wi die nu is aangemaakt, zal vanaf nu worden weergegeven tussen de
bestaande draadloze netwerken.

3.5

Aanmelden bij een Telekom HotSpot

U kunt uw tolino geheel gratis met het internet verbinden via Telekom
HotSpots. Als gebruiker van tolino kunt u hier enorm van pro teren. Met deze
functie hebt u geheel gratis toegang tot het internet vanuit nagenoeg heel
Duitsland:
. Open de pagina Wi en vliegtuigmodus en tik op Niet verbonden.
. Als u binnen bereik van een Telekom HotSpot bent, dan wordt deze
weergegeven in de lijst met beschikbare Wi -netwerken. Tik op die
invoer.

Uw tolino zal vervolgens verbinding maken met die Wi en de
aanmeldgegevens van uw tolino-account verzenden om te authenticeren.
Soms mislukt de eerste aanmeldpoging, maar de tweede lukt vaak wel. Heb
dus wat geduld.
TIP: Waar kan ik de dichtstbijzijnde Telekom HotSpot vinden?
Op de website www.hotspot.de staat een kaart waarop u de dichtstbijzijnde
Telekom HotSpot kunt vinden.

3.6

Op het web surfen met uw tolino

U kunt uw tolino ook gebruiken om op het web te surfen als u
internetverbinding hebt. U zult echter merken dat de surfervaring op uw tolino
niet geweldig is omdat de meeste webpagina’s niet goed worden weergegeven
volgens de weergavemogelijkheden van uw tolino.
Bepaalde websites kunnen echter relatief goed worden weergegeven op uw
tolino, zoals Wikipedia, de pagina’s van verscheidene online kranten of de TOnline en Google webpagina’s. Deze zijn geoptimaliseerd voor tolino. Over het
algemeen worden tekstpagina’s goed weergegeven op uw tolino.
. Om de browser te openen, opent u de pagina Menu en tikt u op de
optie Webbrowser 1.

. Hierdoor wordt de internetbrowser geopend. Standaard wordt een lege
pagina, Google of de winkelpagina van uw tolino boekhandelaar
weergegeven, a ankelijk van bij welke boekhandelaar u uw tolino
hebt aangeschaft.
. U kunt bladeren en de getoonde webpagina verplaatsen door de
pagina met één vinger vast te houden en deze in de gewenste richting
te verplaatsen. Daardoor gaat de getoonde webpagina knipperen. Dit
stopt pas als u uw vinger weer van het scherm haalt.
. Om in of uit te zoomen op een website, moet u uw vinger op de
webpagina plaatsen en een klein beetje bewegen. Als u dit doet, ziet u
kort twee knoppen met een vergrootglaasje in de rechterbovenhoek.
Tik op het vergrootglaasje met het plusteken om in te zoomen of tik

op het vergrootglaasje met het minteken om uit te zoomen. U kunt
ook uw vingers spreiden en samenknijpen om in en uit te zoomen.
. U kunt een zoekterm of het adres van een webpagina invoeren in het
adresveld 2. Verwijder het vorige adres door op het kruisje 3 te
tikken. Zodra u de term of het adres hebt ingevoerd, tikt u op (¢)
rechtsonderin het schermtoetsenbord.

. Als u reeds meerdere webpagina’s hebt geopend, ziet u twee kleine
pijltjes links van de adresbalk waarmee u heen en terug tussen de
webpagina’s kunt gaan. Dit werkt echter niet op elke webpagina.

Als u slechts één zoekterm hebt ingevoerd en geel volledig webadres, zal
Google Search automatisch worden geopend en de zoekresultaten
weergeven.
U zult merken dat bepaalde basisfuncties van een webbrowser ontbreken. U
kunt bijvoorbeeld niet meerdere pagina’s tegelijkertijd openen. Maar geef daar
uw tolino niet de schuld van. Uw tolino is niet bedoeld om internet op uw
computer of smartphone te vervangen, maar om u de mogelijkheid te bieden
iets op het internet op te zoeken als u hem toch vast hebt omdat u aan het
lezen bent. Dat is het eigenlijk. Niets meer en niets minder. Om de browser te
sluiten, veegt u van onder naar boven en dan bent u binnen no-time weer op
de startpagina.

INFO: Cookies & co verwijderen
Net als in elke andere browser, slaat ook uw tolino cookies, wachtwoorden
en uw geschiedenis op. Om deze gegevens te verwijderen, gaat u naar Mijn
accounts via het menu en tikt u op Webbrowser. Bevestig vervolgens in het
dialoogvenster dat u de gegevens wilt verwijderen door op OK te tikken.

3.7

Internetbladwijzers aanmaken en beheren

U kunt op uw tolino een website als favoriet markeren door het
boekenleggertje naast de adresbalk 1 enkele seconden aangeraakt te
houden (lang aanraken).

Het pictogram zal vervolgens zwart worden ingevuld, wat betekent dat deze
pagina is toegevoegd aan uw bladwijzers.
Vervolgens kunt u een webpagina waar u een bladwijzer van hebt gemaakt op
de volgende manier opnieuw openen:
. Open uw webbrowser via Menu

> Webbrowser.

. Tik in de browser kort op het boekenleggertje rechts van de adresbalk.
. Op de pagina Bladwijzers tikt u simpelweg op de webpagina die u wilt
openen.

U kunt een bladwijzer op twee manieren verwijderen: Als u de website net
hebt geopend, is het voldoende om de zwarte boekenlegger wat langer aan te
raken. U kunt ook kort op het boekenleggertje in de browser tikken en
vervolgens op het prullenbakje op de pagina Bladwijzers 2.
Zet op de pagina Bladwijzers verwijderen vervolgens een vinkje 3 naast de
webpagina’s die u wilt verwijderen. Tik op de knop Verwijderen om dit proces
te voltooien 4.

4

Aanmelden en kopieerbeveiliging e-books

De registratie van een tolino-account is niet gebonden aan bepaalde eisen.
Hoewel u enige persoonsgegevens achterlaat tijdens het registratieproces,
bent u niet verplicht om onmiddellijk de nieuwste e-books van de winkel aan
te scha en. Registratie op uw tolino zelf is eigenlijk hetzelfde als registratie bij
een van de online winkels van de boekhandelaars van tolino.

4.1

Een nieuw tolino-account instellen

De partnerwinkel van de boekhandelaar waar u uw e-reader hebt aangeschaft
is reeds voorgeïnstalleerd op uw tolino en u registreert zich ook bij deze
boekhandelaar. U kunt echter ook andere registraties van andere tolinopartners toevoegen aan uw tolino. Het magische woord hiervoor is Linklibrary,
wat verder wordt beschreven in Hoofdstuk 4.3.
Als u uw tolino nog niet hebt geregistreerd, dan ziet u de knop Nu
con gureren onderaan de startpagina. Tik op die knop om het
registratieproces te starten. Vul vervolgens de benodigde gegevens in.
Nadat u met succes hebt geregistreerd zal de knop Nu con gureren niet
langer zichtbaar zijn op de startpagina. U blijft trouwens permanent
aangemeld, zelfs als u uw tolino hebt uit- en ingeschakeld wordt u altijd
automatisch aangemeld. Om u af te melden, opent u het menu en selecteert u
Mijn accounts. Daar vindt u de knop Afmelden.

Als u reeds een aankoop hebt gedaan in een van de online winkels van de
tolino-partner, dan kunt u natuurlijk uw huidige aanmeldgegevens gebruiken.

