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BeBook Pure overzicht 

 

A) Clip slots Gebruik de clip slots om de BeBook Cover (los verkrijgbaar) vast te 

maken aan de BeBook Pure.  

B) USB poort Verbind de USB kabel aan je BeBook Pure en de USB poort op de 

computer voor het opladen en overzetten van bestanden. 

C) Memory Card Slot Plaats een Micro SD kaart om het geheugen van de 

BeBook Pure uit te breiden. 

D) Aan/uit knop Gebruik de aan/uit knop om de BeBook aan of uit te zetten.  

E) Oplaadindicator Geeft aan dat de BeBook wordt opgeladen. 

F) Volgende pagina Blader naar de volgende pagina in het boek dat je aan het 

lezen bent. 

G) Vorige pagina Blader naar de vorige pagina in het boek dat je aan het lezen 

bent. 

H) Home Navigeer naar het leesmenu. 

I) Menu Navigeer naar het hoofdmenu.  

J) Navitagieknop Navigeer door het leesmenu en het hoofdmenu.    

K) Enter Bevestig een keuze in het menu.  

L) Return Ga naar de vorige pagina in het menu. Houd de knop ingedrukt om 

terug te gaan naar het leesmenu.  

M) Toetsenbord Geeft het toetsenbord weer.   
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BeBook Pure opladen 
 

De BeBook Pure kan opgeladen worden met behulp van de meegeleverde USB kabel 

en een pc of notebook. Laad de BeBook Pure voor het eerste gebruik minstens vier 

uur.  

1) Zorg dat de PC aan staat. 
2) Plaatst de meegeleverde USB kabel in de USB poort van de computer en de 

USB ingang van de BeBook Pure .  
3) Het scherm van de BeBook Pure zal nu oplichten en er zal een USB 

verbindingslogo in beeld verschijnen. In deze modus is de BeBook 
verbonden met de computer en wordt deze ook opgeladen. Het LED lampje

 bovenop de BeBook zal oplichten wanneer de BeBook opgeladen wordt.  
4) De BeBook Pure dient circa vier uur geladen te worden. Wanneer het LED 

lampje  uit gaat is de accu vol en de BeBook Pure klaar voor gebruik!   
 

Om de BeBook Pure te laden zonder gebruik van een pc of notebook kan 

gebruik gemaakt worden van een USB lader. (los verkrijgbaar). 

 

 

BATTERIJ TIPS!  

 Om de BeBook Pure tijdens het laden te gebruiken dient het apparaat 
veilig verwijdert te worden van de pc of notebook. Gebruik hiervoor de 
“Hardware veilig verwijderen” functie van je computer. 

 Laad de batterij op tijd op en wacht niet tot de accu geheel leeg is. Een 
volledige ontlading kan invloed hebben op de levensduur van de batterij. 

 Mocht de accu toch geheel leeg raken, dan kan het enkele minuten duren 
voor de BeBook Pure weer gaat laden. Laat in dat geval de BeBook Pure 
liggen aan de lader.  

 Wanneer de BeBook Pure een tijdje niet gebruikt wordt, zet deze dan in de 
Stand-By modus door de aan/uit knop  kort in te drukken. Indien de 
BeBook Pure voor een langere tijd niet gebruikt wordt, schakel deze dan 
volledig uit.  
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BeBook Pure aan/uit zetten   
 

Je schakelt de BeBook Pure aan/uit door de aan/uit knop   drie seconden ingedrukt 

te houden.  

Mocht de BeBook Pure niet aan gaan, laadt deze dan op zoals beschreven tot de 

oplaadindicator  uit gaat.  

