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Over uw Reader™

Geniet van de meest natuurlijke en intuïtieve leeservaring die Sony te bieden heeft. Dit is e-
reading (elektronisch lezen).

 Koppel los en ontspan. Met de Wi-Fi®-functie kunt u boeken en periodieken rechtstreeks
downloaden via uw Reader™.

 Onovertroffen aanraakscherm. Maak bladwijzers, markeer tekst en neem notities op het
hoge contrast e-papierscherm. Lees zonder problemen onder direct zonlicht.

 Zoomen. Pas gemakkelijk de grootte van het lettertype aan of zoom in op de
afbeeldingen om ze beter te bekijken.

 Woordenboek en Wikipedia®. Tik eenvoudigweg op een woord en hou het vast om de
definitie ervan op te zoeken, het te vertalen of meer te leren van de Wikipedia website.

U kunt ook:
 Het stand-byscherm personaliseren met uw favoriete foto's of de boekomslag van het
laatst gelezen boek.

 Uw eigen collecties aanmaken en uw boeken organiseren volgens bestsellers,
favorieten, genre en meer.

Over deze handleiding
Gelieve de Snel aan de slag en Belangrijke productinformatie in deze verpakking te lezen
om u op weg te helpen.
Deze Gebruikershandleiding beschrijft de voornaamste functies van uw Reader. U kunt deze
handleiding ook vinden in [Boeken] op uw Reader. U vindt de Gebruikershandleiding in uw
taal terug op de website voor pc-ondersteuning.
VS:
http://www.sony.com/readersupport
Canada:
http://www.sony.ca/readersupport
Europa:
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS
Australië:
http://www.sony.com.au/support
Nieuw-Zeeland:
http://www.sony.co.nz/support

Opmerking
 De screenshots in de Gebruikershandleiding kunnen verschillen van die van uw Reader.



Zoeken naar een specifiek onderwerp in deze Gebruikershandleiding
Gebruik de [Inhoudsopgave]-functie van uw Reader om te zoeken naar onderwerpen, en tik
op een onderwerp om ernaartoe te gaan.
Druk tijdens het bekijken van deze Gebruikershandleiding op uw Reader op de  (Menu)-
knop  tik op [Navigeer pagina]  [Inhoudsopgave] om de Inhoudsopgave te bekijken.
U kunt ook tikken op het paginanummer onderaan het scherm  tik op [Inhoudsopgave].

Springen naar een gelinkte sectie in deze Gebruikershandleiding
Tik op de link naar een hoofdstuk of sectie aangeduid met een markering om de pagina te
bekijken.
Om tijdens het bekijken van een boek of periodiek terug te keren naar de laatst bekeken
pagina, tikt u op  nadat u op een link hebt getikt.
Om de / -pictogrammen te verbergen, druk op de  (Terug)-knop.

Het tekstformaat wijzigen
U kunt het tekstformaat wijzigen om de leesbaarheid te verbeteren. Raadpleeg Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Aan de slag > Welkom!



Kenmerken en functies van de Reader

Inhoud overzetten van uw computer
Om te genieten van boeken en foto's op de Reader, downloadt u de Reader-toepassing om
ze over te zetten van uw computer naar de Reader. Raadpleeg Details. U kunt de Reader-
toepassing ook gebruiken om de inhoud op de Reader te back-uppen en beheren.

Winkelen naar boeken in de Reader™ Store
Bezoek Reader Store en vind boeken die u interesseren uit een grote waaier aan titels en
genres. De [Reader Store]-applicatie vindt u terug op het [Hoofdscherm]-scherm. De initiële
instelling van het land / de regio voor de Reader zal bepalen of de Reader Store
beschikbaar is in uw regio. Raadpleeg Details.

Nuttige functies

Wi-Fi-netwerktoegang Details
 Ga naar Reader Store Details

 Wikipedia Details

 Gebruik de webbrowser voor internettoegang Details

 Neem een kijkje bij boeken van openbare bibliotheken om te lezen op de Reader
Details

 Gebruik Evernote Details

 Gebruik Facebook Details

Annotatie Details
 Voeg bladwijzers toe Details



 Markeer woorden Details

 Handgeschreven notities op een pagina Details

Grootte aanpassen
 Pas het tekstformaat aan Details

 Wijzig de paginaweergavemodus Details

Op Details inzoomen

Pas de inhoudsweergave aan Details

Zoeken
 Vind notities Details

 Vind pagina's met een trefwoord Details

 Zoek inhoud met een trefwoord Details

Spring naar pagina's Details

Woordenboek Details
 Zoek woorden op tijdens het lezen Details

 Zoek woorden op in een woordenboek Details

 Toon voorheen opgezochte woorden Details

Lees periodieken Details

Collecties Details

Aanvullende applicaties
 Handschrift Details

 Aantekening Details

 Fotoweergave Details

 Evernote Details

 Facebook Details

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>



Hoofdpagina > Aan de slag > Welkom!



Maak verbinding met een Wi-Fi®-netwerk

Om te winkelen in Reader Store of voor draadloze internettoegang, stel de draadloze (Wi-
Fi®) internetverbinding in met de volgende stappen.

Een Wi-Fi-verbinding voorbereiden
Schakel [Wi-Fi] in op de Reader voor u een verbinding maakt met een toegangspunt.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Instellingen] 

[Draadloze netwerkinstellingen].

2. Vink het selectievakje rechts van [Wi-Fi] aan om het Wi-Fi-netwerk in te schakelen.
Een vinkje wijst erop dat [Wi-Fi] is ingeschakeld. Wi-Fi is standaard uitgeschakeld.
U kunt ook op de statusbalk tikken  [Wi-Fi]. Raadpleeg Details.

Tip
 Schakel [Wi-Fi] uit wanneer hij niet wordt gebruikt om de levensduur van de batterij van
de Reader te verlengen.

 Schakel [Draadloz.standby] in om de levensduur van de batterij te verlengen.
Raadpleeg Details.

Wi-Fi statuspictogrammen
De volgende pictogrammen in de statusbalk tonen de status van de Wi-Fi-verbinding.

Pictogram Status

Wi-Fi is geactiveerd. Het aantal balken wijst op de sterkte van het Wi-Fi-
signaal.



De Wi-Fi-netwerkfunctie van de Reader staat in stand-bymodus. Raadpleeg
Details.
Er is geen Wi-Fi-toegangspunt. In deze modus heeft u geen toegang tot
Reader Store.
De [Wi-Fi]-instelling is uitgeschakeld.

Een verbindingstype kiezen
Naargelang uw Wi-Fi-omgeving, maak een verbinding met een toegangspunt op een van de
volgende manieren.
De volgende vragen zullen de meest geschikte manier bepalen om de Wi-Fi-
netwerkverbinding van de Reader in te stellen.

 Internet

*WPS: Wi-Fi-beveiligde inhoud

Geval A



Een WPS-compatibele Wi-Fi-router met WPS-knop Details

Geval B

Een WPS-compatibele Wi-Fi-router met PIN-invoer Details

Geval C

Een Wi-Fi-router zonder WPS-ondersteuning aansluiten Details

Geval D

Verbinden met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk Details

Handmatige instelling

Stel een Wi-Fi-netwerkverbinding handmatig in; maak een verbinding met een toegangspunt
waarvan de SSID als onzichtbaar is ingesteld. Raadpleeg Details.

Geval A: een WPS-compatibele Wi-Fi-router met WPS-knop
De Reader is compatibel met WPS (Wi-Fi Protected Setup), zodat u gemakkelijk een Wi-Fi-
verbinding kunt maken met de "WPS"- of "Verbinden"-knop op uw WPS-compatibele Wi-Fi-
router. Zorg ervoor dat [Wi-Fi] is ingeschakeld en tik op [Wi-Fi instellingen] op het
[Draadloze netwerkinstellingen]-scherm. U kunt ook [Wi-Fi] inschakelen door te tikken op de
statusbalk en te tikken op [Wi-Fi instellingen].
1. Tik op [WPS drukknop-conf.methode]  [Starten].



2. Druk binnen 2 minuten op de "WPS"- of "Verbinden"-knop op uw Wi-Fi-router.*
De Reader probeert automatisch een Wi-Fi-verbinding te maken.

* De naam van de knop op uw Wi-Fi-router kan verschillend zijn.

 "WPS"- of "Verbinden"-knop

3. Zodra het Reader-scherm de voltooiing van de instelling toont, tik op [OK].
De status van de draadloze verbinding wordt in de statusbalk weergegeven. Raadpleeg
Details.

Raadpleeg Details voor meer technische informatie.

Geval B: een WPS-compatibele Wi-Fi-router met PIN-invoer
Als uw WPS-compatibele Wi-Fi-router geen drukknopconfiguratie ondersteunt, maak dan
een verbinding met behulp van een PIN (Persoonlijk Identificatienummer). Zorg ervoor dat
[Wi-Fi] is ingeschakeld en tik op [Wi-Fi instellingen] op het [Draadloze netwerkinstellingen]-
scherm. U kunt ook [Wi-Fi] inschakelen door te tikken op de statusbalk en te tikken op [Wi-
Fi instellingen].
1. Tik op [Wi-Fi netwerk toevoegen]  [WPS-PIN-methode]  [Starten].

Een PIN wordt op het scherm van de Reader weergegeven.



Voer de PIN in op uw Wi-Fi-router. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-
router voor meer informatie.

2. Tik na het invoeren van de PIN op [OK] op de Reader.
Na korte tijd verbindt de Reader automatisch met het draadloze netwerk.
De status van de draadloze verbinding wordt in de statusbalk weergegeven. Raadpleeg
Details.

Raadpleeg Details voor meer technische informatie.

Geval C: een Wi-Fi-router zonder WPS-ondersteuning aansluiten
Zorg ervoor dat [Wi-Fi] is ingeschakeld en tik op [Wi-Fi instellingen] op het [Draadloze
netwerkinstellingen]-scherm. U kunt ook [Wi-Fi] inschakelen door te tikken op de statusbalk
en te tikken op [Wi-Fi instellingen].
1. Tik op [Scannen].

De beschikbare toegangspunten worden vermeld onder [Wi-Fi netwerken].

Item Beschrijving

Netwerk SSID
Beveiligingstype
Pagina-indicator
Pagina omslaan-pictogram
Wi-Fi wordt ingeschakeld en de Reader detecteert een onbeveiligd netwerk.
Wi-Fi wordt ingeschakeld en de Reader detecteert een beveiligd netwerk. De Wi-Fi-
router waarmee u wilt verbinden vereist een wachtwoord. Een wachtwoord kan ook
een WEP-sleutel/WPA-sleutel/encryptiesleutel/netwerksleutel, enzovoort worden



genoemd.

2. Tik op de SSID (Service Set Identifier) van uw Wi-Fi-router in de [Wi-Fi netwerken]-
lijst. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router voor meer
informatie over het bepalen van de SSID van uw Wi-Fi-router.

3. Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tik op het invoerveld en voer het
wachtwoord in met het schermtoetsenbord.

4. Tik op [Verbinden].
De Reader verbindt zich met het Wi-Fi-netwerk.
De status van de draadloze verbinding wordt in de statusbalk weergegeven. Raadpleeg
Details.

Raadpleeg Details voor meer technische informatie.

Geval D: verbinden met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk
Sommige openbare draadloze toegangspunten of "hotspots" zijn beschikbaar en u kunt
ermee verbinden. Zorg ervoor dat [Wi-Fi] is ingeschakeld en tik op [Wi-Fi instellingen] op
het [Draadloze netwerkinstellingen]-scherm. U kunt ook [Wi-Fi] inschakelen door te tikken
op de statusbalk en te tikken op [Wi-Fi instellingen].
1. Tik op [Scannen].

De beschikbare toegangspunten worden vermeld onder [Wi-Fi netwerken].

Item Beschrijving

Netwerk SSID



Beveiligingstype
Pagina-indicator
Pagina omslaan-pictogram
Wi-Fi wordt ingeschakeld en de Reader detecteert een onbeveiligd netwerk.
Wi-Fi wordt ingeschakeld en de Reader detecteert een beveiligd netwerk. De Wi-Fi-
router waarmee u wilt verbinden vereist een wachtwoord. Een wachtwoord kan ook
een WEP-sleutel/WPA-sleutel/encryptiesleutel/netwerksleutel, enzovoort worden
genoemd.

2. Tik op de SSID (Service Set Identifier) van uw Wi-Fi-router in de [Wi-Fi netwerken]-
lijst.

3. Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tik op het invoerveld en voer het
wachtwoord in met het schermtoetsenbord.

4. Tik op [Verbinden].
De status van de draadloze verbinding wordt in de statusbalk weergegeven.

5. De [Browser]-toepassing kan automatisch een verbinding maken met een
openbaar toegangspunt. Zoniet, start de [Browser]-applicatie handmatig op; druk
op de  (Hoofdscherm)-knop, tik op [Applicaties]  [Browser].

6. Het browserscherm kan meer informatie tonen over het voltooien van de
verbinding. Volg de instructie(s) waar van toepassing.

Raadpleeg Details voor meer technische informatie.

Handmatig een Wi-Fi-verbinding instellen
U kunt een Wi-Fi-netwerkverbinding handmatig instellen door de vereiste
verbindingsinformatie in te voeren. Zorg ervoor dat [Wi-Fi] is ingeschakeld en tik op [Wi-Fi
instellingen] op het [Draadloze netwerkinstellingen]-scherm. U kunt ook [Wi-Fi] inschakelen
door te tikken op de statusbalk en te tikken op [Wi-Fi instellingen].
1. Tik op [Wi-Fi netwerk toevoegen].



2. Tik op [Handmatige registratie].

3. Tik op het [SSID]-invoerveld en typ met het schermtoetsenbord.

4. Tik op het [Beveiligingsmethode]-menu (de standaardwaarde is [Openen]) en tik
vervolgens op het ondersteunde beveiligingstype.

5. Tik op het [Wachtwoord]-invoerveld en typ uw wachtwoord met het
schermtoetsenbord. Tik vervolgens op [Gereed]  [Opslaan].

6. Tik op het opgeslagen netwerk-SSID in de [Wi-Fi netwerken]-lijst op het [Wi-Fi
instellingen]-scherm.

7. Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tik op het invoerveld en voer het
wachtwoord in met het schermtoetsenbord.

8. Tik op [Verbinden].
De Reader verbindt zich met het Wi-Fi-netwerk.
De status van de Wi-Fi-verbinding wordt in de statusbalk weergegeven. Raadpleeg
Details.

Raadpleeg Details voor meer technische informatie.

Algemene opmerkingen over Wi-Fi-aansluitingen
 Tik op een netwerk SSID in de [Wi-Fi netwerken]-lijst en houd het vast om de status en
verwante informatie van het toegangspunt weer te geven.

 Controleer alle vereisten, gebruikersnaam- en/of wachtwoordgegevens bij de
internet/Wi-Fi service provider voordat u een verbinding maakt met een draadloos
netwerk.

 U kunt tot 20 Wi-Fi-netwerkverbindingen configureren.
 De Reader ondersteunt bepaalde persoonlijke Wi-Fi-netwerkbeveiligingssystemen niet.
Neem contact op met de internet/Wi-Fi service provider voor meer informatie.

 Als u het wachtwoord bewerkt van een Wi-Fi-netwerk waarmee u op dit moment bent
verbonden, probeert de Reader opnieuw een verbinding te maken met het Wi-Fi-



netwerk met behulp van het nieuwe wachtwoord.
 Om een statisch IP-adres te gebruiken, drukt u op de  (Menu)-knop  tik op
[Geavanceerd] in het [Wi-Fi instellingen]  tik op [Statisch IP gebruiken]. Wijzig deze
instelling niet, tenzij een netwerkbeheerder erom vraagt, omdat er dan mogelijk geen
goede verbinding met het Wi-Fi-netwerk kan worden gemaakt.