4.2

Uw betaalmethode aangeven

Om te voorkomen dat u telkens weer uw creditcard tevoorschijn moet toveren
als u een boek wilt kopen, raden we u aan deze gegevens op te slaan in het
accountbeheer van het gebruikersaccount op uw tolino. Als u dit doet, hoeft u
alleen maar uw aanmeldgegevens in te voeren als u een aankoop wilt doen.
Dit kunt u doen in het accountbeheer van uw winkel. Doorgaans is dit proces
ongeveer hetzelfde in alle winkels en verschilt dit maar een klein beetje. Zoek
in uw winkel naar een link in de trant van "account", "accountinstellingen" o.i.d.
en volg de instructies.
Om veiligheidsredenen wordt u doorgaans gevraagd een keer opnieuw aan te
melden met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Nadat uw
creditcardgegevens met succes zijn gecontroleerd, worden deze in uw
klantenaccount gezet. U kunt nu zonder enige moeite lekker gaan winkelen.

4.3

Een koppeling met een bibliotheek aanmaken

U bent helemaal weg van geschiedenisromans, maar niet zo van de selectie in
de winkel waar u bent geregistreerd met uw tolino? Geen probleem. U kunt de
winkel van een andere tolino-boekhandelaar aan uw bibliotheek koppelen.
Via deze link worden e-books die u in de nieuwe winkel koopt gewoon in uw
bibliotheek weergegeven in combinatie met uw aankopen bij de
voorgeïnstalleerde winkel en opgeslagen in de tolino cloud.
. Tik in het menu op Mijn accounts en op de pagina Mijn accounts tikt u
vervolgens op Bibliotheek koppelen. Tik na de korte hint op Volgende.
. Lees de privacymelding op de volgende pagina. Tik vervolgens op
Volgende.
. Nu ziet u een lijst met winkels van boekhandelaars waaraan u uw
account kunt koppelen. Tik op de knop Koppelen 1 naast de
gewenste boekhandelaar.

. Op de volgende pagina voert u uw aanmeldgegevens voor deze
winkel in of maakt u een nieuw account aan.
. U krijgt een melding op een bevestigingspagina als de koppeling met
succes is aangemaakt. Tik op de knop Naar bibliotheek om het proces
te voltooien.
Eventuele e-books die u reeds hebt aangeschaft bij de boekhandelaar die u
zojuist hebt toegevoegd, zullen nu in uw bibliotheek verschijnen. Omdat deze
echter nog niet naar uw tolino zijn gedownload en alleen in de tolino cloud
staan, ziet u een klein cloudpictogram bij de boeken. Tik hierop om een titel
naar uw tolino te downloaden.
Als u wilt controleren of de koppeling goed is ingesteld, gaat u naar het menu
Koppelingsbibliotheek (Menu > Mijn accounts > Koppelingsbibliotheek). Naast

de naam van de winkel ziet u hier een koppelingspictogram en de knop
Verwijderen. Met deze knop kunt u een gekoppelde bibliotheek verwijderen.

4.4

DRM en Adobe ID: Wat betekent dat precies?

De meeste boeken zijn auteursrechtelijk beschermd. In deze digitale tijd is
deze bescherming erg lastig af te dwingen. De massaverspreiding van een
kopie via het internet kan binnen enkele seconden worden geregeld. Om dit
soort misbruik te voorkomen, zijn e-books voorzien van een zogenaamde
DRM (Digital Rights Management).
Binnen deze context wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende
procedures. Eerst hebben we de zogenaamde "zachte" bescherming. Hierbij
wordt een unieke identi catiecode aan elke aankoop van het digitale werk
toegevoegd, zodat in het geval van massaverspreiding, kan worden gezien wie
de originele koper nu eigenlijk was.
INFO: Koopt u digitale kopieën?
Zelfs als ik hier schrijf over het "kopen" van een werk, krijgt u normaliter niet
de digitale kopie van het werk maar slechts een beperkt recht op het
gebruik van het e-book. De zachte kopiebescherming geeft u het recht om
het e-book te gebruiken tot op vijf leesapparaten. U hebt geen toestemming
om het boek aan een ander te geven, uit te lenen of over te dragen.
Maar dan hebben we nog de zogenaamde "harde" bescherming. Hierbij wordt
het gebruik van het digitale werk voortdurend gecontroleerd. Daarom kunt u
een aangeschaft e-book niet zomaar openen maar moet u uzelf eerst
aanmelden om uw autorisatie te bewijzen. Omdat dit bewijs alleen plaatsvindt
als u het boek aan uw tolino overdraagt, ziet u eigenlijk niets van dit proces.
Uw e-reader of de software daarvan zal later het identi catieproces voor u
uitvoeren.
Er zijn vier methoden die het meest worden gebruikt voor identi catie: de
Adobe ID, de tolino registratie, de "Apple world" en het "Amazon model".

Hoewel Apple en Amazon hun eigen processen hebben, zijn de Adobe ID en
de tolino wereld voor veel partners geopend.
Zolang u in de tolino wereld blijft, wordt de toegangsbescherming heel
eenvoudig voor u geregeld. Nadat u een boek hebt aangeschaft, is deze
beschikbaar n de tolino cloud en wordt deze automatisch naar uw tolino
overgedragen als deze wordt gesynchroniseerd. Alleen in het geval van DRMbeschermde werken (en dit zijn er maar een paar) ontvangt u een zogenaamd
ACSM-bestand in de cloud waarvoor u een Adobe ID nodig hebt om het boek
in EPUB-formaat op uw tolino te laden. Als u een dergelijke Adobe ID op uw
tolino hebt opgeslagen, dan zult u geen verschil zien met het “normale“ proces
omdat het apparaat automatisch alle nodige stappen doorloopt zodra u op het
e-book in uw bibliotheek hebt getikt. ACSM-bestanden hebben echter een
geïntegreerde vervaldatum. In de meeste gevallen zijn ze 24 uur geldig, dus u
moet een net aangeschaft boek minimaal één keer openen binnen deze
periode. Het EPUB-bestand kan niet meer worden geladen als u dat niet doet.
Neem contact op met de klantenservice van de e-bookwinkel als dit gebeurt.
U hebt ook een Adobe ID nodig als u e-books wilt lenen bij uw bibliotheek. (Zie
Hoofdstuk 5.5, "E-books lenen").
Het is mogelijk om uw Adobe ID op meerdere apparaten of softwareinstallaties (doorgaans vijf).

4.5

Een Adobe ID aanmaken

De gemakkelijkste manier is om een Adobe ID aan te maken op uw computer.
. Voer de volgende URL in: www.adobe.com. Vervolgens wordt u naar
de startpagina van Adobe gebracht. Klik daar op Aanmelden. Als de
URL inmiddels is veranderd, voert u "Adobe ID" in om de pagina te
zoeken.
. Klik op de aanmeldpagina op de link Een Adobe ID maken.
. Klik in het formulier dat verschijnt op Registreren.
. Vervolgens wordt u naar uw onlangs geregistreerde Adobe-account
gebracht. Ter veri catie stuurt Adobe u een e-mail met een link waar u
op moet klikken.
U bent nu de eigenaar van een Adobe ID en u moet beide gegevens op uw
tolino invoeren als u DRM-beschermde e-books wilt lezen.
. Open het menu op uw tolino en tik op Mijn accounts.
. Op de pagina die verschijnt, tikt u op Adobe-kopieerbeveiliging 1.

. Voer uw e-mailadres en Adobe ID in op deze pagina: Tik nu op Gereed
rechtsonderin uw schermtoetsenbord of tik op de knop
Autoriseren 2.

. U krijgt melding dat het autorisatieproces is gelukt als de gegevens die
u hebt ingevoerd kloppen. Tik op de knop OK om het venster te
sluiten.
Uw Adobe ID is nu opgeslagen op uw tolino en u hebt nu toegang tot DRMbeschermde boeken. Als u uw Adobe ID later wilt verwijderen of wijzigen,
opent u de pagina Adobe DRM wederom (Menu
> Mijn accounts >
Adobe-kopieerbeveiliging) en tikt u op Autorisatie annuleren.