Overzetten van bestanden  

 
1) Verbind de BeBook Pure met behulp van de meegeleverde USB kabel. 
2) Wacht tot de USB verbinding bevestigd is en het USB verbindingsscherm op 

de BeBook Pure verschijnt. 
3) De BeBook zal nu als verwisselbare schijf verschijnen op je computer en is te 

benaderen via een verkenner scherm. 
4) Nu kunnen bestanden overgezet worden door deze naar de verwisselbare 

schijf met de naam “BeBook” te slepen of kopiëren.  
5) Nadat de bestanden zijn overgezet dient de BeBook Pure eerst veilig te 

verwijderd te worden van je computer met de “hardware veilig 
verwijderen” functie van Windows. 
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Bestanden overzetten SD Kaart 

 

Plaats een Micro SD kaart (apart verkrijgbaar) in de BeBook Pure. Zodra de BeBook 

Pure verbonden wordt met een computer zal  de Micro SD kaart herkend worden als 

aparte externe schijf.  

Micro SD kaart 

 Wanneer de BeBook Pure de  Micro SD kaart na plaatsing niet detecteert, 

neem de Micro SD kaart uit de BeBook Pure en plaats deze opnieuw.  

 Verwijder de Micro SD kaart niet uit de Ereader terwijl deze in gebruik is. Dit 

kan schade aan de Micro SD kaart en/of de Ereader tot gevolg hebben.  

 Wanneer je de Micro SD kaart wil formatteren, zorg er altijd voor dat je een 

back up hebt van je bestanden.  Formatteer bij voorkeur de Micro SD kaart 

in FAT32.  
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Overzetten van boeken met DRM bescherming  

Veel boeken in EPUB en PDF formaat worden beschermd door Adobe DRM. Deze 

bescherming dient verspreiding, zonder toestemming van de uitgever, tegen te gaan.  

Om deze boeken te kunnen lezen op de BeBook Pure Ereader dienen deze boeken 

overgezet  te worden met behulp van Adobe Digital Editions.   

1) Indien je nog geen Adobe ID hebt, kun je deze aanmaken op www.adobe.nl door 
rechts bovenin te klikken op ‘aanmelden’ en de instructies op de pagina te 
volgen.  

2) Installeer nu de software Adobe Digital Editions op je computer en log in met je 
Adobe ID. Adobe Digital Editions is te downloaden van: 
http://adobe.com/nl/products/digitaleditions     

3) Zodra de software geïnstalleerd is, kun je digitale boeken aanschaffen. Deze 
worden na aankoop automatisch in Adobe Digital Editions geladen.  

4) Verbind nu de BeBook Pure met de computer. Er zal een pop-up verschijnen in je 
Adobe Digital Editions met de vraag of je de BeBook Pure wil autoriseren. 
Beantwoord deze vraag met ‘ja’.  

5) Nu kunnen bestanden naar de BeBook in je Adobe Digital Editions gesleept 
worden. Deze worden op de Ereader weergegeven in de map ‘Digital Editions’  

 

Let op:  Stel voor het aankopen van boeken de datum en tijd op de BeBook Pure in. 

Dit kan in het instellingen menu van de Ereader.  

 

 

 

  

http://www.adobe.nl/
http://adobe.com/nl/products/digitaleditions


11 
 

BeBook Pure Leesmenu  

 

Het leesmenu is het eerste menu wat verschijnt wanneer de BeBook Pure aangezet 

wordt. Hier staat een overzicht van de boeken die momenteel gelezen worden en de 

boeken die recent toegevoegd zijn.  

Let op:  Wanneer er nog geen boek op de BeBook Pure geladen is zal 

dit scherm leeg zijn. 

1 )Recent toegevoegd Hier wordt de titel van het laatst toegevoegde boek 

weergegeven.    

2) Huidig boek Geeft de titel weer van het boek dat op dit moment gelezen wordt. 

3  Aantal gelezen pagina’s. Geeft het aantal gelezen pagina’s weer van het huidige 

boek.  

4) Lees historie Boeken die recent gelezen zijn worden in dit overzicht weer gegeven.  

5) Pagina indicatie van lees historie  Geeft het aantal gelezen pagina’s weer van 

recent gelezen boeken.   