 Als de SSID (Service Set Identifier) van een toegangspunt privaat is, voer de informatie
van de Wi-Fi-verbinding handmatig in.

 Het toegangspunt kan de toegang beperken naargelang het MAC-adres. Controleer het
MAC-adres door te drukken op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties] 
[Instellingen]  [Over]  [Informatie apparaat]. Registreer vervolgens het MAC-adres
met het toegangspunt om een Wi-Fi-verbinding te maken.

 Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk, kunt u ook de snelheid, beveiliging en
andere informatie over het Wi-Fi-netwerk weergeven door te drukken op de  (Menu)-
knop en te tikken op [Verbindingsinformatie] in het [Wi-Fi instellingen]-scherm.

 Zodra geconfigureerd kan een verbinding met een toegangspunt opnieuw worden
gemaakt door het in de [Wi-Fi netwerken]-lijst eenvoudigweg aan te tikken en te tikken
op [Verbinden].

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Aan de slag > Draadloze aansluiting



Opladen van de Reader

Het laad/batterijstatuspictogram bovenaan rechts van de statusbalk geeft de batterijstatus
weer. Raadpleeg Details.
Indien bijna leeg, kies een van de methodes in de volgende secties om de Reader op te
laden.

 Micro USB-aansluiting

 Laadaanduiding

Opladen via uw computer
1. Schakel uw computer in.

2. Sluit de Reader aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel.
Wacht tot onderstaand scherm wordt weergegeven.



Om Beschrijving
De Reader-
toepassing te
installeren of
gegevens over te
zetten

Tik op [Ja] om de Reader-toepassing te installeren of breng
tijdens het laden bestanden over van uw computer naar de
Reader. De Reader kan niet worden bediend tijdens het
overbrengen.
Zodra het USB-opslagscherm wordt weergegeven op de Reader,
wordt het op uw computer herkend en verschijnen de "READER"-
en "SETUP"-drives op uw computer.
Wanneer het pictogram*  wijzigt naar , is het laden voltooid.
Wanneer het laden is voltooid, koppel de USB-kabel los van de
Reader en van uw computer.
Na een korte tijd verschijnt het [Hoofdscherm]-scherm.
* Dit pictogram wordt uitsluitend weergegeven wanneer de

Reader in gegevensoverdrachtmodus staat.

De Reader te laden Tik op [Nee] of druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar
het vorige scherm.
U kunt ook op de  (Hoofdscherm)-knop drukken. Het
[Hoofdscherm]-scherm verschijnt. Wanneer het pictogram 
wijzigt naar , is het laden voltooid.
In deze stand wordt de Reader niet door uw computer herkend*.
Wanneer het laden is voltooid, koppel de USB-kabel los van de
Reader en van uw computer.
* Deze situatie kan variëren afhankelijk van de instellingen van uw

computer.

Opmerking
 Uw computer dient te zijn ingeschakeld om de Reader op te laden. De Reader wordt
niet opgeladen wanneer de computer in slaapstand of stand-bymodus gaat. Houd uw
computer tijdens het opladen van de Reader ingeschakeld met een stabiele en
ononderbroken stroomtoevoer.

 De  (Power)-knop kan niet worden gebruikt wanneer de Reader is aangesloten op uw
computer en oplaadt.

 Als u de Reader uitschakelt door te tikken op [Instellingen]  [App. uitschkln] in de
oplaadmodus, dan stopt de Reader met laden.



Tip
 U kunt de Reader ook opladen met de netspanningsadapter (PRSA-AC10/PRSA-AC1A,
los verkrijgbaar). Deze laadmethode neemt ongeveer 2 uur in beslag om de batterij
volledig op te laden.

 Als de batterij leeg is en u de Reader gedurende 3 minuten oplaadt met de
netspanningsadapter, is er voldoende batterijcapaciteit om ongeveer 200 pagina's te
lezen.

 Om te veranderen van laadmodus naar gegevensoverdrachtmodus, tik op de statusbalk
om het notificatievenster weer te geven  tik op [USB verbonden]  [Ja].

Pictogram status Opladen/Batterij
Het pictogram voor de status van het opladen/batterij geeft de laadstatus of de geschatte
resterende batterijlading weer.

Pictogram Beschrijving

Vier balkjes betekenen een volledig of bijna volledig opgeladen batterij. Het
aantal balkjes daalt naarmate de lading van de batterij zakt. Geen enkel balkje
betekent dat de batterij zo goed als leeg is.
De batterij is volledig opgeladen.



De batterij wordt opgeladen.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Aan de slag > Batterij



De levensduur van de batterij maximaliseren

Er zijn heel wat manieren om de batterij te sparen. De levensduur van de batterij verlengen:
 Als u niet van plan bent de Reader te gebruiken, schakel de Reader volledig uit.
 Laat de Reader niet langdurig met een lege batterij. Dit kan de batterijcapaciteit
beïnvloeden.

 Gebruik en bewaar de Reader op kamertemperatuur of binnen het aanbevolen
temperatuurbereik van 5°C tot 35°C.

 Schakel de Wi-Fi uit wanneer draadloze communicatie niet nodig is.
 Schakel [Draadloz.standby] in om de levensduur van de batterij te verlengen.

Handelingen die energie verbruiken
Het volgende gebruik kan meer energie vereisen dan normaal lezen.

 Wi-Fi-verbindingen
 De [Wi-Fi netwerken]-lijst voortdurend bijwerken
 Boeken, periodieken, bestanden of websites met veel afbeeldingen weergeven
 Een diashow weergeven met een korte intervalinstelling
 Een microSD-kaart gebruiken
 Vaak een microSD-kaart plaatsen en uitwerpen
 Een grote hoeveelheid gegevens op een microSD-kaart
 Annoteren, zoeken op trefwoord en zoeken in het woordenboek
 De Wi-Fi-netwerkfunctie van de Reader staat niet in stand-bymodus.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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De Reader-toepassing installeren (Reader voor PC/Mac)

1. Schakel uw computer in, verbind uw computer met het internet en sluit vervolgens
de Reader aan op uw computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
Zorg ervoor dat u administratortoegang hebt tot uw computer.

2. Wanneer [Wilt u dat de computer dit apparaat herkent?] verschijnt, tikt u op [Ja].
Raadpleeg Details.

3. Installatie op Windows-computers:
Klik op uw computer op het "Start"-menu  "Computer" of "Mijn Computer"  dubbelklik
op de "SETUP"-drive  dubbelklik op "Setup Reader for PC".
Installatie op Mac-computers:
Wanneer de Reader is aangesloten op uw Mac, verschijnen de "SETUP"- en "READER"-
drives op het bureaublad. Dubbelklik op de "SETUP"-drive  dubbelklik op "Setup
Reader for Mac".

4. Volg de instructies op het scherm om de installatie van de Reader-toepassing te
beëindigen.
Voor meer informatie over de aankoop van inhoud via Reader Store, het overzetten van
inhoud op de Reader en synchroniseren, raadpleeg het [Help]-menu van de Reader-
toepassing.

5. Wanneer het overzetten is voltooid, klik op "Disconnect" in de Reader-toepassing
en koppel vervolgens de USB-kabel los van de Reader. Na een korte tijd verschijnt
het [Hoofdscherm]-scherm.
De inhoud wordt verzonden naar de overeenstemmende applicatie, gebaseerd op het
bestandsformaat van de inhoud.
Persoonlijke documenten die geen foto's zijn, worden verzonden naar de [Boeken]-
applicatie.

Tip
 Wanneer u gegevens overzet op de microSD-kaart, voert u de microSD-kaart in de
Reader in Stap 2.

 Raadpleeg Details voor meer informatie over de systeemvereisten voor de Reader-
toepassing.

 Raadpleeg Details voor meer informatie over ondersteunde bestandsformaten.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>



Hoofdpagina > Aan de slag > De Reader-toepassing installeren (Reader voor PC/Mac)



In-/uitschakelen

  (Power)-knop

 Laadaanduiding

Inschakelen
1. Druk op de  (Power)-knop.

Als de batterij volledig leeg is, krijgt de  (Power)-knop geen stroom en kunt u mogelijk
de Reader niet inschakelen. In dit geval kan het laadlampje 3 keer rood knipperen. Sluit
de Reader aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel; de Reader zal
onmiddellijk automatisch worden ingeschakeld. Wacht tot de Reader wordt ingeschakeld
voor u hem probeert te bedienen.

De Reader volledig uitschakelen
1. Druk op de  (Power)-knop en houd hem gedurende ongeveer 3 seconden vast.

2. Tik op [Ja] om de Reader uit te schakelen.
Door de Reader volledig uit te schakelen spaart u het batterijvermogen meer dan in
slaapstand wanneer u de Reader langdurig niet gebruikt.

U kunt hetzelfde doen via [Instellingen].
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Instellingen]  [App.

uitschkln]  [Ja].

Slaapstand
Om de batterij te sparen en onbedoeld gebruik van het aanraakscherm te vermijden, plaatst
u de Reader in slaapstand door te drukken op de  (Power)-knop. Het stand-byscherm
verschijnt. U kunt het stand-byscherm personaliseren. Raadpleeg Details.
Om de Reader uit de slaapstand te halen, druk opnieuw op de  (Power)-knop.

Tip
 U kunt de slaapstand op de Reader ook activeren door de Standard Cover of Cover



with Light (los verkrijgbaar) te sluiten.

Automatische energiebesparingsmodi
De Reader gaat in slaapstand na 10 minuten inactiviteit. Na 3 dagen in slaapstand, schakelt
de Reader automatisch uit. De automatische energiebesparingsmodi kunnen niet worden
uitgeschakeld.

Tip
 De slaapstand wordt niet geactiveerd op de Reader als u minstens elke 10 minuten op
het scherm tikt.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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Overzicht

Deze sectie beschrijft de functies en bedieningselementen van de Reader.

 Aanraakscherm

  (Menu)-knop

  (Terug)-knop

  (Hoofdscherm)-knop

 < > (Pagina omslaan)-knoppen



 Laadaanduiding

  (Power)-knop

 RESET-knop

  Micro USB-aansluiting

 microSD-kaartsleuf

 Standard Cover (PRS-T3)

 Back Panel (PRS-T3S*)

* Alleen beperkte uitgave.

Opmerking



 Standard Cover is los verkrijgbaar.

Bijgeleverde accessoires
 USB-kabel × 1
 Standard Cover (PRS-T3)

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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Knoppen

 (Power)
Schakelt de Reader in/uit en plaatst hem in slaapstand. Raadpleeg Details.

< > (Pagina omslaan)
Wanneer u een boek of periodiek leest: druk op een van beide knoppen om de pagina
respectievelijk om of terug te draaien. Druk op een van beide knoppen en houd hem vast
om pagina's herhaaldelijk om te slaan.
Wanneer u de webbrowser gebruikt: druk op een van beide knoppen om op de pagina
respectievelijk naar boven of naar onder te scrollen.

 (Hoofdscherm)
Geeft het [Hoofdscherm]-scherm weer.

 (Terug)
Keert terug naar het vorige scherm of keert terug naar de inhoudslijst van een boek. Sluit
eveneens het schermtoetsenbord of een dialoogvenster/navigatiebalk/werkbalk.

 (Menu)
Geeft de beschikbare optionele functies weer.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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De Standard Cover (PRS-T3) verwijderen/bevestigen

De Standard Cover verwijderen
1. Open de Standard Cover en draai de Reader om.

2. Houd de Reader stevig vast met één hand.

3. Plaats uw vingernagel of een puntig voorwerp in de sleuf aan de onderkant en til
de Standard Cover vervolgens voorzichtig op en verwijder deze.

De Standard Cover bevestigen
1. Steek de lipjes van de Standard Cover in de openingen in de Reader.

2. Druk de Standard Cover omlaag.



Opmerking
 Verwijder het label niet van de batterij.

Tip
 De Standard Cover en de Cover with Light (los verkrijgbaar) zijn uitgerust met een
magnetisch geactiveerde waak-slaapfunctie die de Reader automatisch wekt of in
slaap brengt als u de omslag opent of sluit.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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Het Back Panel (PRS-T3S*) verwijderen/bevestigen

* Alleen beperkte uitgave.

Het Back Panel verwijderen
1. Draai de Reader om.

2. Houd de Reader stevig vast met één hand.

3. Plaats uw vingernagel of een puntig voorwerp in de sleuf aan de onderkant en til
het Back Panel vervolgens voorzichtig op en verwijder het.

Het Back Panel bevestigen
1. Steek de lipjes van het Back Panel in de openingen in de Reader.

2. Druk het Back Panel omlaag.

Opmerking
 Verwijder het label niet van de batterij.



<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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microSD-kaartsleuf

De microSD-kaartsleuf bevindt zich aan de achterkant van de Reader.
1. Verwijder de Standard Cover (PRS-T3) of het Back Panel (PRS-T3S*).

2. Houd de microSD-kaart vast met de contactpunten naar onder gericht en de pijl in
de richting van de microSD-kaartsleuf, en voer hem in tot hij op zijn plaats klikt.
De toegangsaanduiding licht oranje op terwijl de Reader de microSD-kaart leest.

3. Bevestig de Standard Cover (PRS-T3) of het Back Panel (PRS-T3S*).
* Alleen beperkte uitgave.

U kunt de microSD-kaart formatteren indien nodig. Raadpleeg Details.

Opmerking
 Verwijder de microSD-kaart niet zolang de toegangsaanduiding oplicht.

 Toegangsaanduiding

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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Applicaties en het [Hoofdscherm]-scherm

Druk op de  (Hoofdscherm)-knop om het [Hoofdscherm]-scherm weer te geven. Het
[Hoofdscherm]-scherm bevat de volgende applicaties.
De weergegeven pictogrammen kunnen variëren afhankelijk van de instelling van het land /
de regio.

Statusbalk

 Laatst gelezen item
Tik op  om de vier recentst gelezen boeken/periodieken weer te geven. Tik op  om
het vorige scherm weer te geven.

 Recent toegevoegde boeken/periodieken

 Applicaties
Afhankelijk van de instelling voor het land / de regio worden er tot vier
applicatiepictogrammen weergegeven.

Het [Applicaties]-scherm verschijnt wanneer u tikt op [Applicaties] op het [Hoofdscherm]-
scherm.



 Statusbalk

 Applicaties

Tip
 Het meest recente item dat u heeft geopend wordt onder [Verder lezen] weergegeven
op het [Hoofdscherm]-scherm. Tik erop om verder te lezen vanaf waar u eerder stopte
met lezen.

 De vier recentst gelezen boeken/periodieken kunt u weergeven door [Verder lezen] te
wijzigen op het [Hoofdscherm]-scherm.

 De vier recentste boeken/periodieken die aan de Reader werden toegevoegd, worden
onder [Recent toegevoegd] weergegeven op het [Hoofdscherm]-scherm. Tik op een
ervan om het te lezen.

 Wanneer u tikt op een tabblad voor Reader Store-aanbevelingen, worden de drie meest
aanbevolen boeken/periodieken van de Reader Store weergegeven onder het tabblad.
Vink de knop aan om de aanbevelingen te verbergen.