5

E-books voor uw tolino

U kunt vast niet wachten om nieuwe boeken in de bibliotheek van uw tolino te
zetten. Zoals u weet, kunt u direct op uw tolino winkelen in de
voorgeïnstalleerde e-bookwinkel. Buiten deze optie, kunt u ook op andere
manieren e-books op uw tolino krijgen.

5.1

Uw eerste e-book aanscha en

Zodra uw tolino internetverbinding heeft, zal de winkel van de boekhandelaar
bij wie u uw e-reader hebt gekocht onderaan de startpagina worden
weergegeven.
Daar zult u al de eerste boekaanbevelingen zien. Als u interesse hebt in een
van deze titels, tikt u simpelweg op de omslag om meer te weten te komen.

Als u in deze aanbevelingen nog niet hebt gevonden wat u leuk vindt, dan kunt
u het beste het volledige aanbod bekijken door op Naar de winkel te tikken.
Als u tijdens het rondkijken een e-book ziet dat u wilt kopen, tik dan op de
knop Kopen (o.i.d.). Mits u reeds uw betaalmethode en gegevens hebt
ingevoerd, hoeft u alleen nog uw wachtwoord in te voeren en uw aankoop te
bevestigen.

5.2

Aangeschafte e-books downloaden op uw tolino

Het aangeschafte boek staat nog niet op uw tolino. Deze is opgeslagen in de
cloud en u moet hem downloaden. Dit is al met enkele tikken gedaan. Wissel
indien nodig van de startpagina naar de bibliotheek door op Naar mijn boeken
te tikken.

In de bibliotheek ziet u het e-book dat u zojuist hebt aangeschaft, gemarkeerd
met een cloudpictogram 1. Dit betekent dat het boek naar uw e-reader in de
tolino cloud kan worden gedownload (zie het infoveld “Wat is een cloud“ in
Hoofdstuk 1.7 voor meer informatie). Zodra u op de titel tikt, zal het boek naar
uw tolino worden gedownload en zal de eerste pagina direct worden geopend.
Het cloudpictogram verdwijnt als u het boek weer sluit. Dit geeft aan dat het
boek nu lokaal op uw tolino is opgeslagen. Bovendien is het boek nu

gemarkeerd met een boekenleggertje 2.

5.3

E-books aanscha en op uw PC

Het is heel handig om boeken direct aan te scha en op uw tolino. Maar, laten
we eerlijk zijn: het is veel handiger om voor een goed scherm te zitten dan om
eindeloos in de e-bookwinkel rond te hangen. Als u dus zowel de tolino ereader als een laptop of PC hebt, dan is het handiger om te winkelen op uw
computer.
Zodra u enkele aankopen op uw PC hebt gedaan (op de webpagina van uw
tolino-winkel met dezelfde aanmeldgegevens als op de tolino), kunt u uw
tolino erbij pakken en inschakelen. Uw bibliotheek zal vervolgens worden
gesynchroniseerd met de inhoud van de cloud, zonder dat u hier iets voor
hoeft te doen. U herkent dit aan het kleine synchronisatiepictogram dat heel
kort in de linkerbovenhoek van de statusbalk op uw tolino te zien is. Direct
daarna zal de onlangs aangeschafte titel in de bibliotheek op uw tolino te zien
zijn, wat aangegeven wordt met een cloudpictogram.
Bij sommige e-books staat een klein hangslotje. Deze titels worden
beschermd door het Adobe DRM systeem. Hoewel dergelijke boeken na
synchronisatie ook worden weergegeven met het cloudpictogram in de
bibliotheek op uw tolino, kunt u ze alleen openen als u een Adobe ID hebt
opgeslagen (zie Hoofdstuk 4.5, “Een adobe ID aanmaken“).
Als u trouwens boeken koopt, dan kunt u vaak al zien of u een Adobe ID nodig
hebt. Als u de opmerking Beschikbaar in de cloud ziet in de informatie over
het boek, dan kunt u het openen en lezen zonder een Adobe ID. Als u deze
melding niet ziet, maar bijvoorbeeld wel Onmiddellijk beschikbaar via
download, dan koopt u een boek waarvoor u een Adobe ID nodig hebt.

5.4

Boeken van uw PC downloaden op uw tolino

Van tijd tot tijd wilt u de e-books uit de verzameling van uw lokale
boekhandelaar (wat geen onderdeel is van tolino) kopen, en dat is absoluut
geen probleem. Die boeken worden echter niet automatisch in de tolino cloud
opgeslagen, en derhalve ook niet op uw tolino. U zult ze eerst op uw PC
moeten downloaden. In dat geval hebt u voor de meeste boeken ook een
Adobe ID nodig, want dan zult u zich moeten identi ceren.
Als u een e-book koopt bij een "externe winkel", let dan goed op of het een
EPUB-formaat heeft zodat u zeker weet dat uw tolino het boek wel goed kan
weergeven.
. Voordat het downloadproces begint, ontvangt u mogelijk nog een
melding over het Adobe Digital Editions programma. U hebt de
software niet nodig die hier wordt vermeld, want uw tolino neemt de
meeste taken voor zijn rekening.
. Zodra het downloaden is voltooid, opent u het bestand vanuit de map
zodat u het naar uw tolino kunt overdragen (in de Microsoft Edge
browser klikt u op de knop Map openen 1 om dit te doen.)

. In de geopende map vindt u vervolgens het boek dat u zojuist hebt
gedownload. Volgens de standaardinstelling is dit de map Downloads.
Als u een e-book hebt gedownload zonder kopieerbescherming, dan
is deze direct beschikbaar als EPUB-bestand 2. Als het een e-book
met kopieerbescherming is, dan bevat de map Downloads een
ACSM-bestand, wat als het ware een downloadlink naar uw e-book is.

In beide gevallen moet u het bestand naar uw tolino kunnen
overdragen.

. Daarvoor moet u uw tolino verbinden met uw PC. Selecteer het
bestand (of meerdere bestanden) die u naar uw tolino wilt overdragen
en kopieer deze (gebruik de sneltoetsen (Ctrl) + (C)).
. Klik vervolgens op het station tolino 3 in Verkenner en dubbelklik op
de map Boeken 4om deze te openen.

. Klik op de knop Plakken in de menubalk om het gekopieerde bestand
in de map Boeken te plakken (u kunt ook de sneltoetsen (Ctrl) +
(V) gebruiken).
. U kunt uw tolino ook ontkoppelen van uw computer. Er verschijnt een
pop-upvenster om u te laten weten dat nieuwe titels worden
toegevoegd. Tik op de knop OK zodra dit proces is voltooid. Dat is het
eigenlijk. Houd er echter wel rekening mee dat deze titel nu nog niet in
de cloud is opgeslagen. In Hoofdstuk 7 leert u hoe u dit moet doen.

5.5

E-books lenen

Voor veel mensen is en was de oude, vertrouwde bibliotheek hét adres voor
hun dagelijks leesvoer. U hoeft deze gewoonte geen gedag te zeggen als u
overgaat op e-books. Vandaag de dag bieden vele lokale en regionale
bibliotheken ook online diensten aan.
INFO: Kan ik boeken die ik leen ook lezen op mijn tolino?
De meeste boeken die u leent bij een openbare bibliotheek zijn beschikbaar
in EPUB-formaat. Dat betekent dat u ze zonder problemen zou moeten
kunnen lezen op uw tolino. U hebt echter wel een Adobe ID nodig, want
deze boeken zijn beschermd tegen kopiëren.
Om een e-book te lenen bij uw bibliotheek, gebruikt u de online leenservice
(bijv. lenen via de website) van de bibliotheek.
. U kunt een e-book het beste direct vanaf uw tolino lenen. De
aanmeldpagina van uw bibliotheek (waar u doorgaans aanmeldt met
een gebruikersnaam en uw pasnummer) herkent automatisch dat u
de pagina opent vanaf een e-reader, zodat u een geoptimaliseerde
weergave krijgt.
. Na aanmelding komt u direct aan bij uw persoonlijke pagina.
Vervolgens kunt u simpelweg het deel of de categorie met e-books
zoeken. Doorgaans vindt u de leenlink naast de titels en
pictogrammen die aangeven of het boek al is uitgeleend of nog
beschikbaar is.