6) Datum Geeft de datum weer.  

7) Tijd Geeft de tijd weer.  

8) Batterij status Hier wordt een indicatie gegeven van de energiestatus van de 

batterij 
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BeBook Pure Hoofdmenu  

 

Gebruik de navigatieknop  om door het hoofdmenu en andere menu’s te 

navigeren. Bevestig je keuze door de enter knop  in te drukken.   

1) Bibliotheek Alle opgeslagen boeken. 

2) Bookmark Hier worden alle bookmarks opgeslagen. 

3) Favorieten Alle boeken die gemarkeerd zijn als favoriet worden hier opgeslagen.  

4) Verkenner Overzicht van alle opgeslagen bestanden. 

5) Zoeken Gebruik deze functie om te zoeken naar een specifiek boek. 

6) Afbeeldingen Alle fotos, afbeeldingen en illustraties worden hier opgeslagen.  

7) Instellingen Pas hier de instellingen van de BeBook Pure aan. 

8) Handleiding De volledige handleiding voor de BeBook Pure.  

9) Exit Ga terug naar het leesmenu.  
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Toetsenbord 
 

Met de toetsenbordfunctie kunt u tekst invoeren, bijvoorbeeld bij de zoekfunctie. 

Gebruik de navigatieknop om op het toetsenbord te  letters, cijfers of symbolen in te 

voeren en bevestig deze met enter.  

 

A) Symbolen 
B) Letters met leestekens 
C) Spatie  
D) Terug toets  
E) Bevestigen 
F) Toetsenbord sluiten 

Bibliotheek  
 

Selecteer ‘Bibliotheek’ in het hoofdmenu om naar de bibliotheek te gaan.  In de 

bibliotheek worden alle boeken opgeslagen.  

Gebruik de navigatie knoppen om in de bibliotheek te navigeren.  

Met de enter knop bevestig je de keuze en zal het boek geopend worden.   
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Boeken sorteren 

 

In de bibliotheek kunnen boeken gesorteerd worden op: titel, auteur, recent gelezen 

of recent toegevoegd.  Druk in een boek  op de ‘menu‘  knop en selecteer bij ‘sorteer 

op’ voor de gewenste sorteer volgorde.  

Zoeken naar boeken in de bibliotheek  

Gebruik de zoek functie om te zoeken naar boeken in de bibliotheek. Druk in een 

boek op de ‘menu’ knop en selecteer ‘ zoeken’.  Voer vervolgens met het 

toetsenbord de zoekopdracht in. Gebruik de toetsenbord knop om het toetsenbord 

te laten verdwijnen en druk op ‘OK’ om te zoeken naar de ingevoerde zoekopdracht.  

Lijstweergave  

Geeft de boeken weer in een lijst. Navigeren kan naar boven en naar beneden.  

Tegelweergave 

Selecteer tegelweergave om de boeken weer te geven in een tegelweergave.  In deze 

weergave worden, na het openen, de covers van de boeken weergegeven.  

Navigeren kan in alle richtingen.  
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Boeken lezen  
 

Selecteer een boek in het leesmenu of in de bibliotheek door de keuze met de ‘enter’ 

knop te bevestigen. De BeBook Pure zal het geselecteerde boek openen.  

 

Pagina’s omslaan  

Gebruik voor het omslaan van pagina’s de volgende en vorige pagina knop aan de 

rechterzijde van de BeBook. Pagina’s omslaan kan ook met de navigatieknop van de 

BeBook Pure.   

Het menu gebruiken in een boek  

Tijdens het lezen van een boek kan je door op de menu knop te drukken het menu te 

voorschijn laten komen. Gebruik de volgende/vorige pagina knop om naar de 

volgende tab te gaan.  
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Een pagina bookmarken  

Selecteer ‘Bookmark deze pagina’ om een bookmark (bladwijzer) te maken op deze 

pagina. Het  icoontje zal rechtsboven in de pagina verschijnen.  