 De Reader Store-aanbevelingsfunctie is alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.
Ga naar uw plaatselijke Reader Store-webpagina voor meer informatie. De functies die
in dit onderdeel worden beschreven, worden alleen weergegeven op uw Reader als uw
plaatselijke Reader Store deze ondersteunt.

Applicatie Beschrijving

[Boekenplanken] Tik op [Boekenplanken] om de inhoudslijst van [Boeken] volgens
fabrieksinstellingen te tonen. U kunt ook tikken op de linkerbovenhoek
van het scherm of drukken op de  (Menu)-knop  [Boekenplank
kiezen] om het volgende pop-upmenu weer te geven.



[Boeken]
[Collecties]
[Gekochte inhoud]*
[Evernote]
* Als u zich nog niet hebt aangemeld op Reader Store, wordt [Gekochte
inhoud] niet weergegeven. De [Gekochte inhoud]-functie wordt alleen
weergegeven op de Reader als uw plaatselijke Reader Store deze
functie ondersteunt.

[Reader Store]* Hiermee opent u de Reader Store. U vindt er populaire titels, bestsellers,
nieuwe publicaties en meer. Raadpleeg Details.

[Boekwinkel]* Open de webbrowser en geef de [Boekwinkel]-pagina weer.
[Applicaties] Geeft een lijst met applicaties.
[Browser] Lanceert de webbrowser. Raadpleeg Details.
[Openbare
bibliotheek]*

Hiermee kunt u zoeken naar openbare bibliotheken waar u boeken voor
de Reader kunt ontlenen. Raadpleeg Details.

[Periodieken]* Toont alle periodieken op de Reader en, indien geplaatst, de microSD-
kaart. Raadpleeg Details.

[Alle notities] Geeft een lijst van de bladwijzers/annotaties in de boeken en
periodieken. Raadpleeg Details.

[Woordenboek] Laat u een woord opzoeken in het woordenboek. Raadpleeg Details.
[Handschrift] Laat u een tekeneditor gebruiken om te tekenen. Raadpleeg Details.
[Kladblok] Laat u een kladblok gebruiken om aantekeningen te maken. Raadpleeg

Details.
[Foto’s] Toont foto's in de Reader en, indien geplaatst, de microSD-kaart.

Raadpleeg Details.
[Instellingen] Geeft de items weer voor het instellen van de Reader. Raadpleeg

Details.
[Evernote
instellingen]

Meld u aan om uw markeringen, foto's en handgeschreven notities te
uploaden naar de Evernote-cloud. Raadpleeg Details.

[Facebook
instellingen]

Meld u aan of af om boekinformatie, favoriete passages en collecties
met uw opmerkingen op Facebook te plaatsen. Raadpleeg Details.

* De beschikbaarheid van deze applicaties varieert afhankelijk van de instelling van het land
/ de regio.

Statusbalk



De statusbalk toont de actuele status van de Reader, zoals de Wi-Fi-status, het
batterijniveau en de status van het downloaden van bestanden van Reader Store.
De volgende items worden in de statusbalk weergegeven.

Pictogram Indicatie

Aangesloten via de USB-kabel.

Een verbinding maken met een netwerk.

Een download is bezig. Wanneer verschillende downloads lopen, wordt het
aantal downloads weergegeven naast dit pictogram.
Dit pictogram wordt ook getoond wanneer de update van de firmware wordt
gedownload.
Een download is voltooid.
Als het downloaden mislukt, wordt het  (Mislukt)-pictogram weergegeven.

Het pictogram verdwijnt wanneer u het notificatievenster opent en tikt op
[Wissen], of wanneer u tikt op de gedownloade items in de [Meldingen]-lijst.
Dit pictogram wordt ook getoond wanneer het downloaden van de firmware is
beëindigd.
Evernote-synchronisatie bezig.

Evernote-synchronisatie beëindigd.
Als het synchroniseren mislukt, wordt het  (Mislukt)-pictogram

weergegeven. Het pictogram verdwijnt wanneer u het notificatievenster opent
en tikt op [Wissen], of wanneer u tikt op een gesynchroniseerd item in de
[Meldingen]-lijst.
Het pictogram verschijnt wanneer de Evernote-synchronisatie stopt.

Database bijwerken.

Signaalsterkte van het Wi-Fi-netwerk. Raadpleeg Details.

Huidig batterijniveau. Raadpleeg Details.

Het pictogram verschijnt wanneer nieuwe firmware is gevonden.

Opmerking



 Naargelang de situatie zullen niet alle pictogrammen meteen worden weergegeven.

Tip
 Wanneer u op de  (Menu)-knop drukt op het [Hoofdscherm]-scherm, wordt de tijd aan
de linkerkant van de statusbalk gedurende ongeveer 5 seconden weergegeven.

Notificatievenster
Tik op de statusbalk om het notificatievenster tevoorschijn te halen dat items bevat inzake
het netwerk en andere actuele handelingen.

Item Beschrijving

Schakel [Wi-Fi] aan/uit. Raadpleeg Details.
Ga naar het [Wi-Fi instellingen]-scherm. Raadpleeg Details.
Geeft de status weer van items die worden gedownload van Reader Store of van het
web.
De voortgangsbalk geeft aan hoe lang het duurt om een item te downloaden vanaf
Reader Store of het internet.
Wordt weergegeven wanneer een Evernote-synchronisatie bezig is.
Ga naar de gegevensoverdrachtmodus. Raadpleeg Details.
Een item dat gedownload is. Tik op het item om het te openen.
Item waarvoor de Evernote-synchronisatie is beëindigd. Tik erop om het te openen.
Wordt weergegeven wanneer nieuwe firmware is gevonden.
Weergegeven wanneer notificaties worden weergegeven. Tik om de lijst met



meldingen te wissen. Het pictogram  (Downloaden beëindigd), het pictogram 

 (Synchronisatie met Evernote beëindigd), het pictogram  (Synchronisatie

met Evernote mislukt) en het pictogram  (Nieuwe firmware gevonden) verdwijnen

ook van de statusbalk.

Naargelang de status van de Reader kunnen ook andere items in het notificatievenster
verschijnen.
Druk op de  (Menu)-knop om het notificatievenster te sluiten.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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Gebruik van het aanraakscherm

Het aanraakscherm herkent de volgende bewegingen.

Tikken
Tik op een pictogram, knop of menu-item en licht uw vinger snel op om een bewerking te
selecteren of uit te voeren.

Tik en houd vast
Tik met uw vinger en houd vast om een woord te selecteren en een pop-upmenu weer te
geven voor verdere acties.

Tik, houd vast en sleep

Raak met uw vinger het scherm aan zonder hem op te lichten en sleep uw vinger; u kunt
een stuk tekst selecteren en een pop-upmenu weergeven voor verdere acties.



Wrijven
Verschuif uw vinger zacht maar snel op het aanraakscherm om de pagina om te slaan; u
kunt de pagina omslaan door naar links te wrijven, of achteruit bladeren door naar rechts te
wrijven. U kunt ook naar pagina's van inhoudslijsten navigeren.

Wrijven en vasthouden
Om meerdere pagina's herhaaldelijk om te slaan, wrijf en houd uw vinger op het scherm.
Haal uw vinger weg om te stoppen.

Samenknijpen
Knijp uw vingers samen of uit elkaar om in of uit te zoomen op de actueel weergegeven
pagina of foto.

Opmerking



 Om de zoommodus te verlaten, druk op de  (Terug)-knop.

Slepen
Raak met uw vinger het scherm aan en sleep ermee om de plaats van een ingezoomde
pagina of afbeelding te wijzigen. De pagina of afbeelding wordt verplaatst zodra u uw vinger
weghaalt.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Basisfuncties > [Hoofdscherm]-scherm



Schermtoetsenbord

Het schermtoetsenbord wordt gebruikt wanneer u dient te typen. Als het toetsenbord niet
automatisch verschijnt, tikt u op het invoerveld op het scherm.

Lay-out van het schermtoetsenbord

 Invoerveld

 Toetsenbordhistorie

 Invoerveld actueel woord

 Shifttoets/[Alt]

 [?123]/[ABC]

 Spatie

  (Zoekpictogram)/  (Nieuwe regel-pictogram)/[Beginnen]

 Backspace

Om Doe dit

Tekst in te voeren Tik op het invoerveld.
Een teken te
verwijderen

Tik op .

Typen te Tik op [Beginnen]/[Gereed].



voltooien
Een nieuwe regel
in te voeren

Tik op de -toets. De -toets wordt enkel geactiveerd

wanneer meerdere lijnen beschikbaar zijn.
Het
toetsenbordtype
te wisselen

Tik op [?123] om het symbooltoetsenbord weer te geven. Tik op [Alt]
om naar bijkomende tekens te schakelen. Tik op [ABC] om terug te
keren naar de alfabetische toetsen.

Van één letter
een hoofdletter te
maken

Tik op . Tik op  en houd deze toets vast om de
hoofdlettervergrendeling te activeren. Om te annuleren, tik opnieuw op 

.

Een spatie in te
voeren

Tik op de spatietoets.

Een eerder
geregistreerd
woord in te
voeren

Een lijst van woorden die u in de toetsenbordhistorie registreerde*,
wordt weergegeven naast het actuele woordinvoerveld. Tik op het
gewenste woord om het in te voeren.
Tik op het actuele woordinvoerveld en houd het vast om het woord erin
te registreren in de toetsenbordhistorie. (Het woord dient uit ten minste
3 letters te bestaan.)

De cursor in het
invoergebied te
verplaatsen

Tik op de locatie naar waar u de cursor wilt verplaatsen.

Optionele tekens
in te voeren

Tik op een toets en hou deze vast en kies een van de toetsen.

* Om de toetsenbordhistorie te wissen, druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op
[Applicaties]  [Instellingen]  [Initialisatie]  [Verw. toetsenbordhist.].

Opmerking
 De beschikbare types toetsenborden en invoermethoden verschillen naargelang de
applicatie.
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Inhoud toevoegen

Inhoud overzetten via de Reader-toepassing (Reader voor PC/Mac)
U kunt de Reader-toepassing gebruiken om boeken en foto's over te zetten op de Reader.
U dient op voorhand de Reader-toepassing te installeren en de inhoud op uw computer te
organiseren. U kunt ook de inhoud op de Reader back-uppen naar de Reader-toepassing.

Inhoud overzetten met slepen en kopiëren
U kunt inhoud rechtstreeks overzetten door naar uw computer te slepen en kopiëren.
1. Sluit de Reader aan op uw computer met de bijgeleverde USB-kabel.

Zorg ervoor dat de Reader zich in een status bevindt waarin hij gegevens kan overzetten.
Raadpleeg Details.

2. Windows-gebruikers klikken op het "Start"-menu  "Computer" of "Mijn
Computer"  dubbelklikken op de "READER"-drive en slepen en kopiëren
vervolgens de gegevens naar de "READER"-drive.
Mac-gebruikers dubbelklikken op de "READER"-drive en slepen en kopiëren vervolgens
gegevens naar de "READER"-drive.

3. Wanneer het overzetten is beëindigd, gebruikt u de functie hardware veilig
verwijderen van uw computer voordat u de USB-kabel loskoppelt van de Reader
en uw computer.
De inhoud wordt verzonden naar de overeenstemmende applicatie, gebaseerd op het
bestandsformaat van de inhoud.
Persoonlijke documenten die geen foto's zijn, worden verzonden naar de [Boeken]-
applicatie.

Opmerking
 Inhoud die door slepen en kopiëren is overgezet, wordt mogelijk niet weergegeven op
de Reader of miniaturen van de inhoud worden mogelijk niet goed weergegeven op de
Reader. Sony raadt u aan om gegevens over te zetten met de Reader-toepassing.

 Verwijder geen enkele standaardsysteemmap die door de Reader werd aangemaakt op
de "READER"-drive, de "SETUP"-drive of de microSD-kaart.

 Als u de USB-kabel loskoppelt wanneer er gegevens worden overgezet, kunnen de
gegevens corrupt worden. Om de Reader of de microSD-kaart los te koppelen
wanneer de Reader op uw computer is aangesloten, dient u ervoor te zorgen dat u de
functie hardware veilig verwijderen van uw computer gebruikt en vervolgens de USB-



kabel loskoppelt.
 Formatteer de Reader of uw microSD-kaart niet met uw computer. Indien u de Reader
of de microSD-kaart op de computer hebt geformatteerd, is het mogelijk dat de
Reader overgezette inhoud niet kan weergeven. Gebruik in dit geval de [Geheugen
formatteren]-functie van de Reader om de Reader en uw microSD-kaart opnieuw te
formatteren. Raadpleeg Details.

Tip
 Wanneer u gegevens naar de microSD-kaart overzet, voer de microSD-kaart in de
Reader in Stap 1 en sleep en kopieer naar de microSD (verwisselbare schijf)-drive in
Stap 2 hierboven.

 Raadpleeg Details voor meer informatie over de systeemvereisten voor de Reader-
toepassing.

 Raadpleeg Details voor meer informatie over ondersteunde bestandsformaten.
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Boeken en periodieken* kopen in de Reader Store*

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's. Ga naar uw plaatselijke Reader Store-
webpagina voor meer informatie. De functies die in dit onderdeel worden beschreven,
zijn alleen beschikbaar op uw Reader als uw plaatselijke Reader Store deze
ondersteunt.

Vooraleer u aan de slag gaat
1. Configureer de Wi-Fi-instellingen van de Reader om toegang te krijgen tot Reader

Store. Raadpleeg Details.

2. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Reader Store].

Een Reader Store-account aanmaken
Om boeken of periodieken te kopen en te downloaden, dient u een account aan te maken in
Reader Store.
Tik op het invoerveld en voer uw informatie in met het schermtoetsenbord. Tenzij u wordt
gevraagd om een Adobe ID en -wachtwoord aan te maken, worden uw Reader Store ID
(uw e-mailadres) en -wachtwoord uw Adobe ID en -wachtwoord. Als u uw Reader Store-
wachtwoord wijzigt, wordt het wachtwoord van uw Adobe ID niet automatisch gewijzigd. Als
u de instructies op het scherm volgt, kunt u met de Reader aangekochte inhoud na het
downloaden bekijken.

Boeken en periodieken kopen
Volg de stappen hieronder om u aan te melden bij de Reader Store en inhoud aan te kopen
met uw Reader.
1. Log in op uw account.

Indien u geen account hebt, kunt u die aanmaken door Reader Store-instructies te
volgen.
Als u al een Reader Store-account hebt, log dan in met uw e-mailadres en wachtwoord.
Mogelijk zal u gevraagd worden uw Adobe ID en -wachtwoord in te voeren.

2. Selecteer of zoek de titel die u wenst te kopen.
Volg Reader Store-instructies om uw aankopen te voltooien. Afhankelijk van uw regionale
Reader Store zal u mogelijk gevraagd worden op de 'Download'-link te tikken om het
downloaden te starten. Is dit niet het geval, dan start het downloaden.



Over automatische levering
Als u zich in de Reader Store geabonneerd hebt op kranten/magazines, worden nieuwe
uitgaves automatisch geleverd op uw Reader. Om ervoor te zorgen dat dit proces correct
werkt, gaat u het volgende na:

 Er is een Wi-Fi-netwerkverbinding beschikbaar. Raadpleeg Details.
Wanneer er een nieuwe uitgave geleverd wordt op de Reader, wordt deze weergegeven
onder [Recent toegevoegd] op het [Hoofdscherm]-scherm. U kunt de uitgave ook
terugvinden in de [Periodieken]-lijst.