. Zodra u een boek hebt geleend, kunt u het onmiddellijk vanuit de
browser openen door Boek meteen lezen (o.i.d.) te selecteren. De titel
wordt dan op uw tolino geladen. Houd er rekening mee dat u hier een
Adobe ID voor nodig hebt.

Zodra de leenperiode van het boek is vervallen, kunt u het niet langer
openen en wordt het automatisch van uw tolino verwijderd - dat is
super jn voor iedereen die anders vergeet de boeken op tijd in te
leveren.
. U kunt het boek ook eerder inleveren als u het hebt uitgelezen voordat
de leenperiode is afgelopen. Houd daarvoor de omslag van het boek
enkele seconden aangeraakt. Daardoor wordt een menu geopend
waarin de optie Inleveren staat.

6

Uw bibliotheek met e-books beheren

Als u een echte boekenwurm bent, dan hebt u waarschijnlijk veel boeken in
uw bibliotheek opgeslagen. Mogelijk moet u dus talloze pagina’s boeken in uw
bibliotheek doornemen voordat u het boek hebt gevonden dat u zoekt.
Daarom kunt u op meerdere manieren uw digitale boekenplank indelen en
sorteren.

6.1

Overzicht van de tolino-bibliotheek

Uw tolino heeft een "boekenkast" waarin u een overzicht krijgt van de e-books
die u al eerder hebt aangeschaft.
. Tik op de startpagina op de link Naar mijn boeken.

. Hierdoor wordt de pagina Mijn boeken weergegeven, welke alle titels
bevat die momenteel in uw bibliotheek zijn opgeslagen. Ziet u de drie
titels boven de a eeldingen in dit venster? De Titel
sorteervolgorde 1 is momenteel geactiveerd, waardoor de boeken in
de volgorde worden weergegeven waarin ze zijn geopend.
. Om de details van een boek weer te geven (bijv. informatie over de
omvang en wanneer u het voor het laatst hebt gelezen) houdt u de

titel van een boek wat langer aangeraakt om een klein menu te
openen. Tik in dit menu op Info over het boek 2. Met de pijl in de
linkerbovenhoek keert u terug naar het overzicht.
. Dit menu bevat ook de optie Als gelezen markeren 3 voor de
boeken die u hebt uitgelezen. Tik op die optie. Hierdoor wordt het boek
uit de normale lijst met titels verwijderd, omdat de boeken die u hebt
uitgelezen aan een speciale verzameling worden toegewezen
(Uitgelezen boeken).
TIP: Uitgelezen boeken
Als u een boek tot aan de laatste pagina hebt uitgelezen op uw tolino,
dan zal het apparaat u vragen of u het boek als uitgelezen wilt
markeren. Als u Ja antwoordt in dit dialoogvenster, wordt het boek
automatisch opgeslagen in de verzameling Uitgelezen boeken.
. De weergave op auteur is ook heel handig. Om deze te openen, tikt u
op de titel Auteurs 4.
Dit heeft als voordeel dat u alle boeken van dezelfde auteur samen kunt
weergeven. Tik hiervoor op de pijltoets naast de naam van de auteur.

TIP: Weergave en volgorde
Let goed op het oogje 5 rechtsbovenin als u op titel sorteert. Hiermee kunt
u de weergave van de boeken in uw bibliotheek verder ver jnen, bijv. door
een lijstweergave te kiezen in plaats van een tegelweergave. Probeer het
maar eens.

6.2

Een verzameling aanmaken

De verzamelingen op uw tolino zijn als het ware aparte planken in uw
boekenkast waarop u alleen bepaalde boeken zet. Maar in tegenstelling tot
een echte boekenplank, blijven de boeken die in verzamelingen zijn ingedeeld
ook in uw algemene bibliotheek.
. Ga in uw bibliotheek naar de categorie Verzamelingen door op
Verzamelingen te tikken in de titelbalk.
. Tik in de menubalk op het plusje om een nieuwe verzameling aan te
maken 1.

. Hierdoor wordt de pagina Nieuwe verzameling geopend, met een
tekstveld. Wijs een naam toe aan uw nieuwe verzameling en tik op
Toepassen als u klaar bent met het invoeren van tekst.

. Tik op de pagina Selectie vervolgens op de titels die u wilt opnemen
in uw nieuwe verzameling.

. Bevestig de toevoeging van de titels aan uw verzameling door op
Toevoegen 2 rechtsbovenin uw scherm te tikken.

Hiermee kunt u zoveel verzamelingen aanmaken op uw tolino als u zelf wilt.

Tik op de titela eelding van de verzameling om een verzameling te bekijken.
Vervolgens ziet u alleen de boeken die u in de desbetre ende verzameling
hebt opgeslagen.

6.3

Boeken toevoegen aan een verzameling

Het is heel normaal dat verzamelingen door de tijd heen steeds groter worden.
Zodra u uw eerste roman hebt aangeschaft, kunt u deze altijd aan een
bestaande verzameling toevoegen.
. Activeer de categorie Verzamelingen in uw bibliotheek en tik op de
speci eke verzameling waar u boeken aan wilt toevoegen.
. Tik op het pictogram met de drie stoppen 1 in de menubalk
bovenaan uw scherm. Tik in het menu dat nu wordt geopend op
Boeken toevoegen 2.

. Vervolgens wordt de pagina Selectie geopend. Tik op de titel of titels
die u in de verzameling wilt opnemen en bevestig uw selectie door op
Toevoegen te tikken.

6.4

Boeken uit verzamelingen verwijderen

U kunt niet alleen heel makkelijk boeken toevoegen aan een verzameling,
maar u kunt ze ook heel snel verwijderen.
. Open hiervoor de relevante verzameling en tik op de drie stippen
rechtsbovenin 1. Tik in het menu dat wordt geopend op de optie
Boeken uit de verzameling verwijderen 2.

. Zet op de pagina Selectie een vinkje naast de boeken die u niet langer
in de verzameling wilt opnemen. Bevestig deze actie door op de knop
Verwijderen rechtsbovenin te tikken.

6.5

E-books vinden op uw tolino

Als uw bibliotheek zo enorm gegroeid is dat zelfs een onderverdeling in
verzamelingen het niet gemakkelijker maakt om boeken te vinden en u uw
favoriete titel(s) niet langer snel kunt vinden, dan kunt u ook de zoekfunctie
gebruiken.
. Tik in uw bibliotheek op het vergrootglaasje in de menubalk
rechtsbovenin.
. Tik in het zoekvenster en voer de zoekterm in (bijv. de naam van de
auteur of een titel). Start de zoekopdracht door op het
vergrootglaasje 1 rechts van het zoekvenster te tikken.
Na korte tijd worden de resultaten weergegeven. In het deel Mijn boeken vindt
u alle boeken die u op uw tolino hebt opgeslagen.

In het deel Webwinkel 2 staat een lijst met alle boeken die overeenkomen
met uw zoekopdracht en die kunnen worden aangeschaft.