Bookmarklijst 

Selecteer ‘Bookmark lijst’ om alle gemaakte bookmarks in het huidige boek te zien.  
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Inhoudsopgave  

Selecteer ‘Inhoudsopgave’ om de inhoudsopgave van het boek te laten zien.  

 

Let op:  Niet elk boek is zo opgemaakt dat de inhoudsopgave weergegeven kan 

worden.  

Ga naar pagina  

Selecteer ‘ga naar pagina’ om naar een gewenste pagina te gaan. Gebruik het 

toetsenbord om een paginanummer in te voeren.  

Zoek  

Selecteer ‘zoek’ om een bepaald woord te zoeken in het huidige boek.  Gebruik het 

toetsenbord om het te zoeken woord in te voeren. 

Lettergrootte aanpassen  

Selecteer ‘lettergrootte’ om het formaat van de letters aan te passen.  

De lettergrootte kan aangepast worden naar: S,M,L,XL, XXL en XXXL  

Marges aanpassen  

Selecteer ‘marge’ om de marges van de pagina aan te passen.   

De marge kan aangepast worden naar:  klein, medium en groot.  

Het scherm roteren 

Selecteer ‘roteer scherm’ om het scherm 90 graden naar links of rechts te draaien.   

Auto flip   

Selecteer ‘auto flip ‘ om pagina’s automatisch om te laten slaan.  Er kan een interval 

gekozen worden.  
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Aan favorieten toevoegen  

Om een boek te markeren als favoriet selecteer ‘aan favorieten toevoegen’. Het  

icoontje zal links bovenin de pagina verschijnen.  Een overzicht van alle favoriete 

boeken is te vinden in het hoofdmenu onder het kopje ‘ favorieten’.   

Over dit boek  

Selecteer ‘over dit boek’ voor meer informatie over het huidige boek.  

Bookmarks  

Selecteer  ‘bookmarks’ in het hoofdmenu om alle gemaakte bookmarks weer te 

geven. 

Bookmarks verwijderen  

Bookmarks kunnen verwijderd worden door op de menu knop te drukken. Selecteer 

‘wis bookmark’ om een geselecteerde bookmark te verwijderen.  Selecteer ‘alle 

bladwijzers verwijderen’ om alle bladwijzers te verwijderen.   

Favorieten  

Selecteer ‘favorieten’ om een overzicht te tonen van alle boeken die gemarkeerd zijn 

als favoriet.  

Verkenner  

Selecteer ‘verkenner’ in het hoofdmenu om de verkenner te openen. In de verkenner 

worden alle bestanden die op de BeBook Pure aanwezig zijn weergegeven.  

Zoeken naar bestanden in verkenner  

Druk op de menu knop in de verkenner en selecteer ‘zoeken’.  Gebruik het 

toetsenbord om de zoekopdracht in te voeren.   
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Bestanden verwijderen in de verkenner  

Om bestanden te verwijderen druk op de menu knop in de verkenner en selecteer ‘  

bestanden verwijderen’.  

 

Let op: Wanneer je voor deze optie een map selecteert zal de gehele map 

verwijderd worden.  

Intern/Extern geheugen  

Selecteer ‘Intern geheugen’  om bestanden vanaf het geheugen van de BeBook Pure 

te lezen. Selecteer ‘Extern geheugen’ om bestanden van de ingevoerde SD kaart te 

lezen.  

Zoeken 

Selecteer ‘zoeken’ in het hoofdmenu om naar bestanden op de BeBook Pure te 

zoeken.  

Afbeeldingen  
 

Selecteer ‘afbeeldingen’ in het hoofdmenu om, alle op de BeBook Pure opgeslagen 

afbeeldingen, illustraties en foto’s te bekijken. Gebruik de navigatie knop om te 

navigeren en de enter knop om een afbeelding in volledige scherm weergave te 

bekijken.  