Opmerking
 Als u nieuwe uitgaves mist doordat er geen draadloos netwerk beschikbaar is, kunt u
deze downloaden door in de Reader Store naar [Mijn account] te gaan. Daar vindt u
eerdere uitgaves terug.

 De Wi-Fi-netwerkfuncties (inclusief de functie voor automatisch leveren) zijn niet
beschikbaar wanneer de Reader via USB aangesloten is op uw computer en de
gegevensoverdrachtmodus geactiveerd is.

Reader Store-notificaties
U ontvangt automatisch updates (bv. aanbevelingen voor boeken en periodieken, speciale
promoties en exclusieve aanbiedingen) van de Reader Store op het [Hoofdscherm]-scherm.
Om ervoor te zorgen dat dit proces correct werkt, gaat u het volgende na:

 Er is een Wi-Fi-netwerkverbinding beschikbaar. Raadpleeg Details.

Opmerking
 Om [Reader Store-aankondigingen] in te stellen op [Aan] of [Uit], tikt u op [Instellingen] 

 [Algemene instellingen]  [Reader Store-aankondigingen].
 Wanneer u het [Reader Store-aankondigingen]-venster sluit, worden de huidige
aanbevelingen niet weergegeven als u de volgende keer het [Hoofdscherm]-scherm
opent. Het venster wordt echter wel opnieuw weergegeven wanneer de Reader Store
u nieuwe aanbevelingen stuurt.

Navigeren door de Reader Store
Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de vorige pagina van Reader Store. (De
< > (Pagina omslaan)-knoppen en de inzoomfunctie zijn uitgeschakeld.)
Druk op de  (Menu)-knop om de optie-items voor navigatie weer te geven.



Navigatiemethode Beschrijving

[Winkel
hoofdpagina]

Ga naar de bovenste pagina van de Reader Store.

[Mijn account] Bekijk uw aankoophistorie en download opnieuw aangekochte inhoud.
[Verversen /
Stoppen]

Werkt de inhoud bij die wordt weergegeven op de Reader Store-
pagina of stopt het laden van de pagina.

[Volgende] Gaat verder naar een eerder bekeken pagina.
[Verder lezen] Sluit de [Reader Store]-applicatie en keert terug naar de laatst

gelezen pagina van uw laatst gelezen boek.
[Meer] Geeft meer optionele functies weer.
[Hulp en
ondersteuning]

Springt naar de pagina met veelgestelde vragen van Reader Store.

[Juridische
informatie]

Geeft wettelijke informatie weer over Reader Store.

Gedownloade inhoud controleren
Wanneer u inhoud van Reader Store downloadt, kunt u de downloadvoortgang controleren
in de statusbalk en erop tikken om het notificatievenster weer te geven. Raadpleeg Details.
Wanneer u Reader Store verlaat, worden uw vier meest recente aankopen weergegeven
onder [Recent toegevoegd] op het [Hoofdscherm]-scherm. U kunt de aangekochte inhoud
controleren in [Boekenplanken]  [Gekochte inhoud].
Wanneer u zich abonneert op kranten en magazines, wordt alle inhoud opgeslagen in de
[Periodieken]-applicatie.

Bladeren door de inkoophistorie
U kunt ook op Reader Store aangekochte boeken/periodieken controleren.
1. Tik op [Boekenplanken].

2. Tik op [Boeken]. U kunt ook drukken op de  (Menu)-knop  [Boekenplank
kiezen].
Het pop-upmenu opent.

3. Tik op [Gekochte inhoud].
De van op Reader Store aangekochte inhoud wordt weergegeven.

Tip



 Naast het controleren van boeken die van Reader Store werden gedownload, kunt u
ook de aangekochte boeken controleren die nog moeten worden gedownload. Als u
zich nog niet hebt aangemeld op Reader Store, wordt [Gekochte inhoud] in het pop-
upmenu niet getoond.

 U kunt ook informatie over de gedownloade boeken/periodieken plaatsen op Facebook.
Om informatie over de gedownloade boeken/periodieken te plaatsen, tikt u op de titel
van boeken/periodieken  [Plaatsen op Facebook] en houdt u deze vast.

Toegang verkrijgen tot de Reader Store vanop uw computer
Naast winkelen in Reader Store vanop uw computer, kunt u boeken van uw computer op de
Reader overzetten met de Reader-toepassing. Installeer Reader™ for PC of Reader™ for
Mac® door het overeenstemmende installatieprogramma op de Reader te starten.
Raadpleeg Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Inhoud toevoegen/verkrijgen > Inhoud toevoegen



Door pagina's met inhoudslijsten bladeren

De Reader organiseert inhoud volgens inhoudstype en bestandsformaat met behulp van
applicaties. Boeken of uw persoonlijke documenten (zoals PDF-bestanden of
tekstbestanden) worden bijvoorbeeld opgeslagen in de [Boeken]-applicatie,
kranten/magazines in de [Periodieken]*-applicatie en foto's in de [Foto’s]-applicatie, enz.
* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.
Met pagina's met inhoudslijst kunt u op de Reader inhoud ordenen en inhoud zoeken.
De volgende instructies gebruiken de [Boeken]-applicatie als voorbeeld.

 Tik om de boekenplank te kiezen

 Statuspictogrammen

 Toolpictogrammen Details

 Pagina-indicator

 Paginanavigatie-pictogram

Tip
 Naargelang de applicatie zijn verschillende tools beschikbaar voor pagina's met
inhoudslijst. Raadpleeg Details.

Statuspictogrammen



Pictogram Beschrijving

Het item is opgeslagen op de microSD-kaart.

Het item is beveiligd tegen verwijderen. Raadpleeg Details.

Het item werd niet geopend.*

Het item is verlopen.* Zie Details.

Het item verloopt binnen het aangegeven aantal dagen.* Zie Details.

* Dit pictogram wordt enkel weergegeven voor boeken/periodieken.

Navigatie

Navigatiemethode Beschrijving

Pagina-indicator Geef het paneel voor paginanavigatie weer.
Raadpleeg Details.

Paginanavigatie-pictogram of de <
(Vorige)-knop

Vorige pagina of item bekijken.

Paginanavigatie-pictogram of de >
(Volgende)-knop

Volgende pagina of item bekijken.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Door inhoudslijsten bladeren > Inhoudslijsten



Bladeren in thumbnailweergave en lijstweergave

Inhoud kan worden weergegeven als individuele thumbnails of in een lijst.
De volgende instructies gebruiken de [Boeken]-applicatie als voorbeeld.

 Thumbnailweergave-pictogram

 Lijstweergave-pictogram

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken]  [Boeken].

2. Tik op  of .*
 geeft miniaturen weer van de inhoud.
 geeft een inhoudslijst weer.

* Sommige applicaties staan enkel lijstweergave toe.

De titelweergave aanpassen
De titels van sommige boeken/periodieken kunnen worden afgebroken als ze te lang zijn.
Om dit te vermijden, kunt u de Reader instellen om titels over twee lijnen in plaats van een
lijn weer te geven.



 Lijstweergave

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken]  [Boeken] of tik op
[Applicaties]  [Periodieken]*   (Lijstweergave)  druk op de  (Menu)-knop 

 tik op [Titel (weergave van 2 regels)].
* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.

De titels worden over twee lijnen weergegeven.

Tip
 Wanneer u tikt op [Boekenplanken], wordt alle voorafgaandelijke weergegeven inhoud
van [Boeken], [Collecties], [Gekochte inhoud] en [Evernote] getoond.

 De [Gekochte inhoud]-functie wordt alleen weergegeven op de Reader als uw
plaatselijke Reader Store deze functie ondersteunt.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Door inhoudslijsten bladeren > Inhoudslijsten



Het paneel voor paginaverspringing in pagina's met
inhoudslijsten gebruiken

Pagina's met inhoudslijsten kunnen gemakkelijk met het paneel voor paginaverspringing
worden omgeslagen.

 Balk voor paginaverspringing

 Pagina overslaan-pictogram

Om de balk voor paginaverspringing te gebruiken
1. Wanneer u een pagina met inhoudslijst bekijkt, tik op de pagina-indicator

onderaan het scherm.

2. Tik op de balk aan en sleep hem naar links of rechts om achteruit of vooruit te
navigeren.
Druk op de  (Terug)-knop om het paneel voor paginaverspringing te verbergen.

10 pagina's in één keer overslaan
Wanneer de balk voor paginaverspringing wordt weergegeven, tik op << of >> (Pagina
overslaan) om in één keer 10 pagina's terug te keren of om 10 pagina's verder te gaan.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Door inhoudslijsten bladeren > Inhoudslijsten



Inhoud vinden met een trefwoord

U kunt een specifiek item snel vinden door het met een trefwoord te zoeken.
U kunt een boek of de auteur van een boek op de Reader vinden via de [Boeken]-applicatie,
of zoeken naar annotaties via de [Alle notities]-applicatie, enz.
De volgende instructies gebruiken de [Boeken]-applicatie als voorbeeld.

 Zoekpictogram

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken].

2. Tik op ; het invoerveld voor trefwoorden en het schermtoetsenbord verschijnen.

3. Voer een zoekwoord in en tik op .
De weergave toont enkel de items die beantwoorden aan de zoekcriteria.
Om de weergave met zoekresultaten te verlaten, druk op de  (Terug)-knop.

Opmerking
 Sommige applicaties ondersteunen zoeken op trefwoord niet.
 Het beschikbare gezochte doel verschilt naargelang de inhoud.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Door inhoudslijsten bladeren > Inhoudslijsten



Boekinformatie plaatsen op Facebook

U kunt ook de titel van het boek en informatie over de auteur plaatsen op Facebook.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken]  tik op het boek en

houd het boek vast dat u wilt plaatsen.

2. Tik op [Plaatsen op Facebook].
De geselecteerde boekinformatie is geplaatst op Facebook.

Opmerking
Voordat u iets op Facebook plaatst, moet u zich aanmelden. Druk op de 
(Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Facebook instellingen].

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Door inhoudslijsten bladeren > Inhoudslijsten



Tools

Hierna volgt een lijst van de beschikbare tools op de pagina met inhoudslijst van elke
applicatie.
Niet alle tools zijn in elke applicatie beschikbaar.

Toolpictogram Beschrijving

Wijzigt de weergave tussen de miniatuurweergave en de lijstweergave.
Raadpleeg Details.
Wijzigt de sorteervolgorde.

Vindt inhoud met een trefwoord. Raadpleeg Details.

Maakt een nieuwe collectie aan.

Specificeert het notitietype om in te lijst weer te geven.

Maakt een nieuwe tekening.

Maakt een nieuwe aantekening aan.

Synchroniseren met Evernote. Raadpleeg Details.
Tijdens de synchronisatie zal het pictogram veranderen naar  (tik om

de synchronisatie te stoppen).

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Door inhoudslijsten bladeren > Inhoudslijsten



 (Menu)-items gebruiken

Hierna volgt een lijst van beschikbare opties wanneer u op de  (Menu)-knop drukt van de
pagina met inhoudslijst van elke applicatie.
Niet alle opties zijn in elke applicatie beschikbaar.

Optie Beschrijving

[Toevoegen aan
Collectie]

Voegt een of meer boeken toe aan een collectie. Raadpleeg
Details.

[Boeken verwijderen] Verwijdert een of meer boeken uit de Reader. Raadpleeg Details.
[Boeken beveiligen] Beveiligt een of meer boeken tegen verwijderen. Raadpleeg

Details.
[Titel (weergave van 1
regel)]/[Titel
(weergave van 2
regels)]

Geeft de volledige titelstring weer zonder die af te breken.
Raadpleeg Details.

[Boeken retourneren] Toont hoe u een eBook terug kunt indienen bij een openbare
bibliotheek. Raadpleeg Details.

[Boekenplank kiezen] Open het pop-upmenu en u kunt kiezen uit het volgende submenu.
[Boeken] Geeft het boek weer.
[Collecties] Geeft de collecties weer.
[Gekochte inhoud]* Geeft de aangekochte boeken weer.
[Evernote] Geeft de items weer die werden gedownload van
Evernote.
* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's. De [Gekochte
inhoud]-functie wordt alleen weergegeven op de Reader als uw
plaatselijke Reader Store deze functie ondersteunt.

[Publicaties verw.] Verwijdert een of meer uitgaves uit de Reader. Raadpleeg Details.
[Publicaties bev.] Beveiligt een of meer uitgaves tegen verwijderen. Raadpleeg

Details.
[Abonnement
beheren]

Beheert het aantal uitgaves dat u wilt bewaren. Raadpleeg Details.

[Naar collectie
verplaatsen]

Verplaatst een of meer boeken naar een collectie.

[Inhoud verwijderen] Verwijdert items uit een collectie die u hebt gemaakt. Raadpleeg
Details.



[Collectie hernoemen] Wijzigt de naam van een collectie. Raadpleeg Details.
[Plaatsen op
Facebook]

Plaatst informatie over een boekcollectie. Raadpleeg Details.

[Organiseren naar
collectie]

Verplaatst een of meer items van [Standaard collectie] naar andere
collecties die de gebruiker al heeft aangemaakt. Raadpleeg
Details.

[Synchroniseren] Synchroniseren met Evernote. Raadpleeg Details.
[Notities verwijderen] Verwijdert een of meer notities.
[Aantekeningen verw.] Verwijdert een of meer aantekeningen. Raadpleeg Details.
[Aantekeningen bev.] Beveiligt een of meer aantekeningen. Raadpleeg Details.
[Tekeningen verw.] Verwijdert een of meer tekeningen. Raadpleeg Details.
[Tekeningen bev.] Beveiligt een of meer aantekeningen/tekeningen. Raadpleeg

Details.
[Foto’s verwijderen] Verwijdert een of meer foto's. Raadpleeg Details.
[Instellingen] Wijzigt het diashowinterval. Raadpleeg Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Door inhoudslijsten bladeren > Inhoudslijsten



Een boek openen

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken].
De inhoudslijst [Boeken] opent. Raadpleeg Details.

2. Tik op een boek.
Het boek opent.
U kunt ook een boek openen door te tikken op het boek dat u wilt openen en het vast te
houden.

Voor het navigeren binnen een boek, raadpleeg Details.

Tip
 Wanneer [Collecties], [Gekochte inhoud]* of [Evernote] verschijnt, tikt u op de
linkerbovenhoek van het scherm om [Boeken] te tonen. U kunt ook drukken op de 
(Menu)-knop  tik op [Boekenplank kiezen] om [Boeken] te tonen.

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's. De [Boekenplank kiezen]-functie wordt
alleen weergegeven op de Reader als uw plaatselijke Reader Store deze functie
ondersteunt.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Lezen > Boeken lezen



Paginanavigatie

Er zijn diverse manieren om door boeken te navigeren.

 Tik om een bladwijzer toe te voegen Details
Tik en houd vast om een notitie toe te voegen

 Teken een handgeschreven notitie Details

 Tik en houd vast om optie-items te openen Details

 Wrijf op het scherm om de pagina om te slaan

 Tik om het paneel voor paginanavigatie te openen.

Tip
 Als u het selectievakje [Scherm vernieuwen] uit [Applicatievoorkeuren] aanvinkt,
vernieuwt het scherm telkens de pagina wordt omgeslagen. Raadpleeg Details.

Het paneel voor paginanavigatie gebruiken



 Pagina-indicator

1. Tik op de pagina-indicator of druk op de  (Menu)-knop  tik op [Navigeer
pagina] om het paneel voor paginanavigatie te openen.

De balk voor paginaverspringing gebruiken

 Balk voor paginaverspringing

 Schuifregelaar
 Tik op een punt op de balk voor paginaverspringing om naar een pagina te springen die
overeenkomt met dat punt.