6.6

Boeken verwijderen en opslagruimte vrijmaken

Zelfs in de wereld van tolino kan het handig zijn om zaken op orde te houden
en een grote schoonmaak zal leiden tot een duidelijk overzicht en vrije
opslagruimte, vooral als uw bibliotheek overspoeld wordt door titels en u niet
veel ruimte meer vrij hebt op uw tolino. U kunt met slechts enkele stappen
boeken van het apparaat verwijderen.
. Open uw bibliotheek en sorteer uw boeken op titel. Tik op de drie
stippen en selecteer Boeken verwijderen in het menu 1.

. Selecteer vervolgens de boeken die u wilt verwijderen door erop te
tikken.
. Tik als laatste op de knop Verwijderen. Kies een van de twee opties in
het venster Verwijderen.

Lees de uitleg. Als u Verwijderen uit cloud en van apparaat kiest, wordt uw
boek permanent verwijderd. In dat geval kunt u het zelfs niet meer opnieuw
ophalen uit de cloud. Maar voor uw grote schoonmaak is de eerste optie ook
voldoende.

7

De mytolino cloud

Buiten het gebruik van uw kleine leesapparaatje om al uw e-books te lezen en
te beheren, kunt u ook al uw boeken direct in de cloud bekijken via uw PC. En
u kunt ze daar natuurlijk ook lezen en indelen. Op de website mytolino.de hebt
u toegang tot uw cloud en de tolino webreader.

7.1

De tolino webreader openen

Voer de volgende stappen uit:
. Open https://mytolino.de in uw browser en klik op de link webreader
links op uw scherm.
. Klik op de pagina die wordt geopend op Mijn boekhandelaar, selecteer
uw winkel en meld aan met uw aanmeldgegevens.

. Om uw boeken meteen weer te geven, klikt u links op Mijn boeken 1.

Vervolgens wordt uw bibliotheek geopend met de huidige
cloudinhoud.

Deze weergave lijkt heel erg op de bibliotheek op uw tolino. In deze
weergave ziet u ook de titels Titels, Auteurs en Verzamelingen.
Klik op Auteurs in de titelbalk om de boeken weer te geven op auteur.
Vervolgens wordt een simpele lijst op alfabetische volgorde gegenereerd.
In dit menu (de drie stippen) kunt u van de huidige tegelweergave wisselen in
een lijstweergave met kleine tegels (klik hiervoor op het pictogram naast de
optie Bekijken). U kunt de sortering ook aanpassen met de pijl op de
sorteerknop.

TIP: De boekweergave lteren
Een erg handige functie is de optie om de weergave van uw boeken te
beperken door middel van een lter. Klik op Filters en selecteer de
benodigde selectie in het menu.

7.2

Inhoud lezen in de tolino cloud

Om te beginnen met lezen, klikt u simpelweg op het gewenste boek.
Vervolgens zal een melding aangeven dat de titel wordt geladen. Daarna ziet u
de eerste pagina van het boek of het boek dat u het laatst gelezen hebt.
De reader gebruikt u dus eigenlijk op dezelfde manier als uw tolino. Om
vooruit of achteruit te bladeren, gebruikt u de pijltoets in het rechter- 1 en
linkerdeel van de pagina. Houd er echter rekening mee dat deze knop pas
zichtbaar wordt als u er met de cursor overheen zweeft. Maar omdat u voor
uw PC of laptop zit, kunt u natuurlijk ook uw muis gebruiken om te bladeren.
Zodra u de muis (of uw vinger, als u een touchscreen hebt) een beetje omhoog
of omlaag beweegt, wordt de bediening bovenaan en de schui alk onderaan
uw scherm weergegeven om snel te kunnen bladeren. De bediening is als
volgt (van links naar rechts): Het vergrootglas om te zoeken, de pictogrammen
Instelling lettertype, de Inhoudsopgave, de Notitielijst (met inbegrip van de
verzamelde bladwijzers, notities en gemarkeerde tekst) en Bladwijzer instellen
de functie Voorlezen wordt hier niet weergegeven).

Om een bladwijzer in te stellen, klikt u simpelweg op het relevante
pictogram 2; deze zal vervolgens van kleur veranderen.
Ga als volgt te werk om markeringen te doen of notities te maken:
. Markeer tekst.
. Hiervoor wordt automatisch een klein contextmenu geopend.
Selecteer een van de twee opties van het contextmenu.
. Als u op Notitie aanmaken klikt, wordt een klein venster geopend om
notities in te voeren.

Als u geen tekst wilt markeren, maar wel een notitie wilt maken, klik dan met
de rechtermuisknop om het contextmenu te openen.
Open de notitielijst via het bijbehorende pictogram om notities in te voeren en
om markeringen en bladwijzers in te stellen. Daar kunt u direct naar uw
bladwijzers gaan, mits u die hebt ingesteld.
Om het boek te sluiten, klikt u op ebook sluiten 3 linksbovenin uw scherm.
Vervolgens wordt u teruggebracht naar het boekoverzicht.

7.3

Boeken beheren in de cloud

Als u met de rechtermuisknop op een boekomslag in uw bibliotheek klikt, zal
een contextmenu worden geopend met verschillende opties.
. Klik op Informatie over het boek 1 voor gedetailleerde informatie
over het boek.

. Klik op Downloaden 2 om een EPUB-bestand of een ACSM-bestand
naar uw PC te downloaden (meer informatie hierover vindt u in het
onderstaande veld). In het geval van een EPUB-bestand begint het
downloadproces meteen, maar bij ACSM-bestanden moet u eerst op

Downloadlink opvragen in het venster dat wordt geopend en
vervolgens op Downloaden.
. Uw browser vraagt u vervolgens wat u hierna wilt doen met het
bestand. Klik op Opslaan als.

. Vervolgens zal het systeem de standaard map voor het opslaan van
downloads worden weergegeven. Op dit moment kunt u een andere
map selecteren en vervolgens op Opslaan klikken.
. Met de optie Aan een verzameling toevoegen kunt u het boek aan
een bestaande verzameling toevoegen. Natuurlijk zorgt de
synchronisatiefunctie ervoor dat alle veranderingen van
verzamelingen ook op uw tolino worden doorgevoerd (en andersom)
zodat uw verzamelingen altijd identiek zijn, ongeacht het apparaat dat
u gebruikt.
. Let goed op bij het gebruik van de optie Verwijderen. Een bericht
waarschuwt u dat door gebruik van deze opdracht, u de titel niet alleen
uit de cloud verwijdert maar ook van alle gesynchroniseerde
apparaten. Dit betekent dat u de functie Verwijderen alleen moet
gebruiken als u het boek overal wilt verwijderen.
U kunt titels niet alleen downloaden uit de cloud, u kunt er ook titels naar
uploaden.
. Klik op het pictogram Stroompictogram (drie stippen rechtsbovenin)
en vervolgens op de optie Uploaden.
. In het dialoogvenster Bestand uploaden gaat u naar dde map met het
bestand van het boek en selecteert u het bestand.
. Klik op Openen.

Vervolgens is het nieuwe boek onderdeel van uw bibliotheek.
INFO: Apparaatbeheer
DRM (Digital Rights Management) zorgt ervoor dat uw boeken niet voor
iedereen toegankelijk zijn. In de wereld van tolino betekent dit dat u uw
gebruikersaccount kunt gebruiken om tegelijkertijd aan te melden op
maximaal vijf apparaten voor toegang tot uw boeken in de tolino cloud. Het
kan voorkomen dat u deze limiet al sneller bereikt dan u denkt omdat elke
tolino, elke smartphone en elke reader in een webbrowser als afzonderlijk
apparaat wordt beschouwd. Daarom moet u oude apparaten mogelijk van
tijd tot tijd verwijderen. Dit kunt u doen via apparaatbeheer. Klik voor
toegang op Mijn account in de zijbalk. Klik op de pagina "Mijn account" op
Apparaatbeheer. Als u de lijst met actieve apparaten ziet, verwijdert u het
relevante apparaat door op Afmelden te klikken.