Het menu gebruiken tijdens het bekijken van een afbeelding  

Druk op de menu knop in de volledige schermweergave  om het menu te openen.  

Inzoomen/uitzoomen  

Selecteer ‘inzoomen’ om in of uit te zoomen op een afbeelding.  

Roteer 

Selecteer ‘roteer’ om de afbeelding 90 graden links of rechtsom te draaien.  
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Informatie over de afbeelding  

Selecteer tijdens het bekijken van een afbeelding ‘Informatie’ om meer informatie te 

krijgen over de afbeelding.  

  

Slide show 

 

Selecteer ‘slide show’ om een diavoorstelling te starten van de aanwezige 

afbeeldingen.  De snelheid van de diavoorstelling kan aangepast worden naar 10, 20, 

30, 40 en 60 seconden.  

Instellingen 
 

Selecteer in het hoofdmenu ‘Instellingen’ om de instellingen van de BeBook Pure te 

configureren.  

Energiebeheer  

Selecteer ‘Energiebeheer’ om het energiebeheer van de BeBook Pure in te stellen.  

 

Automatische afsluiting: de BeBook Pure zal na een bepaalde tijd automatisch 

afsluiten. 

Stand-by: Stel hier de stand-by tijd in voor de BeBook Pure.  

Let op: De BeBook Pure bespaart energie in stand-by mode. Mocht de BeBook Pure 

voor een langere tijd niet gebruikt worden is het raadzaam om het apparaat geheel 

af te sluiten.  

Datum en tijd 

Stel hier de datum en de tijd in. 

Taalinstellingen 

Stel hier de gewenste menu taal in.    
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Apparaat formateren  

Selecteer ‘apparaat formateren‘ om alle overgezette bestanden van de BeBook Pure 

te verwijderen.  Zorg altijd voor een back up van de bestanden voor het apparaat te 

formateren.  

  

Herstel fabriekinstellingen  

Selecteer ‘herstel fabrieksinstellingen’ om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. 

Hiermee worden ook alle DRM-activaties gewist.  

Apparaat informatie  

Selecteer ‘apparaat informatie’ voor informatie over de huidige firmware versie en 

het gebruikte geheugen.   

DRM-autorisatie info  

Trek hiermee de DRM - autorisatie van de Ereader in.  

 

Let op: door dit te doen zullen met DRM beveiligde boeken onleesbaar worden!   
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De BeBook Pure resetten 

 

Mocht het gebeuren dat de BeBook Pure op geen enkel commando reageert dan is 

de BeBook Pure te resetten met behulp van de reset knop  op de achterkant van de 

BeBook. Gebruik hier voor een klein object zoals een paperclip. Buig de paperclip 

zodat je met het uiteinde de reset knop kan indrukken.  
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Probleemoplossing 

  

De Ereader reageert nergens op   

 Reset de BeBook Pure met behulp van de reset knop aan de achterkant.  

 Houd de aan/uit knop voor zes seconden ingedrukt.  

 Als bovenstaande oplossing geen uitkomst bieden, verbind de BeBook aan 

de computer of oplader en laad de BeBook voor vier uur op.  

De batterij duur is kort  

 De BeBook Pure is te kort opgeladen, laad de BeBook vier uur op 

 De BeBook Pure heeft in een koude omgeving gelegen, hierdoor 

functioneert de accu niet meer optimaal.  

 De BeBook gaat niet in stand-by mode als deze niet gebruikt wordt. Pas dit 

aan in het instellingen menu.  

Een boek kan niet gelezen worden 

 Controleer of het bestandstype van het boek ondersteund wordt door de 

BeBook Pure. 

 Controleer of het boek aangekocht is met dezelfde Adobe ID als waar de 

BeBook Pure mee geautoriseerd is.  