 Tik op de schuifregelaar aan en sleep hem.
Om het paneel voor paginanavigatie te sluiten, druk op de  (Terug)-knop.

[Inhoudsopgave] gebruiken
1. Tik op [Inhoudsopgave].

Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de boekpagina.
2. Tik om het geselecteerde hoofdstuk of sectie te openen.

[Pagina # invoeren] gebruiken
1. Tik op [Pagina # invoeren] om het paginanummer in te geven met het

schermtoetsenbord, en tik op [OK].

Naar bekeken pagina's springen
1. Tik op [Vorige weergave].

De /  (Paginahistorie)-pictogrammen worden weergegeven.

2. Tik op  om achteruit te gaan in de paginaweergavehistorie. Tik op  om
vooruit te gaan in de paginaweergavehistorie.

Om de paginahistorie te annuleren, druk op de  (Terug)-knop.

Tip
 Dit is dezelfde handeling als wanneer u tikt op een gemarkeerde link.



<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Lezen > Boeken lezen



Weergave

De oriëntatie wijzigen
U kunt boeken of periodieken staand of liggend bekijken.
1. Druk tijdens het bekijken van een boek of periodiek op de  (Menu)-knop  tik op

[Meer]  [Oriëntatie].
De schermoriëntatie wijzigt.

 Staande modus

 Liggende modus

Opmerking
 De oriëntatie kan worden gewijzigd voor de [Boeken]-, [Periodieken]*-, [Browser]- en
[Foto’s]-applicaties. Indien u de oriëntatie van één applicatie wijzigt, heeft dit geen
invloed op de oriëntatie van andere applicaties.

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.

Het lettertype en tekstformaat wijzigen
U kunt het lettertype en het tekstformaat naar uw voorkeur aanpassen.
1. Druk tijdens het bekijken van een boek of periodiek op de  (Menu)-knop  tik op

[Lettertype].
De lettertypebalk wordt weergegeven.



2. Om het tekstformaat te wijzigen, tikt u op een van de tekstformaatpictogrammen.
Het boek of de periodiek wordt bijgewerkt met het gespecificeerde tekstformaat.
Druk op de  (Terug)-knop wanneer voltooid.

3. Om het lettertype te wijzigen, tikt u op [Origineel] en selecteert u een van de
lettertypes in de lijst.
Druk op de  (Terug)-knop wanneer voltooid.

Het boek of de periodiek wordt bijgewerkt met het gespecificeerde lettertype en
tekstformaat.

Opmerking
 Het tekstformaat en het lettertype van sommige inhoud met ingebedde lettertypes
wijzigen mogelijk niet.

 Wanneer u een ander lettertype dan [Origineel] selecteert, kunnen de prestaties iets
minder goed zijn wanneer u boeken opent of bladzijden omslaat.

Wanneer u een ander lettertype dan [Origineel] selecteert, is het mogelijk dat
vet/cursief/cursief vet niet correct wordt weergegeven.

Tip
 U kunt het standaardlettertype voor alle inhoud wijzigen in de [Boeken]- en
[Periodieken]*-applicaties. Raadpleeg Details.

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.

Over PDF-bestanden
De Reader heeft de mogelijkheid om de meeste tekstgebaseerde PDF-bestanden in
diverse tekstformaten weer te geven. Documenten worden weergegeven met het standaard
lettertype en in hun originele lay-out.

Wegens de complexe structuur van PDF-documenten zal in bepaalde situaties enkel tekst
verschijnen wanneer u het tekstformaat wijzigt. Dit komt omdat tijdens de aanpassing
enkele tabellen en grafieken opnieuw kunnen worden hervormd en gewijzigd.
In gevallen waarbij PDF-bestanden enkel met beeldgegevens zijn aangemaakt, is er geen
tekst die kan worden aangepast.
In deze gevallen, als de originele lay-out van een PDF-bestand dient te worden behouden,
raadt Sony aan dat u het PDF-bestand in zijn standaard tekstformaat bekijkt.



 Om de originele lay-out weer te geven

Opmerking

 Als u het standaard tekstformaat wijzigde met [Voorkeur lettertypegrootte] onder
[Instellingen], dient u terug te keren naar de originele lay-out om PDF-bestanden normaal
te bekijken.

 Om het document in een ander formaat te bekijken, gebruikt u de zoomfunctie.

 Wanneer u PDF-bestanden bekijkt in een andere lay-out dan de originele, is het
mogelijk dat sommige functies zoals markeren of zoeken niet goed werken.

De paginamodus wijzigen
U kunt de stijl van de paginaweergave wijzigen voor PDF-bestanden. Dit is handig voor het
weergeven van pagina's met tekst in kolommen.
Deze modus blijft actief terwijl u verder leest. De instelling is enkel van toepassing op het
actueel geopende boek.
1. Druk tijdens het bekijken van een boek of periodiek op de  (Menu)-knop  tik op

[Weergave personaliseren]  [Pagina-modus].
Het [Pagina-modus]-scherm verschijnt.

2. Kies een van de volgende opties.

Optie Beschrijving

[Origineel] Stel de standaardweergave in.
[2-kolommen indeling] Splitst de pagina in twee kolommen en twee rijen.
[3-kolommen indeling] Splitst de pagina in drie kolommen en twee rijen.
[Op ligg. breedte toepass.] Geeft de aan liggende weergave aangepaste pagina weer.

Opmerking



 Om een handgeschreven notitie te bevestigen, dient de paginamodus teruggezet te
worden naar [Origineel].

Een pagina bijsnijden
U kunt de marges van de pagina bijsnijden voor een groter weergavegebied. Dit is handig
voor het weergeven van pagina's met grote marges.
Deze modus blijft actief terwijl u verder leest. De instelling is enkel van toepassing op het
actueel geopende boek.
1. Druk tijdens het bekijken van een boek of periodiek op de  (Menu)-knop  tik op

[Weergave personaliseren]  [Pagina bijsnijden].

2. Kies een van de volgende opties.

Optie Beschrijving

[Bijsnijding
verwijderen]

Schakelt bijsnijden uit.

[Handmatig] Laat u toe het gebied handmatig bij te snijden door de pijlen aan de hoeken
te slepen. Tik op [Gereed] om het gebied in te stellen of tik op [Annuleren]
om het bijsnijden van het gebied te annuleren.

[Auto] Snijdt automatisch de marges van een document bij.

De helderheid en het contrast aanpassen
Een pagina die niet goed gelezen kan worden, zoals een ingescand of kleurendocument,



kan leesbaarder worden gemaakt door de helderheid en het contrast aan te passen. Deze
modus blijft actief terwijl u verder leest. De instelling is enkel van toepassing op het actueel
geopende boek.
1. Druk tijdens het bekijken van een boek op de  (Menu)-knop  tik op [Weergave

personaliseren]  [Weergave aanpassen].

2. Kies een van de volgende opties.

Optie Beschrijving

[Origineel] De pagina weergeven in de oorspronkelijke kwaliteit.
[Verzadigd] Verbetert de leesbaarheid door het contrast te versterken.
[Details] Compensatie achtergrondlicht; duidelijke weergave van details in een donkere

zone.
[Helderder] De helderheid verhogen.
[Donkerder] De helderheid verminderen.
[Op maat] Een instelling op maat aanmaken. Tik op  (Instellingen) om  (contrast) en 

 (helderheid) aan te passen.

 Contrast

 Helderheid

 Schuifregelaar

 Lager

 Hoger
Tik op  (Lager) of  (Hoger), of tik op de schuifregelaar.
Tik op [Herstellen] om de eerder opgeslagen instellingen op maat terug te
zetten.

 Klik op de  (Terug)-knop wanneer voltooid.

Inzoomen



Gebruik de zoomfunctie wanneer u tijdelijk wenst in te zoomen op een deel van een pagina.
In de zoommodus geeft de viewer de zoombalk en positieaanduiding weer.

 Knijp uit elkaar om in te zoomen.
 Knijp samen om uit te zoomen.

Om de zoommodus te verlaten, druk op de  (Terug)-knop.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Lezen > Boeken lezen



Annotaties

Een bladwijzer aan een pagina toevoegen
U kunt een bladwijzer aan een pagina toevoegen en een notitie maken zodat u zich herinnert
waarvoor de bladwijzer dient.
1. Tik op de rechterbovenhoek van de pagina.

Tip
 Gebruik de [Alle notities]-applicatie om alle annotaties in alle boeken en periodieken te
zoeken, te sorteren en weer te geven. Raadpleeg Details.

 Om annotaties voor het geopende boek / de geopende periodiek te zoeken, drukt u op
de  (Menu)-knop  tik op [Notities].

Tekstnotities toevoegen
1. Tik op een bladwijzer aan en houd hem vast.

2. Tik op [via Toetsenbord].

3. Typ de notities met het schermtoetsenbord.

4. Tik op [Opslaan].
Het pictogram  wordt weergegeven op de bladwijzer en duidt erop dat die een notitie
bevat.

Handgeschreven notities toevoegen
1. Tik op een bladwijzer aan en houd hem vast.

2. Tik op [via Tekening].

3. Teken met uw vinger in de tekenzone.
Om te wissen, tik op  (Wissen) en tik vervolgens op de lijn(en) die u wilt wissen.

4. Tik op [Opslaan].
Het pictogram  wordt weergegeven op de bladwijzer en duidt erop dat die een notitie
bevat.
Notities op handschrift

 Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van het aanraakscherm aanraakt.
Dit kan de notities die u schrijft met uw vinger beïnvloeden.

 Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden opgeslagen, mag u de notities niet
te dicht tegen de rand van het aanraakscherm met de hand schrijven.

Als u problemen ondervindt tijdens het schrijven met de hand of tekenen op de Reader:



 zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het aanraakscherm.
 zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent.
 deze functie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het
schrijven van kleine tekens.

Notities bewerken
1. Tik op  op de bladwijzer aan en houd het vast.

Het kladblok of de tekeneditor opent.
2. Tik op [Bewerken].

Het schermtoetsenbord of de tekeneditor opent.
3. Bewerk de notitie.

4. Tik op [Opslaan].
Het kladblok of de tekeneditor sluit, de viewer wordt opnieuw weergegeven.

Een bladwijzer verwijderen
1. Tik op de bladwijzer.

Tip
 Dit zal de bladwijzer en alle eraan bevestigde notities verwijderen. Om enkel een notitie
te verwijderen, tik op het -pictogram en houd het vast en tik op [Verwijderen]  [Ja].

 Om alle bladwijzers in het boek / de periodiek te verwijderen, druk op de  (Menu)-
knop  tik op [Notities]. Raadpleeg Details.

 Om annotaties in alle boeken en periodieken te verwijderen, gebruik de applicatie [Alle
notities]. Raadpleeg Details.

Woorden markeren op een pagina
U kunt woorden markeren en notities nemen.
1. Tik op het eerste woord en houd dat vast en sleep naar het laatste woord van de

sectie die u wenst te markeren.
Het pop-upmenu verschijnt.



 Pop-upmenu

2. Tik op [Markering].
De geselecteerde woorden zijn nu gemarkeerd.

Tip
 Gebruik de [Alle notities]-applicatie om alle annotaties in alle boeken en periodieken te
zoeken, te sorteren en weer te geven. Raadpleeg Details.

 Om annotaties voor het geopende boek / de geopende periodiek te zoeken, drukt u op
de  (Menu)-knop  tik op [Notities]. Raadpleeg Details.

Tekstnotities of handgeschreven notities toevoegen aan een markering
1. Tik op een gemarkeerd woord en houd het vast.

Het pop-upmenu verschijnt.
2. Selecteer [Opmerking].

3. Selecteer uit [via Toetsenbord] en [via Tekening].
Een notitie aanmaken.
Raadpleeg Details voor meer informatie over een tekstnotitie.
Raadpleeg Details voor meer informatie over een handgeschreven notitie.

4. Tik op [Opslaan].
Om het toevoegen van notities te annuleren, tik op [Annuleren].

Het -pictogram wordt weergegeven aan het begin van de markering en duidt erop dat er
een notitie is bevestigd.

Notities op een markering bewerken
1. Tik op  aan het begin van de markering en houd vast.

Het pop-upmenu verschijnt.
2. Tik op [Opmerking]  [Bewerken].



Het schermtoetsenbord of de tekeneditor opent.
3. Bewerk de notitie.

4. Tik op [Opslaan].
Het kladblok of de tekeneditor sluit, de viewer wordt opnieuw weergegeven.

Markeringen weghalen
1. Tik op  aan het begin van de markering en houd vast.

Het pop-upmenu verschijnt.
2. Tik op [Markering weghalen].

3. Tik op [Ja] wanneer u dat wordt gevraagd.

Tip
 Dit zal de markering en alle eraan bevestigde notities verwijderen. Om alleen een notitie
te verwijderen, tikt u op het -pictogram en houdt u het vast, tik op [Opmerking] 
[Bewerken]  [Verwijderen]  [Ja].

 Om alle annotaties in het boek / de periodiek te verwijderen, druk op de  (Menu)-
knop  tik op [Notities]. Raadpleeg Details.

 Om annotaties in alle boeken en periodieken te verwijderen, gebruik de applicatie [Alle
notities]. Raadpleeg Details.

Handgeschreven notities op een pagina
U kunt uw vinger gebruiken en rechtstreeks op een pagina tekenen.
1. Druk op de  (Menu)-knop.

2. Tik op [Handschrift] en gebruik uw vinger om een lijn te tekenen.

Opmerking
 Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van het aanraakscherm



aanraakt. Dit kan de notities die u schrijft met uw vinger beïnvloeden.
 Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden opgeslagen, mag u de notities niet
te dicht tegen de rand van het aanraakscherm met de hand schrijven.

 Als u problemen ondervindt tijdens het schrijven met de hand of tekenen op de Reader:
 zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het aanraakscherm.
 zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent.
 deze functie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het
schrijven van kleine tekens.

Een getekende lijn verwijderen
Tik op  (Wissen) en sleep over de getekende lijn.
Druk op de  (Terug)-knop wanneer u klaar bent om verder te lezen.

Tip
 Om alle annotaties in het boek / de periodiek te verwijderen, druk op de  (Menu)-
knop  tik op [Notities]. Raadpleeg Details.

 Om annotaties in alle boeken en periodieken te verwijderen, gebruik de applicatie [Alle
notities]. Raadpleeg Details.

Annotaties verbergen
U kunt de viewer instellen om de annotaties die u in een boek hebt gemaakt te tonen of te
verbergen. Dit is handig wanneer een markering een link overlapt.
1. Druk op de  (Menu)-knop.

De opties verschijnen.
2. Tik op [Meer].

3. Tik op [Instellingen].

4. Tik op [Notities tonen].
 Vink het selectievakje aan om annotaties te tonen.
 Vink het uit om annotaties te verbergen.

5. Klik op de  (Terug)-knop wanneer voltooid.

Leesgerelateerde informatie synchroniseren
De [Pagina synchronisatie]-functie wordt alleen op de Reader weergegeven als uw
plaatselijke Reader Store ondersteuning biedt voor de functie die bladwijzers, gemarkeerde
passages en de laatst gelezen pagina synchroniseert op uw compatibele Reader-apparaten



en -applicaties.
Om de [Pagina synchronisatie]-functie in te schakelen, gaat u het volgende na:

 Meld u aan bij de Reader Store.
 [Pagina synchronisatie] bij [Applicatievoorkeuren] is ingesteld op [Aan]. Raadpleeg
Details.