7.4

Boeken overdragen tussen tolino en cloud

Zoals u mogelijk al weet, hoeft u zich geen zorgen te maken over het
synchroniseren van uw tolino met de cloud. Deze interactie werkt ontzettend
goed, vooral met boeken die u hebt aangeschaft bij een tolino partner.
Pak uw tolino erbij en houd de gewenste titel in de bibliotheek lang
aangeraakt. Selecteer Uploaden in het menu dat wordt geopend.
Het dialoogvenster dat wordt geopend, bevat informatie over de voortgang
van de actie. Het boek vindt u ook op mytolino.de.

Boeken die in de cloud zijn opgeslagen, maar nog niet op uw tolino, kunt u
herkennen aan het cloudpictogram. Zodra u ze opent om te lezen, worden ze
gedownload naar uw tolino. U kunt ze echter ook proactief opslaan op uw
tolino zonder ze te openen (zodat u ze bij de hand hebt in geval van
internetstoringen, waar en wanneer u ze wilt lezen).
Houd de gewenste titel in uw bibliotheek lang aangeraakt. Selecteer
Downloaden in het menu dat wordt geopend.
Het dialoogvenster dat wordt geopend, bevat informatie over de voortgang
van de actie. Als het downloadproces is voltooid, wordt het boek weergegeven
zonder het cloudpictogram.

TIP: Meerdere boeken downloaden

In plaats van elk boek afzonderlijk te moeten downloaden, kunt u ook
meerdere boeken of zelfs al uw boeken downloaden. Tik hiervoor op de drie
stippen rechtsboven in uw bibliotheek. Selecteer vervolgens de optie
Boeken downloaden in de bibliotheek. In het venster Selectie zet u een
vinkje naast elk gewenst boek of selecteert u de optie Alle boeken
selecteren. Tik vervolgens op Downloaden.

8

Belangrijke acties en instellingen

U zult uw tolino vaak gaan gebruiken als u onderweg bent en het zou zomaar
kunnen gebeuren dat u hem ergens onbeheerd achterlaat. Daarom wordt
aanbevolen dat u uw tolino beveiligt tegen ongeautoriseerd gebruik door
middel van een cijferslot. Informatie over hoe u dit doet, evenals andere
belangrijke maatregelen, wordt in dit hoofdstuk gegeven. U zult bijvoorbeeld te
weten komen hoe u uw tolino bij kunt werken, stroom kunt besparen en,
indien nodig, de fabrieksinstellingen kunt terugzetten.

8.1

Een cijferslot instellen

Net zoals op elke waardevolle PC of smartphone, kunt u uw tolino
beschermen tegen misbruik. Daarvoor moet u een cijfercode aanmaken die u
moet invoeren nadat u uw tolino hebt ingeschakeld of wakker maakt. Alleen
dan kunt u hem gebruiken. Dit is vergelijkbaar met het invoeren van een
wachtwoord na het opstarten van uw PC.
. Selecteer Instellingen in het menu.
. Tik op de pagina Instellingen op Cijferslot.
. Daarna opent het systeem de pagina Cijferslot. Tik op de schakelaar
om het cijferslot te activeren.

. Op de pagina die nu wordt geopend, voert u de 4-cijferige code in die
van nu af aan uw tolino beschermt tegen ongeautoriseerd gebruik. Als
u de code hebt ingevoerd, tikt u op het tweede veld en herhaalt u de
4-cijferige code.
. Bevestig uw invoer door op het kleine vinkje in het numerieke
toetsenbord onderaan te tikken.

. Een klein informatieveld geeft aan dat de cijfercode die u hebt
ingevoerd is geactiveerd.

U zult gevraagd worden de code in te voeren als u uw tolino opnieuw opstart
of hem wakker maakt uit de slaapmodus en uw cijfercode is geactiveerd.
Zodra u de code hebt ingevoerd, tikt u op het vinkje rechtsonderin om uw
invoer te bevestigen.
U kunt de cijfercode altijd wijzigen, maar zorg er altijd voor dat u de huidige
code bij de hand hebt.
Open de pagina Cijferslot opnieuw (Menu > Instellingen > Cijferslot) en tik op
de knop Cijfercode wijzigen. Vervolgens moet u de huidige, geldige code
invoeren voordat u de nieuwe cijfercode tweemaal invoert. Net zoals voorheen
moet u uw invoer niet vergeten te bevestigen voordat u op het vinkje tikt.
U kunt het cijferslot weer net zo gemakkelijk verwijderen als dat u deze hebt
gewijzigd.
. Tik op de pagina Cijferslot op de schakelaar om het cijferslot te
deactiveren.
. Voer de huidige cijfercode in op de pagina die nu wordt geopend.
Hierdoor wordt het cijferslot gedeactiveerd en wordt de bijbehorende
cijfercode verwijderd.
TIP: Hebt u uw cijfercode vergeten?
De tolino hulplijn helpt u graag als u uw cijfercode hebt vergeten. U hebt
hier echter wel het serienummer van uw tolino voor nodig. Dit nummer
vindt u op de verpakking of via het tolino-menu. Om het serienummer van
uw tolino te vinden, gaat u naar het Menu en tikt u op Informatie en hulp.
Het serienummer wordt vervolgens bovenaan de pagina weergegeven die
nu wordt geopend. Ik raad u aan om het serienummer ergens op te
schrijven en te bewaren voor noodgevallen. De invoer op uw tolino zal u niet
helpen als uw apparaat is vergrendeld!

8.2

Uw tolino bijwerken

Uw tolino is als het ware een kleine computer die is gespecialiseerd in het
aanbieden van leesmateriaal. Omdat het een computer is, bestaat het uit
hardware en software. En zoals bij alle software, moet deze af en toe worden
bijgewerkt. Ook wordt het besturingssysteem van uw tolino regelmatig
vernieuwd en worden fouten opgelost of nieuwe functies geïntegreerd.
. Doorgaans zal uw tolino zelf naar updates zoeken, zonder uw hulp.
Maar als u handmatig naar updates wilt zoeken, tik dan op Informatie
en hulp in het menu. Bovenaan de pagina die nu wordt geopend vindt
u informatie over de versie die momenteel is geïnstalleerd onder
Softwareversie. In het deel Software klikt u op de knop Zoeken naar
nieuwe versie.
De controle op updates duurt eventjes. Daarna ziet u een
dialoogvenster.

. Als een nieuwe versie van de tolino software beschikbaar is, zullen de
nieuwe functies van de updates kort worden weergegeven op een
informatiepagina. U wordt er nogmaals aan herinnerd dat u de update
alleen moet uitvoeren als uw tolino voldoende is opgeladen. Tik nu op
de knop Nu bijwerken. Tik op de knop Later als u het proces wilt
uitstellen.
. Het updateproces begint zodra de bestanden zijn gedownload. Na
korte tijd zult u een voortgangsbalk zien. Wacht tot het
installatieproces is voltooid. Uw tolino zal opnieuw opstarten na een
succesvolle installatie.
Als uw tolino zelf een nieuwe softwareversie heeft gedetecteerd, zult u
hierover worden geïnformeerd met een bericht over de volledige pagina. Ook
hier hebt u weer de mogelijkheid om het updateproces onmiddellijk te starten
(Nu bijwerken) of uit te stellen (Later).