De BeBook Pure kan niet gebruikt worden wanneer deze verbonden is met de 

computer 

 Om de BeBook Pure te gebruiken terwijl deze wordt opgeladen via de 

computer dient deze verwijderd te worden van de computer d.m.v. de 

‘hardware veilig verwijderen’ functie op je computer.  

Onderhoud  

 Mocht de BeBook Pure nat worden, zet deze dan direct uit. Wacht tot de 

Ereader geheel opgedroogd is voor deze weer aan te zetten.  

 Maak het scherm schoon met een schoon microvezel doek.   
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 Bescherm de BeBook Pure met een beschermhoes om krassen en andere 

schades te voorkomen.  

 Maak de Ereader niet open. Het openen van de Ereader dient alleen gedaan 

te worden door geautoriseerde service centers.  

Batterij 

 De batterij dient alleen opgeladen te worden in temperaturen tussen de 0 

en 35 graden. 

Laad de batterij niet op als deze beschadigd is of lekt.  

Gebruik 

 Bedek de BeBook Pure niet tijdens werking of oplading. Dit kan leiden tot 

oververhitting.  

 Maak geen gebruik of bewaar de Ereader niet onder de volgende 

omstandigheden: 

A) Extreem hoge of lage temperaturen 

B) Plekken met een hoge luchtvochtigheid  
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Specificaties  

 

Display: 6.0 “ E ink scherm.Resolutie: 800 x 600, 16 level grijstinten  

Processor: Rockchip RK2808A  

Opslag capaciteit: Intern geheugen: 4GB 

Extern geheugen: Uit te breiden tot 32GB 

Ondersteunde bestandformaten: EPUB, TXT, PDF, FB2, RTF, MOBI, JPG, BMP 

Aansluiting: USB 2.0  

Batterij: Li-on Polymer 1500 mAH  

Oplaadtijd: +- 4 uur  

Aansluiting:  5.0V, 1.0A  

Systeemeisen:  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS X, Linux. 

Omvang: 167 x 123 x 8.8 mm  

Gewicht:  + -188 gram 

Auteursrechten en handelsmerken mededeling  
 
Auteursrechtwetten verbieden het kopiëren van gegevens van dit product of de 
inhoud van deze gebruikershandleiding (illustraties, verwante documenten, enz.) 
geheel of in delen zonder toestemming van de auteursrechthebbende.Daarnaast 
wordt het gebruik van de gegevens van dit product of de inhoud van deze 
gebruikershandleiding niet toegestaan zonder toestemming, behalve voor 
persoonlijk gebruik.  
 
Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft 
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.  
 
Mac OS is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten 
en/of andere landen.  
 

Adobe, het Adobe-logo, Reader en PDF zijn geregistreerde handelsmerken of 

handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of 

andere landen 

Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torwalds in de Verenigde Staten 

en/of andere landen 
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Garantie  

 
BeBook biedt een garantie van 1 jaar op haar producten. Deze garantie dekt 
geen beschadigingen die zijn toegebracht aan producten door onjuist 
gebruik, schades veroorzaakt door externe factoren of het installeren van 
software van derden.   
 
Mocht je vragen hebben over de BeBook Pure Ereader, neem dan contact op 
via: support@mybebook.com of bezoek ons website: 
www.mybebook.com/support 

 

Disclaimer 

 
De fabrikant behoudt zich het recht om het product continu te verbeteren. 
Deze veranderingen kunnen worden aangebracht zonder dat die direct 
beschreven worden in deze gebruikershandleiding. Voor deze reden, kan de 
informatie in deze gebruikershandleiding afwijken van de realiteit.  
De fabrikant garandeert alleen geschiktheid voor het beoogde doel van het 
product. Daarnaast is de fabrikant niet verantwoordelijk voor schade of 
verlies van gegevens en de daarop volgende gevolgen. 
 
BeBook is a brand of ICIDU B.V. 
 
Copyright ICIDU 2012 

 

mailto:support@mybebook.com
http://www.mybebook.com/support