 Er is een draadloos netwerk beschikbaar. Raadpleeg Details.
De recentste leesgerelateerde informatie ophalen voor uw compatibele leesapparaat
Druk tijdens het weergeven van een pagina op de  (Menu)-knop  tik op [Pagina
synchronisatie].

Tip
 De compatibele leesapparaten worden geüpdatet met de recentste bladwijzers,
getypte notities en uw huidige pagina wanneer de slaapstand geactiveerd wordt op de
Reader.

Opmerking
 Handgeschreven notities en tekstnotities die aan bladwijzers of markeringen
toegevoegd zijn, kunnen niet gesynchroniseerd worden.

 Deze functie is alleen beschikbaar voor inhoud die aangekocht werd via een Reader
Store die ondersteuning biedt voor deze functie.

Als er echter informatie vanaf een compatibel apparaat gesynchroniseerd wordt naar de
Reader, worden bestaande handgeschreven notities en tekstnotities op de Reader niet
overschreven.

Annotaties vinden in een boek of periodiek
U kunt alle annotaties (bladwijzers/markeringen/handgeschreven notities) zoeken en
bekijken in het geopende boek of de geopende periodiek.
Gebruik de [Alle notities]-applicatie om alle annotaties in alle boeken en periodieken te
zoeken, te sorteren en weer te geven. Raadpleeg Details.
1. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Notities].

De annotaties in het boek / de periodiek worden in een lijst geplaatst.
Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar het boek.



Notitiepictogrammen

 Type filternotitie

 Zoekpictogram

 Headline (de gemarkeerde tekst, de tekstnotitie, het begin van de pagina met
bladwijzer of het begin van de tekst van de pagina met de handgeschreven notitie)

 Paginanummer van de notitie
Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar het boek.

2. Tik op een notitie uit de lijst.
De pagina met de geselecteerde notitie wordt weergegeven.

Notitiepictogrammen

Enkel bladwijzer

Bladwijzer met tekstnotities

Bladwijzer met handgeschreven notities

Handgeschreven notitie op een pagina

Enkel markeringen

Markeringen met tekstnotities

Markeringen met handgeschreven notities

Filteren



1. Tik op  (filter)  tik op een van de annotatietypes.
Annotaties van het door u geselecteerde type worden getoond.

Notities zoeken via een trefwoord
U kunt zoeken naar alle of naar een van de specifieke notitietypes.
Het gezochte doel wijzigt naargelang het type annotatie waarnaar wordt gezocht.

Type item Doel

Voor
[Bladwijzer]
items

 Enkel bladwijzers: de eerste 100 karakters van pagina's met
bladwijzers worden doorzocht.

 Bladwijzers met tekstnotities: volledige tekstnotities worden doorzocht.
 Bladwijzers met handgeschreven notities: de eerste 100 karakters van

pagina's met bladwijzers worden doorzocht.
Voor
[Handschrift]
items

 De eerste 100 karakters van pagina's met handschrift erop worden
doorzocht.

Voor
[Markering]
items

 Enkel markeringen: de gemarkeerde woorden worden doorzocht.
 Markeringen met tekstnotities: volledige tekstnotities worden

doorzocht.
 Markeer handgeschreven notities: de gemarkeerde woorden worden

doorzocht.

1. Tik op  (Zoeken).

2. Typ een zoektrefwoord in met het schermtoetsenbord.

3. Tik op  (Zoeken) naast het zoekveld.
De [Zoekresultaten]-weergave wordt getoond.

De weergave toont de notities die beantwoorden aan de zoekcriteria.
Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de [Notities]-lijst.

Opmerking
 Indien u een filter toepast vóór het zoeken, zal het zoeken enkel op de gefilterde items
worden uitgevoerd.

Annotaties verwijderen
1. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Notities verwijderen]. Raadpleeg Details.

Alle annotaties verwijderen



1. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Notities verwijderen]  druk op de 
(Menu)-knop  tik op [Alles selecteren]  [Gereed]  [Ja].

 (Menu)-items gebruiken
Druk op de  (Menu)-knop uit de [Notities]/[Alle notities]-lijst om een optie te selecteren.

Optie Beschrijving

[Notities verwijderen] Verwijdert een of meer notities uit de Reader. Raadpleeg Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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Gemarkeerde woorden op een pagina uploaden naar
Evernote

U kunt gemarkeerde woorden uploaden en notities nemen naar Evernote.
1. Tik op het eerste woord en houd dat vast en sleep naar het laatste woord van de

sectie die u wenst te uploaden.
Het pop-upmenu verschijnt.

2. Tik op [Sturen naar]  [Evernote]
De geselecteerde woorden zijn nu geüpload.

Opmerking
 Voordat u iets naar Evernote uploadt, moet u zich aanmelden. Druk op de 
(Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Evernote instellingen].

Tip
 Voordat u de gemarkeerde woorden uploadt, kunt u ook uploaden met uw aantekening
in het voorbeeldscherm.

 Als aan de gemarkeerde woorden tekstnotities of handgeschreven notities hangen, kunt
u deze ook uploaden.

 Items die op Reader Store of eBook store werden aangekocht worden mogelijk niet
geüpload, afhankelijk van het land/regio.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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Gemarkeerde woorden op een pagina plaatsen op
Facebook

U kunt gemarkeerde woorden op Facebook plaatsen.
1. Tik op het eerste woord en houd dat vast en sleep naar het laatste woord van de

sectie die u wenst te plaatsen.
Het pop-upmenu verschijnt.

2. Tik op [Sturen naar]  [Facebook].
Het dialoogvenster verschijnt.
U kunt de gemarkeerde woorden bevestigen en uw opmerking in het voorbeeldscherm
invoeren voordat u deze plaatst.

3. Tik op [Plaatsen].
De geselecteerde woorden zijn nu geplaatst.

Opmerking
 Geselecteerde items worden mogelijk niet geplaatst als er een beperking wordt
toegepast.

Voordat u iets op Facebook plaatst, moet u zich aanmelden. Druk op de 
(Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Facebook instellingen].

Tip
 Gemarkeerde woorden kunnen worden geplaatst met maximaal 140 tekens.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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Het woordenboek gebruiken

De Reader heeft ingebouwde woordenboeken zodat u de definitie van een woord op een
pagina kunt opzoeken.
U kunt kiezen om een van de diverse tweetalige woordenboeken te gebruiken. Raadpleeg
Details.
Enkel de woordenboeken op de Reader kunnen worden gebruikt. Nieuwe woordenboeken
kunnen niet worden geïnstalleerd of toegevoegd.
1. Tik op een woord op een pagina aan en houd het vast.

Het woordenboekpaneel wordt onderaan weergegeven.

 Titel van het actuele woordenboek. Tik om het woordenboek te wijzigen.

 Definitiegebied. Tik om de woordenboekviewer te openen. Raadpleeg Details.

 Tik om een lijst van kandidaat-woorden weer te geven. Raadpleeg Details.

2. Tik op het definitiegebied. De definitie wordt weergegeven in de
woordenboekviewer.
Om naar de volgende pagina te gaan, wrijft u of drukt u op de < of > (Pagina omslaan)-
knoppen.
Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de boekpagina.
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Trefwoorden zoeken in een boek

U kunt pagina's met specifieke woorden vinden door ze met een trefwoord te zoeken.
1. Tik op een woord en houd het vast, en tik op [Zoeken]  [in dit boek] in het pop-

upmenu.

2. Een pagina wordt weergegeven die het trefwoord bevat dat u zocht.
Tik op  of  om de vorige/volgende pagina weer te geven die het geselecteerde
trefwoord bevat.
Om te annuleren, druk op de  (Terug)-knop.

Tip

 U kunt de definitie van een woord en meer vinden op de Wikipedia en Google
websites. Tik op een woord en houd het vast  tik op [Zoeken]  [Wikipedia] of
[Google]. De [Browser]-applicatie zal de Wikipedia of Google website openen en het
woord zoeken. (Een Wi-Fi-netwerkverbinding is nodig. Raadpleeg Details.) Om terug te
keren naar het boek, druk op de  (Menu)-knop  tik op [Verder lezen].

U kunt ook rechtstreeks het te zoeken trefwoord ingeven.
1. Druk tijdens het lezen van een boek of periodiek op de  (Menu)-knop  tik op

[Meer]  [Zoeken] en voer het trefwoord in met het schermtoetsenbord.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Lezen > Boeken lezen



Paginainstellingen van een boek wijzigen

De volgende instellingen zijn beschikbaar voor het boek of de periodiek die u aan het lezen
bent.
1. Druk tijdens het bekijken van een boek of periodiek op de  (Menu)-knop  tik op

[Meer]  [Instellingen].

2. Kies een van de volgende opties.

Optie Beschrijving

[Notities
tonen]

Dit is handig wanneer notities het lezen van de tekst belemmeren.
Raadpleeg Details.

[Informatie] Informatie over het geopende boek of de geopende periodiek wordt
weergegeven.

Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar het boek of de periodiek.
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 (Menu)-items gebruiken

Hierna volgt een lijst van beschikbare opties wanneer u op de  (Menu)-knop drukt van de
boek-/periodiekenviewer.

Optie Beschrijving

[Navigeer
pagina]

Selecteert een methode om te navigeren door een boek. Raadpleeg
Details.

[Notities] Geeft een lijst weer van annotaties in het boek. Raadpleeg Details.
[Lettertype] Wijzigt het lettertype en tekstformaat. Raadpleeg Details.
[Weergave
personaliseren]

Past de paginamodus aan (zie Details), snijdt de paginamarges bij (zie
Details) of past de helderheid aan (zie Details).

[Handschrift] Laat u toe op een pagina te tekenen. Raadpleeg Details.
[Meer] Geeft meer optionele functies weer.
[Pagina
synchronisatie]*

Configureert de synchronisatie van bladwijzers, markeringen en uw
huidige pagina op al uw compatibele leesapparaten, zoals handhelds.
Raadpleeg Details.

[Zoeken] Vindt pagina's met een trefwoord. Raadpleeg Details.
[Plaatsen op
Facebook]

Plaats de gemarkeerde tekst met uw opmerkingen. Raadpleeg Details.

[Oriëntatie] Wijzigt naar staande of liggende modus. Raadpleeg Details.
[Instellingen] Wijzigt de boekinstellingen. Raadpleeg Details.

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
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Een uitgave van een periodiek openen*

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.
Kranten en magazines die je in de Reader Store hebt gekocht, worden gedownload naar
[Periodieken] op het [Hoofdscherm]-scherm.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Periodieken].

De inhoudslijst met periodieken wordt geopend.
2. Tik op de titel van een periodiek.

De lijst met uitgaves wordt geopend.
3. Tik op een uitgave.

De uitgave wordt geopend.
4. Gebruik de navigatiebalk terwijl u leest. Raadpleeg Details.
Raadpleeg Details voor meer informatie om door de lijst met periodieken en uitgaves te
bladeren.
Wanneer u de lijst met periodieken en uitgaves bekijkt, kunt u optie-items gebruiken door op
de  (Menu)-knop te drukken. Raadpleeg Details.
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Periodieken beheren*

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.
In de lijst met uitgaves kunt u ervoor kiezen alleen recente uitgaves te bewaren en eerdere
uitgaves automatisch te verwijderen.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Periodieken]  tik op

een periodiek.

2. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Abonnement beheren].
Het beheerdialoogvenster wordt weergegeven.

3. Tik op de gewenste instelling  [Opslaan].

Tip

 Als het aantal uitgaves op de Reader hoger ligt dan het ingestelde aantal uitgaves om
op te slaan, wordt [Weet u zeker dat u de extra publicatie(s) nu wilt verwijderen?]
weergegeven. Als u deze extra uitgaves onmiddellijk wilt verwijderen, tikt u op [Ja].

 Als er uitgaves zijn die u niet wilt verwijderen, kunt u deze beveiligen met [Publicaties
bev.] in de lijst met optie-items. Raadpleeg Details.

Opmerking

 De [Abonnement beheren]-instelling voor het aantal uitgaves is van toepassing voor
het gecombineerde aantal uitgaves in het interne geheugen van de Reader en op de
microSD-kaart.
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Paginanavigatie

U kunt bladwijzers en notities op dezelfde manier aan een pagina toevoegen als u dat voor
boeken zou doen. Raadpleeg Details.
Zie Details voor meer informatie over de optie-items die weergegeven worden wanneer u
op de  (Menu)-knop drukt.
Periodieken bevatten eveneens een navigatiebalk waarmee u eenvoudig door de periodiek
kunt bladeren.

Navigatie-items voor een sectie

 Vorige sectie

 Terugkeren naar de eerste pagina

Inhoudsopgave

 Volgende sectie

Navigatie-items voor een artikel

 Vorig artikel

 Terugkeren naar de eerste pagina van de sectie

Inhoudsopgave

 Volgend artikel

Weergave
Raadpleeg Details.



Annotaties
Raadpleeg Details.

Het woordenboek gebruiken
Raadpleeg Details.

Pagina's vinden met een trefwoord
Raadpleeg Details.

Pagina-instellingen van een periodiek wijzigen
Raadpleeg Details.
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Een enkel item verwijderen

U kunt individuele items verwijderen.
De volgende instructies gebruiken de [Boeken]-applicatie als voorbeeld; deze functie is ook
beschikbaar in andere applicaties.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken].

2. Tik op een item aan en houd het vast.
De opties verschijnen.

3. Tik op [Verwijderen].

4. Tik op [Ja] wanneer u dat wordt gevraagd.
Het item is verwijderd uit de Reader.

Opmerking

 Als [Boeken] niet wordt getoond, drukt u op de  (Menu)-knop  tik op
[Boekenplank kiezen] om [Boeken] te tonen.

 Afhankelijk van de applicatie is het mogelijk dat u bepaalde bestanden niet kunt
verwijderen.

 Sony raadt u aan om met de Reader-toepassing een back-up te maken van de inhoud
van de Reader voordat u een item verwijdert.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Organiseren > Uw inhoud organiseren



Meerdere items tegelijk verwijderen

U kunt meerdere items tegelijk verwijderen. Dit is handig om ruimte vrij te maken op de
Reader.
De volgende instructies gebruiken de [Boeken]-applicatie als voorbeeld; deze functie is ook
beschikbaar in andere applicaties.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken].

2. Druk op de  (Menu)-knop.

3. Tik op [Boeken verwijderen].
Vakjes verschijnen naast de thumbnails of lijstitems.

 Vakje

 Beveiligen-pictogram

 Geselecteerd aantal items

4. Tik om de te verwijderen items aan te vinken.
U kunt drukken op de  (Menu)-knop  tikken op [Alles selecteren] als u alle items
wenst te verwijderen.

5. Tik op [Gereed].

6. Tik op [Ja] wanneer u dat wordt gevraagd.
De geselecteerde items worden verwijderd uit de Reader.

Opmerking

 Als [Boeken] niet wordt getoond, drukt u op de  (Menu)-knop  tik op



[Boekenplank kiezen] om [Boeken] te tonen.

 Afhankelijk van de applicatie is het mogelijk dat u bepaalde bestanden niet kunt
verwijderen.

 Sony raadt aan dat u met de Reader-toepassing een back-up maakt van uw
bestanden.
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Een enkel item beveiligen

U kunt een item beveiligen zodat u het niet per ongeluk verwijdert.
De volgende instructies gebruiken de [Boeken]-applicatie als voorbeeld; deze functie is ook
beschikbaar in andere applicaties.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken].