8.3

De fabrieksintellingen van uw tolino terugzetten

Niet alleen auteurs van boeken proberen vele instellingen uit en moeten
derhalve de fabrieksinstellingen van tolino regelmatig terugzetten. Het
terugzetten van de fabrieksinstellingen kan soms goed van pas komen,
bijvoorbeeld als eventuele veranderingen niet kunnen worden doorgevoerd,
ondanks dat u het meermaals hebt geprobeerd. Als u uw tolino verkoopt of
weggeeft, is het ook aan te raden om de fabrieksinstellingen terug te zetten.
WAARSCHUWING: De fabrieksinstellingen terugzetten
Als u de fabrieksinstellingen van uw tolino terugzet, verliest u alle boeken
en andere bestanden die u op uw tolino hebt opgeslagen, evenals andere
instellingen die u hebt gedaan. Dit heeft echter geen invloed op de inhoud in
de tolino cloud.
. Tik op de pagina Menu op Instellingen en selecteer Geavanceerde
instellingen op de pagina die wordt geopend.
. Ga naar pagina 2 en in Fabrieksinstellingen terugzetten tikt u op de
knop Resetten.

. In het dialoogvenster dat wordt geopend, wordt u nogmaals gevraagd
of u uw apparaat wilt resetten en alle gegevens van uw tolino wilt
verwijderen. Tik op de knop Resetten als u het zeker weet.
Vervolgens wordt uw tolino uitgeschakeld. Dit kan even duren. Daarna zal het
scherm weer worden geopend dat u zag toen u uw tolino voor de eerste keer
inschakelde en kunt u uw tolino weer opnieuw instellen - of u kunt hem
uitschakelen als u hem verkoopt of weggeeft.

8.4

De taal van de menunavigatie veranderen

Omdat we tegenwoordig meer dan één taal spreken, kunt u ook de taal
wijzigen die in de menunavigatie van uw tolino wordt gebruikt. U kunt kiezen
uit zeven talen, maar in de toekomst zullen via software-updates van uw tolino
meer talen worden toegevoegd. De actieve taal wijzigen:
. Tik in het menu op Instellingen en selecteer Taal op de pagina die
wordt geopend.
. Selecteer op de pagina Taal de relevante taal door erop te tikken. Tik
op de knop Toepassen om dit proces te voltooien.

De gehele menunavigatie van uw tolino wordt vervolgens weergegeven in de
taal die u zojuist hebt geselecteerd.

8.5

De tijd aanpassen

Net zoals op elke andere computer, geeft uw tolino ook de tijd weer. In de
standaardinstelling maakt het apparaat automatisch verbinding met de
zogenaamde tijdservers op het internet en past automatisch de interne klok
aan - mits de tijdzone klopt.
U kunt, indien nodig, de klok handmatig instellen zodat deze niet met de
tijdservers op het internet is gesynchroniseerd.
. Tik in het menu op Instellingen en vervolgens op Tijd.
. Het venster Tijd wordt geopend. Als u wilt dat uw tolini zelf de juiste
tijd bijhoudt, dient u de schakelaar Automatische instelling te
activeren.
. Tik op de knop Tijdzone om de tijdzone te controleren of te wijzigen.
. Deactiveer de schakelaar Automatische instelling als u de tijd
handmatig wilt instellen. Tik vervolgens op de knop Datum en tijd,
welke naderhand wordt geactiveerd.

. In het dialoogvenster dat wordt geopend, kunt u de datum en tijd
handmatig invoeren. Tik daarvoor op het desbetre ende veld en
gebruik het schermtoetsenbord voor uw invoer. Bevestig uw
wijzigingen met de knop Toepassen.

Als u naar het buitenland reist en naar een andere tijdzone, verander dan de
tijdzone zodat de huidige lokale tijd wordt weergegeven (mits u de functie
automatische instelling geactiveerd hebt).

8.6

Scherm verversen

Met het zogenaamde Scherm verversen kunt u bepalen hoe vaak uw tolino
het scherm ververst van resten tekst van eerdere pagina’s om ghosting te
voorkomen, ofwel het doorschijnen van de eerdere tekstelementen.
. U kunt de instelling Scherm verversen openen vanuit het menu
Instellingen > Leesinstellingen. Normaliter staat dit op Nooit, want dit
fenomeen doet zich zelden voor bij moderne displays. Tik op de pijl op
de knop om deze waarde te wijzigen.
. In het venster Frequentie kunt u bepalen hoe vaak u dit proces wilt
laten uitvoeren. Hoe minder het scherm wordt ververst door uw tolino,
hoe minder stroom het verbruikt. Ook hier is de optie Nooit wederom
de juiste keuze.

8.7

De slaapmodus

Zoals u weet, slaapt uw tolino graag. Uw tolino zal de slaapmodus aannemen
als deze een tijdje niet wordt gebruikt. Dit gebeurt standaard na vijf minuten. U
kunt deze periode echter ook aanpassen, hoewel de wachtperiode niet korter
kan zijn dan vijf minuten.
. Open de Instellingen vanuit het menu en tik op Geavanceerde
instellingen.
. Tik op de pijl op de knop waarbij Na 5 minuten staat.
. Selecteer in het venster Slaapmodus de gewenste optie door erop te
tikken en uw selectie te bevestigen door op Toepassen te tikken.

8.8

Stroom besparen

Omdat uw tolino erg weinig stroom verbruikt, hoeft u hem bijna nooit op te
laden. Maar als u wilt, kunt u ervoor zorgen dat deze nog minder stroom
verbruikt.
En als u de volgende tips in acht neemt, zal de batterij nog langer meegaan
dan normaal:
Verminder de helderheid met de schui alk (Menu > Instellingen >
Verlichting). Vergeet niet dat u de verlichting ook kunt uitschakelen via
het kleine zonnetje als u geen licht nodig hebt. Dit bespaart natuurlijk
de meeste stroom.
Behoud de instelling Na 5 minuten voor de slaapmodus (Menu >
Instellingen > Leesinstellingen). Hoe meer uw tolino slaapt, hoe
minder stroom hij verbruikt.
Behoud de instelling Nooit voor de verversing van het scherm (Menu >
Instellingen > Geavanceerde instellingen).

8.9

Het slaapscherm

Ondanks dat het heel gezellig kan zijn om na enige tijd het glimlachende
gezicht van uw tolino te zien dat om stilte vraagt, wilt u na enige tijd wellicht
een ander beeld zien. Dat kan natuurlijk voorkomen.
Open de Instellingen vanuit het menu en tik op Geavanceerde instellingen. In
het deel Slaapscherm kunt u een andere optie kiezen, bijv. de omslag van het
boek dat u als laatste hebt gelezen of een a eelding die u zelf hebt
toegevoegd.

Zodra u de optie Eigen a eelding uit map hebt geselecteerd, ziet u de
a eeldingen die momenteel zijn opgeslagen op uw tolino (bijv.
scherma eeldingen). Als u een mooie vakantiefoto of uw dierbaarste
familielid als achtergrond wilt weergeven voor de slaapmodus, moet u deze
foto eerst naar uw tolino overdragen. (Zoals u echter in de beschrijving van de
optie kunt lezen, ondersteunt tolino alleen het formaat PNG.)
Om dit te doen, sluit u uw tolino aan op uw PC en kopieert u het relevante
a eeldingsbestand in Windows Explorer. Activeer vervolgens uw tolino en
plak het bestand in de tolino-map, DCIM.

Daarna is de a eelding beschikbaar op uw tolino en kunt u deze als eigen
achtergrond selectere.
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9.1

Onderhoud
Schoonmaakmiddelen gebruiken

Maak het oppervlak van de e-reader nooit schoon met oplosmiddelen,
verfverdunners, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten.
Gebruik alleen een zachte, licht vochtige doek.