2. Tik op een item aan en houd het vast.
De opties verschijnen.

3. Tik op [Beveiligen].
U kunt de beveiliging van het item op dezelfde manier verwijderen. Tik op [Onbeveiligen] in
Stap 3 hierboven.

Opmerking
 Als [Boeken] niet wordt getoond, drukt u op de  (Menu)-knop  tik op [Boekenplank
kiezen] om [Boeken] te tonen.

 Deze beveiligingsfunctie werkt enkel op de Reader. Beveiligde inhoud kan via uw
computer worden verwijderd.
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Meerdere items tegelijk beveiligen

U kunt een of meer items tegelijk beveiligen.
De volgende instructies gebruiken de [Boeken]-applicatie als voorbeeld; deze functie is ook
beschikbaar in andere applicaties.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken].

2. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Boeken beveiligen].
Vakjes verschijnen naast de thumbnails of lijstitems.

 Vakje

 Beveiligen-pictogram

 Geselecteerd aantal items

3. Tik op het vakje van het te beveiligen item.
De geselecteerde items zijn met een beveiligen-pictogram aangeduid.
U kunt drukken op de  (Menu)-knop en tikken op [Alles selecteren] als u alle items
wenst te beveiligen.

4. Tik op [Gereed].
Het beveiligen-pictogram verschijnt naast de beveiligde items. U kunt de beveiliging in Stap
3 hierboven verwijderen door op items met het beveiligen-pictogram te tikken.

Opmerking

 Als [Boeken] niet wordt getoond, drukt u op de  (Menu)-knop  tik op
[Boekenplank kiezen] om [Boeken] te tonen.



 De beveiligingsfunctie werkt enkel op de Reader. Beveiligde inhoud kan via uw
computer worden verwijderd.
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Een collectie aanmaken

Een collectie is een persoonlijke verzameling van boeken en andere items die u hebt
aangemaakt van items op de Reader. Het is een unieke en handige manier om uw items te
organiseren.
U kunt uw inhoud organiseren en personaliseren door collecties aan te maken volgens
onderwerp, datum, genre of om het even wat uw het beste past.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken]  [Collecties].

 Een nieuwe collectie aanmaken

 Zoeken op collectienaam

2. Tik op .

3. Voer een naam voor de collectie in met het schermtoetsenbord en tik op [OK].

4. Selecteer de locatie om uw collectie op te slaan.
Een nieuwe collectie is toegevoegd aan de [Collecties]-lijst.

Tip
 U kunt ook collecties aanmaken en synchroniseren met de Reader-toepassing. Meer
informatie vindt u in het [Help]-menu van de Reader-toepassing.
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Items toevoegen aan een collectie

U kunt items toevoegen aan bestaande collecties.

Uit de [Collecties]-applicatie
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken].

2. Tik op [Standaard collectie].

3. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Organiseren naar collectie].

4. Selecteer de collectie die u wilt verplaatsen.

5. Selecteer een of meer boeken uit de lijst.
De geselecteerde items zijn met vinkjes aangeduid.

6. Tik op [Gereed].

Uit de [Boeken]- en [Periodieken]*-applicaties
* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken] of [Applicaties] 
[Periodieken].
Tik voor periodieken op de titel van de periodiek om de lijst met uitgaves te bekijken.

2. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Toevoegen aan Collectie].

3. Tik op een collectie die u hebt gemaakt die in de lijst verschijnt.

4. Selecteer een of meer boeken of periodiekuitgaves die u wenst toe te voegen.
De geselecteerde items zijn met een vinkje aangeduid.

5. Tik op [Gereed].

Opmerking
 Een collectie en haar items moeten op dezelfde locatie zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld,
indien het boek / de periodiek is opgeslagen in het interne geheugen van de Reader,
dan mag u aan de collectie geen items toevoegen die op een microSD-kaart zijn
opgeslagen.

Tip
 Alle boeken die niet aan een collectie zijn toegevoegd, worden in [Standaard collectie]
gehouden.



 Wanneer u een boek/periodiek aan een collectie toevoegt, wordt deze uit [Standaard
collectie] verplaatst.

 Wanneer u een item verplaatst van [Organiseren naar collectie] of [Toevoegen aan
Collectie], kunt u een nieuwe collectie aanmaken waar u het item kunt plaatsen. Tik op 

 in de rechterbovenhoek van het scherm om een nieuwe collectie aan te maken.
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Items verwijderen uit een collectie

U kunt een of meer items verwijderen uit een collectie die u hebt gemaakt.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken]  tik op een

collectie die u hebt gemaakt  druk op de  (Menu)-knop  tik op [Inhoud
verwijderen].
U kunt ook op een item tikken en het vasthouden  tik op [Verwijderen].

2. Tik op een of meer items.
De geselecteerde items zijn met een vinkje aangeduid.

3. Tik op [Gereed].

4. Tik op [Ja] wanneer u dat wordt gevraagd.
De geselecteerde items worden verwijderd uit de collectie.

Opmerking
 Als u een item hebt verwijderd uit [Boeken] of [Periodieken]*, wordt het automatisch
verwijderd uit alle collecties waaraan het was gekoppeld.

 Wanneer items uit een collectie worden verwijderd, worden ze niet gewist uit de Reader
of uit hun opgeslagen locaties.

 Wanneer u uit een collectie een item verwijdert dat niet bestaat in andere collecties,
wordt het origineel teruggeplaatst naar de [Standaard collectie] in de Reader. Wanneer
u een item verwijdert dat bestaat in andere collecties, blijft het in de andere collecties
en wordt het niet teruggeplaatst naar de [Standaard collectie].

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.

Tip
 U kunt alle items tegelijk verwijderen. Na het uitvoeren van Stap 1 hierboven, druk
opnieuw op de  (Menu)-knop  [Alles selecteren].
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Een collectie hernoemen

U kunt de naam van een collectie wijzigen.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken]  tik op een

collectie die u hebt gemaakt  druk op de  (Menu)-knop  tik op [Collectie
hernoemen].
U kunt ook op een collectie tikken die u hebt gemaakt en hem vasthouden  tik op
[Naam wijzigen].

2. Voer een nieuwe naam in voor de collectie met het schermtoetsenbord.

3. Tik op [OK].
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Een collectie verwijderen

U kunt een collectie verwijderen die u hebt gemaakt.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken]  druk op de 

(Menu)-knop  tik op [Collecties verwijderen].
U kunt ook op een collectie tikken die u hebt gemaakt en hem vasthouden  tik op
[Verwijderen].

2. Tik op de collectie om haar openen.
De geselecteerde items zijn met een vinkje aangeduid.

3. Tik op [Gereed].

4. Tik op [Ja] wanneer u dat wordt gevraagd.
De geselecteerde items worden verwijderd uit de collectie.

Opmerking
 Wanneer een collectie wordt gewist, wordt de inhoud ervan niet verwijderd uit de
Reader of uit hun opgeslagen locaties.
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Een collectie plaatsen op Facebook

U kunt de informatie van uw boekcollectie op Facebook plaatsen.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken]  tik op de collectie

die u hebt aangemaakt  druk op de  (Menu)-knop  tik op [Plaatsen op
Facebook].
De collectie-informatie is geplaatst op Facebook.

Opmerking
Voordat u iets op Facebook plaatst, moet u zich aanmelden. Druk op de 
(Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Facebook instellingen].
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 (Menu)-items gebruiken

Hierna volgt een lijst van beschikbare opties wanneer u op de  (Menu)-knop drukt van een
lijst met collecties.

Optie Beschrijving

[Collecties
verwijderen]

Verwijdert collecties die u hebt gemaakt. Raadpleeg Details.

[Boekenplank
kiezen]

Toont het volgende pop-upmenu. U kunt ook op de titel tikken of drukken op
de  (Menu)-knop  [Boekenplank kiezen].
[Boeken]
[Collecties]
[Gekochte inhoud]*
[Evernote]

* Als u zich nog niet hebt aangemeld op Reader Store, wordt [Gekochte inhoud] niet
weergegeven.

Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's. De [Gekochte inhoud]-functie wordt alleen
weergegeven op de Reader als uw plaatselijke Reader Store deze functie ondersteunt.
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Boeken ontlenen bij openbare bibliotheken*

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.
Heel wat openbare bibliotheken (alleen beschikbaar in bepaalde landen/regio's) bieden
digitale diensten zodat u boeken voor de Reader kunt ontlenen met uw bibliotheekkaart.* U
kunt deze rechtstreeks downloaden naar de Reader.
* Om van de diensten van een openbare bibliotheek gebruik te kunnen maken, hebt u een

bibliotheekkaart nodig. Neem contact op met uw plaatselijke bibliotheek voor meer
informatie.

Uw plaatselijke bibliotheek zoeken
1. Configureer de Wi-Fi-instellingen van de Reader om toegang te krijgen tot uw

openbare bibliotheek. Raadpleeg Details.

2. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Openbare
bibliotheek].
Volg de aanwijzingen op het scherm om van de diensten van een openbare bibliotheek
gebruik te maken.

Raadpleeg Details voor meer informatie over het gebruik van de browser. Raadpleeg
Details voor meer informatie over het gebruik van de optie-items van de browser.

Boeken ontlenen
1. Zoek via de website van de openbare bibliotheek het boek dat u wilt ontlenen.

2. Volg de instructies op de site en download het boek. U kunt de
downloadvoortgang controleren in de statusbalk en erop tikken om het
notificatievenster weer te geven. Raadpleeg Details.
Mogelijk zal u gevraagd worden om de ontleenperiode op te geven.

Als het boek gedownload is, wordt het opgeslagen in de [Boeken]-applicatie.
U kunt de ontleenperiode van ontleende boeken controleren aan de hand van de
pictogrammen in de [Boeken]-inhoudslijst. Raadpleeg Details.

Boeken indienen
1. Configureer de Wi-Fi-instellingen van de Reader om toegang te krijgen tot uw

openbare bibliotheek. Raadpleeg Details.

2. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken]  [Boeken]  druk



op de  (Menu)-knop  tik op [Boeken retourneren].

3. Tik op het boek dat u wenst in te dienen. Een vinkje verschijnt naast het
geselecteerde boek. U kunt meerdere boeken aanvinken.

4. Tik op [Gereed]  [Ja].
U kunt de indienvoortgang controleren in de statusbalk en erop tikken om het
notificatievenster weer te geven. Raadpleeg Details.
De geselecteerde boeken zijn ingediend.

Opmerking
 Als u de limiet voor ontleende boeken bereikt, zal de openbare bibliotheek u mogelijk
verhinderen meer boeken te ontlenen tot u andere ontleende boeken terug hebt
ingediend.

 Bij sommige openbare bibliotheken is het mogelijk om boeken vroegtijdig in te dienen.
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Browsen op het web

De Reader is uitgerust met een webbrowser waarmee u websites kunt bezoeken en
bestanden en foto's rechtstreeks kunt downloaden naar de Reader (opgeslagen onder de
toepassingen [Boeken] en [Foto’s]).
1. Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingesteld en ingeschakeld.

2. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Browser].

3. Navigeer naar een website.
 Tik op  (Favorieten)  tik op een van de favorieten.
 Tik op het URL-veld en voer het URL-adres in met het schermtoetsenbord, en tik op
[Ga].

4. Browse op een website.
 Druk op de < (Vorige)-knop om naar boven te scrollen.
 Druk op de > (Volgende)-knop om naar onder te scrollen.
 Tik op het weergavegebied en sleep om het te verplaatsen.
 Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de vorige webpagina.

Opmerking
 U dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden vooraleer de [Browser] te
gebruiken. Gelieve de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Wanneer u op
[Akkoord] tikt, opent [Browser].

Tip
 U kunt drukken op de  (Menu)-knop  tikken op [Verder lezen] om terug te keren
naar de laatst gelezen pagina van uw laatst gelezen boek.
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Tools voor het browsen

Inzoomen
In zoommodus wordt de zoombalk getoond aan de rechteronderkant van het scherm.

 Knijp uit elkaar om in te zoomen.
 Knijp samen om uit te zoomen.
 Dubbeltik om de pagina aan te passen aan de venstergrootte.

Om de zoommodus te verlaten, druk op de  (Terug)-knop.

Een schermafbeelding maken
U kunt van de actuele pagina een schermafbeelding maken.
1. Druk tijdens het weergeven van een webpagina op de  (Menu)-knop  tik op

[Meer]  [Schermafdruk maken]  [OK].
Schermafbeeldingen worden opgeslagen in de [Foto’s]-applicatie. Raadpleeg Details.
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Downloads

Wanneer u op een downloadlink klikt, zal het item naar de Reader worden gedownload.*
U kunt de downloadhistorie bekijken door te drukken op de  (Menu)-knop  tik op [Meer]

 [Downloads].

* Alleen ondersteunde bestandsformaten kunnen worden gedownload. Raadpleeg Details
voor meer informatie over ondersteunde bestandsformaten.

Een gelinkt bestand downloaden
U kunt een gelinkt bestand downloaden zonder het in het browservenster te openen.
1. Tik op de link en houd hem vast  tik op [Koppeling opslaan].

2. Tik op [Ja] wanneer u dat wordt gevraagd.
Naargelang de website kan de download van een bestand starten zodra u op het download-
pictogram tikt.
Het gedownloade bestand kan worden gevonden in de [Boeken]-applicatie.

Een afbeelding downloaden
U kunt een in het browservenster weergegeven afbeelding opslaan.
1. Tik op de afbeelding en houd haar vast  tik op [Afbeelding opslaan].

2. Tik op [Ja] wanneer u dat wordt gevraagd.

De downloadvoortgang bekijken
U kunt items bekijken die u op dit moment downloadt of onlangs hebt gedownload.
1. Tijdens het downloaden van een item verschijnt een pictogram in de statusbalk

dat erop wijst dat de download bezig is.
Tik op de statusbalk om het notificatievenster te openen. Raadpleeg Details.
Items die u op dit moment downloadt worden vermeld onder [Actief].
Items die onlangs werden gedownload en die onlangs niet met succes werden
gedownload, worden vermeld onder [Meldingen].

2. Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de webpagina.

Een download annuleren
U kunt een download annuleren die op dit moment nog aan de gang is.



1. Druk tijdens het weergeven van een webpagina op de  (Menu)-knop  tik op
[Meer]  [Downloads].
U kunt ook tikken op de statusbalk  tik op het item dat op dit moment wordt
gedownload onder [Actief].
De downloadhistorie opent.

2. Tik op een item en houd het vast  tik op [Download annuleren] of druk op de 
(Menu)-knop  tik op [Download annuleren].

Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de webpagina.

Een gedownload bestand/afbeelding openen
U kunt de bestanden bekijken die u van een website hebt gedownload. De gedownloade
bestanden worden naargelang het bestandstype opgeslagen in [Boeken] of [Foto’s].
1. Druk tijdens het weergeven van een webpagina op de  (Menu)-knop  tik op

[Meer]  [Downloads].
U kunt ook tikken op de statusbalk  tik op het item dat op dit moment wordt
gedownload onder [Meldingen].

2. Tik op een gedownload bestand of tik op een item en houd het vast  tik op
[Openen].

De Reader opent het bestand in de geschikte applicatie.
Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de webpagina.

Een gedownload bestand verwijderen
U kunt gedownloade bestanden verwijderen.
1. Druk tijdens het weergeven van een webpagina op de  (Menu)-knop  tik op

[Meer]  [Downloads].