9.2

Afvoer van de batterij

Informatieplicht volgens de Duitse batterijregelgeving (BattV)
Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet worden afgevoerd met
huishoudelijk afval. Consumenten zijn verplicht batterijen en oplaadbare
batterijen die niet langer in gebruik zijn op geschikte wijze af te voeren. Voer
deze alleen af via een gespecialiseerde dealer of een batterij-inzamelingspunt.
Dit is uw concrete bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
Sinds 1998 zijn alle inwoners volgens de Duitse Batterijregelgeving verplicht
gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen louter en alleen af te voeren via
gespecialiseerde dealers of speciaal daarvoor opgezette verzamelpunten
(wettelijke plicht tot retournering). Winkeliers en fabrikanten zijn verplicht deze
batterijen en oplaadbare batterijen gratis in te nemen en deze op gepaste
wijze te recyclen of af te voeren als gevaarlijk afval (wettelijke plicht tot
inname).
De geïntegreerde Li-Polymer batterij van dit apparaat is gemarkeerd met een
symbool met een doorgekruiste prullenbak en het type batterij dat is gebruikt.
INFO: Belangrijk:
U kunt de batterij van uw tolino e-reader niet zelf verwijderen. Als u uw
tolino e-reader wilt afvoeren, dan kunt u deze terugbrengen naar uw
boekhandelaar of de garantiegever. Natuurlijk kunt u uw apparaat ook
afgeven bij een recyclecentrum in uw stad. Het adres van de garantiegever
staat in de garantievoorwaarden.
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Privacy en bescherming van uw gegevens

Privacy van uw gegevens
Meer informatie over de privacy van uw gegevens vindt u op
http://mytolino.de/datenschutz
Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
De tolino boekhandelaars gebruiken uw persoonsgegevens alleen met het oog
op technisch beheer van de websites en om aan uw behoeften en eisen te
voldoen. Als u meer informatie over de privacy van gegevens wilt, ga dan naar
de website van uw tolino boekhandelaar.
Keuzevrijheid voor de klant
De tolino boekhandelaars nemen graag contact op met klanten om ze te
informeren over aanbiedingen en nieuws met betrekking tot producten en
diensten. Als u uzelf registreert op de respectievelijke websites of diensten en
producten bestelt, wordt u gevraagd aan te geven of u promotiematerialen
wenst te ontvangen.
Informatievrijheid
Op schriftelijk verzoek informeren de tolino boekhandelaars u over welke
persoonsgegevens zij van u hebben opgeslagen (bijv. naam en adres). Neem
contact op met uw tolino boekhandelaar voor meer informatie.
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Garantie

Raadpleeg de verpakking van uw tolino e-reader voor de gedetailleerde
garantievoorwaarden.
Adres en hotline van uw garantiegever
Als u uw garantievoorwaarden niet meer hebt, kunt u deze opvragen bij uw
garantiegever.

Longshine Technologie GmbH
An der Strusbek 9
22926 Ahrensburg
Duitsland
+49 41 02 49 22 33
tolino@longshine.de
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Veiligheids- en gebruikersinstructies

WAARSCHUWING:
Het scherm van uw tolino e-reader kan worden beschadigd en stukg aan
indien deze valt of door sterke druk van buitenaf. Zorg er derhalve voor dat
uw tolino e-reader altijd goed is beschermd, bijv. door een beschermende
cover. Dit geldt voornamelijk tijdens vervoer.
Waarschuwing: Gebruik of laad uw tolino e-reader niet als de batterij is
beschadigd of lekt.
Waarschuwing: Bedek de tolino e-reader niet tijdens gebruik of laden. Dit kan
tot oververhitting leiden.
Waarschuwing: Schakel de tolino e-reader onmiddellijk uit als deze nat is
geworden. Laat het apparaat controleren op gebruiksveiligheid voordat u deze
weer gebruikt.
Stel de tolino e-reader nooit bloot aan vocht, condensatie of vochtigheid. Als
uw tolino e-reader per ongeluk in contact komt met andere vloeisto en, spoel
hem dan met kraanwater en laat hem 48 uur drogen.
Waarschuwing: Uw veiligheid is belangrijk voor ons! Veiligheid heeft altijd
topprioriteit in het verkeer. Bescherm uzelf en andere weggebruikers door de
e-reader alleen te gebruiken indien het verkeer dit toestaat en u uzelf en
andere personen er niet mee in gevaar brengt. De wetten in uw land zijn van
kracht.
Technische werkzaamheden aan de tolino e-reader mogen alleen worden
uitgevoerd door geschikt en gekwali ceerd personeel. Het is verboden om de

e-reader te openen of wijzigingen aan te brengen. De onderdelen kunnen niet
door de gebruiker worden onderhouden.
Plaats de tolino e-reader niet dichtbij een warmtebron en bescherm deze
tegen direct zonlicht.
Bescherm de tolino e-reader tegen extreme hitte, lage temperaturen en
temperatuurwisselingen.
Bedien deze alleen bij een omgevingstemperatuur van tussen de 10°C en
40°C.
Als u de e-reader gebruikt en opslaat, zorg er dan voor dat de omgeving zo
stofvrij mogelijk is.
Maak het oppervlak van de e-reader nooit schoon met oplosmiddelen,
verfverdunners, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten.
Gebruik alleen een zachte, licht vochtige doek.
Als u de e-reader blootstelt aan elektrostatische ontlading, dan kan de
gegevensoverdracht tussen het apparaat en de PC onderbroken worden. De
functies van de e-reader werken dan mogelijk niet goed meer. In dat geval
dient u de e-reader uit de USB-poort te halen en er weer in te steken of dient
u de Wi -verbinding te onderbreken en opnieuw te maken.
Gebruik geen USB-kabels met een lengte van meer dan 3 meter. Gebruik
indien mogelijk de originele USB-kabel.
De opslagcapaciteit van uw apparaat, die wordt weergegeven in het
besturingssysteem, kan afwijken van de werkelijke capaciteit. Zoals de meeste
hardwarefabrikanten, gebrujikt Longshine het International System of Units
(SI) voor eenheden om de speci eke opslagcapaciteit aan te geven (bijv., 1 GB
= 1.000.000.000 byte). Veel besturingssystemen volgen deze speci catie
echter niet en geven een lagere geheugencapaciteit weer omdat zij hun
berekeningen baseren op 1 GB = 1.073.741.824 byte.

Wi
Frequentiebereik: 2,400–2,4835 GHz
Max. geluid: 19,36 dB
SAR-limiet
Dit apparaat is getest en bevonden is dat het voldoet aan de van toepassing
zijnde stralingslimieten.
Het frequentiebereik en het maximale geluid zijn als volgt bepaald:
2412–2472 MHz: 19,36 dBM
Overdrachtssnelheid 802.11b: tot 11 Mbps
802.11g: tot 54 Mbps
802.11n: tot 72.2 Mbps
De blootstellingsstandaarden voor draadloze apparaten gebruiken een meting
die ook wel de speci eke absorptiesnelheid of SAR wordt genoemd. De
maximale SAR, aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, is 2,0 W/kg.
De hoogste SAR-waarde van dit apparaat ligt ver onder de Europese limieten.
De details staan in de onderstaande tabel:
EU 10 g Maximale SAR-waarde

0.2

Hoogste waarde behuziing (ruimte 0 cm) 0,32 (W/kg)
Verdere informatie is beschikbaar op www.mytolino.com
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Juridische kennisgeving

Handleiding voor de tolino e-reader
Copyright Rakuten Kobo Inc., 2021
De tolino e-reader is ontwikkeld en ontworpen door:
Rakuten Kobo Inc.
135 Liberty Street
Suite 101
Toronto, ON M6K 1A7
Canada
*Gratis gebruik van HotSpots van Deutsche Telekom AG in heel Duitsland.
De gebruiksvoorwaarden voor gratis gebruik van Telekom HotSpots zijn van
toepassing: https://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/45583.pdf