2. Tik op een item en houd het vast  tik op [Verwijderen].
Het bestand is verwijderd uit de Reader.
Naargelang het bestandstype kunnen bestanden ook worden verwijderd uit hun respectieve
applicaties.
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Meerdere vensters

Een nieuw venster openen
1. Druk tijdens het weergeven van een webpagina op de  (Menu)-knop  [Meer] 

[Vensters]  [Nieuw venster].
Er kunnen maximaal 3 vensters tegelijkertijd geopend zijn. Als [Nieuw venster] niet wordt
weergegeven, tik op [Sluiten] in de lijst met vensters.

Een link in een nieuw venster openen
In plaats van in het actuele venster kunt u een link in een nieuw venster openen zodat u het
huidige venster open kunt houden.
1. Tik op een link en houd hem vast  tik op [Openen in een nieuw venster].

Een link opent in een nieuw venster.
Er kunnen maximaal 3 vensters tegelijkertijd geopend zijn. Zodra het derde venster wordt
geopend, wordt [Openen in een nieuw venster] niet weergegeven.

Het weergegeven browservenster wijzigen
Wanneer u meer dan een browservenster open hebt staan, kan u het weergegeven venster
wijzigen.
1. Druk tijdens het weergeven van een webpagina op de  (Menu)-knop  tik op

[Meer]  [Vensters].

2. Selecteer een ander browservenster.

Een browservenster sluiten
U kunt browservensters sluiten.
1. Druk tijdens het weergeven van een webpagina op de  (Menu)-knop  tik op

[Meer]  [Vensters].

2. Tik op [Sluiten].
Het venster wordt gesloten.

Opmerking
 Als er slechts één browservenster open is en u op [Sluiten] tikt, wordt de homepage
van de browser automatisch geopend.
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Favorieten en historie

Een website aan uw favorieten toevoegen
U kunt websites aan uw favorieten toevoegen om hen snel terug te vinden.
1. Bezoek een website die u aan uw favorieten wenst toe te voegen.

2. Voeg de actuele site als volgt toe aan de favorieten:
 Tik op  naast het URL-vak  tik op [Bladwijzer toevoegen…].

3. U kunt ook de favorietennaam bewerken door op het tekstinvoerveld te tikken
onder [Naam] en het schermtoetsenbord te gebruiken. Raadpleeg Details.

4. Tik op [OK].
De actuele webpagina is nu aan de favorietenlijst toegevoegd.

Een favoriete website openen
U kunt snel terugkeren naar uw favoriete websites met behulp van favorieten.
1. Tik tijdens het weergeven van een webpagina op  naast het URL-vak.

De lijst met favorieten opent.
2. Tik op de favoriet om hem openen.

Een favoriet bewerken
U kunt indien nodig de naam of het adres (URL) van een favoriet wijzigen.
1. Tik tijdens het weergeven van een webpagina op  naast het URL-vak.

De lijst met favorieten opent.
2. Tik op de favoriet die u wenst te bewerken en houd hem vast  tik op [Bladwijzer

bijwerken].

3. Bewerk de naam/locatie van de favoriet door te tikken op het tekstinvoerveld
onder [Naam]/[Locatie] en het schermtoetsenbord te gebruiken.

4. Tik op [OK].
Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de webpagina die u bezocht.

Favorieten verwijderen
U kunt favorieten uit de favorietenlijst verwijderen en enkel die houden die u nodig hebt.



1. Tik tijdens het weergeven van een webpagina op  naast het URL-vak.
De lijst met favorieten opent.

2. Tik op de favoriet die u wenst te verwijderen uit de lijst en houd hem vast  tik op
[Bladwijzer verwijderen].

3. Tik op [OK] wanneer u dat wordt gevraagd.
De favoriet is verwijderd uit de lijst.

Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de webpagina die u bezocht.

Een eerder bezochte website openen
U kunt een lijst zien van websites die u eerder hebt bezocht.
1. Tik tijdens het weergeven van een webpagina op  naast het URL-vak.

2. Tik op [Geschiedenis].
Een lijst van eerder bezochte sites opent.

3. Tik op een item om het in de browser te openen.

Items uit de browsehistorie verwijderen
U kunt zaken verwijderen uit de browserhistorie.
1. Tik tijdens het weergeven van een webpagina op  naast het URL-vak.

2. Tik op [Geschiedenis].
Een lijst van eerder bezochte sites opent.

3. Tik op het item dat u wenst te verwijderen uit de lijst en houd het vast  tik op
[Uit geschiedenis verwijderen].

4. Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de webpagina die u bezocht.

Tip

 U kunt alle items in de browserhistorie verwijderen door te drukken op de  (Menu)-
knop  tikken op [Geschiedenis wissen] in Stap 2.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Browsen op het web



Een adres van een website uploaden naar Evernote

U kunt het adres van uw favorieten websites naar Evernote uploaden.
1. Bezoek de website waarvan u het adres wil uploaden.

2. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Meer]  [Uploaden naar Evernote].
Het adres van de website is geüpload naar Evernote.

Opmerking
 Voordat u iets naar Evernote uploadt, moet u zich aanmelden. Druk op de 
(Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Evernote instellingen].

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Browsen op het web



Browserinstellingen

U kunt de volgende browserinstellingen naar uw voorkeur aanpassen. Druk tijdens het
weergeven van een webpagina op de  (Menu)-knop en tik op [Meer]  [Instellingen] om
de instellingen te wijzigen.

Instelling Beschrijving

[Standaardzoom] De standaard zoomverhouding. Staat standaard op "Medium".
[Pagina’s openen in
overzicht]

Opent de pagina aangepast aan de venstergrootte. Standaard
ingeschakeld.

[Tekstcodering] Staat standaard op "Unicode (UTF-8)". De browser ondersteunt
de volgende coderingen:

 Latijn-1 (ISO-8859-1)
 Unicode (UTF-8)

[Pop-upvensters
blokkeren]

Pop-upvensters blokkeren. Standaard ingeschakeld.

[Afbeeldingen laden] Laadt afbeeldingen op een webpagina. Standaard ingeschakeld.
[Pagina’s auto-
aanpassen]

Past de webpagina's aan de venstergrootte aan. Standaard
ingeschakeld.

[JavaScript
inschakelen]

Schakelt JavaScript in. Standaard ingeschakeld.

[Startpagina instellen] Stelt de standaard weer te geven pagina in. U kunt de actueel
geopende webpagina als uw homepage instellen.

[Pagina informatie] Geeft de details van een webpagina weer.
[Cache wissen] Wist de cache.
[Geschiedenis wissen] Verwijdert de browserhistorie.
[Cookies accepteren] Aanvaardt cookies van websites. Standaard ingeschakeld.
[Alle cookiegegevens
wissen]

Verwijdert alle cookies.

[Aanvraaggegevens
onthouden]

Laat de browser toe de formulierhistorie te onthouden. Standaard
ingeschakeld.

[Aanvraaggegevens
wissen]

Wist de zoek- en formulierhistorie.

[Wachtwoorden Laat de browser toe enkele ingevoerde wachtwoorden te



onthouden] onthouden. Standaard ingeschakeld.
[Wachtwoorden wissen] Verwijdert de door de browser opgeslagen wachtwoorden.
[Opnieuw instellen op
standaardwaarden]

Herstelt de standaardinstellingen en verwijdert alle
browsergegevens.

[Juridische informatie] Geeft de algemene voorwaarden weer voor het gebruik van de
browser.

Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de webpagina die u bezocht.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Browsen op het web



 (Menu)-items gebruiken

Hierna volgt een lijst van beschikbare opties wanneer u op de  (Menu)-knop drukt van een
browservenster.

Optie Beschrijving

[Hoofdscherm
browsen]

Geeft de homepage weer. Raadpleeg Details.

[Vernieuwen] Werkt de inhoud bij die wordt weergegeven op de webpagina.
[Volgende] Gaat verder naar een eerder bekeken pagina.
[Oriëntatie] Wijzigt naar staande of liggende modus.
[Verder lezen] Sluit de [Browser]-applicatie en keert terug naar de laatst gelezen

pagina van uw laatst gelezen boek.
[Meer] Geeft meer optionele functies weer.
[Vensters] Opent de vensterlijst. Raadpleeg Details.
[Uploaden naar
Evernote]

Uploadt de adressen van uw favoriete websites.

[Schermafdruk
maken]

Maakt een schermafbeelding van de huidige webpagina. Raadpleeg
Details.

[Downloads] Opent de downloadhistorie. Raadpleeg Details.
[Instellingen] Wijzigt de browserinstellingen. Raadpleeg Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Browsen op het web



Annotaties in alle boeken en periodieken vinden

U kunt [Alle notities] gebruiken om annotaties in alle boeken en periodieken te vinden. De
applicatie slaat alle annotaties op, inclusief bladwijzers, markeringen en tekeningen die u
aan pagina's hebt toegevoegd. Tik op een item in de lijst om naar de pagina te springen
waarop die annotatie zich bevindt.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Alle notities].

 Notitiepictogrammen Details

 Type filternotitie Details

 Sorteerpictogram; sorteren op datum, titel of bestandsnaam

 Zoekpictogram Details

 Headline (de gemarkeerde tekst, de tekstnotitie, het begin van de pagina met
bladwijzer of het begin van de tekst van de pagina met de handgeschreven notitie)

 Aanmaakdatum van de annotatie, titel van het boek / de periodiek, paginanummer

2. Tik op een notitie uit de lijst.
De pagina met de geselecteerde notitie wordt weergegeven.

Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar [Alle notities].
Raadpleeg Details voor informatie over het verwijderen van annotaties.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Alle notities



Annotaties in alle boeken en periodieken uploaden naar
Evernote

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Alle notities]  tik op
de notitie die u in de lijst wilt uploaden en hou deze vast.

2. Tik op [Uploaden naar Evernote].
De notitie is geüpload naar Evernote.

Opmerking
 Voordat u iets naar Evernote uploadt, moet u zich aanmelden. Druk op de 
(Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Evernote instellingen].

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Alle notities



Annotaties in alle boeken en periodieken plaatsen op
Facebook

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Alle notities]  tik op
de notitie die u wilt plaatsen en houd hem vast.

2. Tik op [Plaatsen op Facebook].
De notitie is op Facebook geplaatst.

Opmerking
Voordat u iets op Facebook plaatst, moet u zich aanmelden. Druk op de 
(Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Facebook instellingen].

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Alle notities



Het woordenboek gebruiken

U kunt kiezen om een van de diverse ingebedde woordenboeken te gebruiken.
Enkel de woordenboeken op de Reader kunnen worden gebruikt. Nieuwe woordenboeken
kunnen niet worden geïnstalleerd of toegevoegd.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Woordenboek].

2. Typ met behulp van het schermtoetsenbord een woord dat u wenst op te zoeken.
De lijst van kandidaat-woorden wordt weergegeven.

 Titel van het actuele woordenboek

 Lijst van kandidaat-woorden

3. Tik op een van de kandidaat-woorden.
De definitie wordt weergegeven in de woordenboekviewer.
Om een ander woord op te zoeken, tik op  (Zoeken) in de woordenboekviewer.

Tip
 Tik in de woordenboekviewer op een ander woord en houd het vast om dat woord in het
woordenboek op te zoeken.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Woordenboek



Het woordenboek wijzigen

U kunt een ander woordenboek kiezen.
Het woordenboek kan ook worden gewijzigd bij het opzoeken van een woord.
1. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Woordenboek veranderen].

2. Tik op een van de woordenboeken.

3. Het woordenboek wordt gewijzigd en de lijst van kandidaat-woorden of de
woordenboekviewer voor het woordenboek waarnaar u het hebt gewijzigd, wordt
weergegeven.
Wanneer u het woordenboek wijzigt in de [Woordenboek]-applicatie, wijzigt ook het
woordenboek dat u gebruikte wanneer u een woord opzocht in de [Boeken]- en
[Periodieken]*-applicaties.

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Woordenboek



Eerder opgezochte woorden in een lijst zetten

U kunt een lijst bekijken van woorden die u eerder hebt opgezocht in het geselecteerde
woordenboek.
1. Wanneer een woordenboek is geopend, druk op de  (Menu)-knop  tik op

[Woord logboeken: woordenb.].
Een lijst van eerder opgezochte woorden opent.

2. Tik op een woord om het op te zoeken in het woordenboek.

Items in de opzoekhistorie verwijderen
U kunt eerder opgezochte woorden verwijderen.
1. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Woord logboeken vrw].

2. Tik op de items die u wenst te verwijderen.
Een vinkje verschijnt naast de geselecteerde items.

3. Tik op [Gereed]  [Ja].
Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de woordenboekviewer.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Woordenboek



 (Menu)-items gebruiken

Hierna volgt een lijst van beschikbare opties wanneer u op de  (Menu)-knop drukt van de
woordenboekviewer.

Optie Beschrijving

[Vorige
weergave]

Opent een eerder in de woordenboekviewer opgezocht woord nadat u
een ander woord uit de woordenboekviewer hebt opgezocht.

[Woordenboek
veranderen]

Wijzigt naar een ander woordenboek en zoek opnieuw.

[Lettertype] Wijzigt het tekstformaat van de lijst van kandidaat-woorden en de
definitieviewer.

[Woord
logboeken:
woordenb.]

Geeft een lijst weer van voorheen opgezochte woorden. Raadpleeg
Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Woordenboek



Een tekening maken

U kunt de [Handschrift]-applicatie gebruiken om een tekening te maken.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Handschrift].

 Maak een nieuwe tekening.

2. Tik op  in de rechterbovenhoek van het scherm.
Het canvas opent.

3. Teken met uw vinger in de tekenzone.

 Potloodtool

 Gomtool

 Tekenzone
Om een lijn te wissen, tik op   tik op of strijk op een deel van de lijn.

4. Tik op [Opslaan].

Opmerking

 Zorg er tijdens het schrijven voor dat u geen ander deel van het scherm aanraakt. Dit
kan de notities die u schrijft beïnvloeden.

 Teken niet te dicht bij de rand van het canvas om er zeker van te zijn dat uw notities
goed worden opgeslagen.



 Als u problemen ondervindt tijdens het tekenen op de Reader:
 zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.
 zorg ervoor dat u niet te snel tekent.
 deze functie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het
schrijven van kleine tekens.

Tip
 Als u op [Nieuw] tikt tijdens het maken van een tekening, wordt de huidige tekening
opgeslagen en wordt een nieuw canvas geopend.

 Deze tekeningen worden in het interne geheugen opgeslagen.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Handschrift



Een bestaande tekening bewerken

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Handschrift]  tik op
de tekening die u wilt bewerken.

2. Bewerk de tekening.
U kunt hiervoor een vinger gebruiken.
Om een lijn te wissen, tik op  (Wissen)  tik op of strijk op een deel van de lijn.

3. Tik op [Opslaan].

Tip
 Als u op [Nieuw] tikt tijdens het maken van een tekening, wordt de huidige tekening
opgeslagen en wordt een nieuw canvas geopend.

 Deze tekeningen worden in het interne geheugen opgeslagen.
 Om de actueel weergegeven tekening te verwijderen, druk op de  (Menu)-knop  tik
op [Tekening verw.]  [Ja].

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Handschrift



Een tekening verwijderen/beveiligen

U kunt tekeningen verwijderen of beveiligen.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Handschrift].

2. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Tekeningen verw.] of [Tekeningen bev.].
Raadpleeg Details voor informatie over het verwijderen van tekeningen.
U kunt ook een tekening verwijderen na stap 1 door erop te tikken en het vast te houden.
Raadpleeg Details.
Raadpleeg Details voor informatie over het beveiligen van tekeningen.
U kunt ook een tekening beveiligen na stap 1 door erop te tikken en het vast te houden.
Raadpleeg Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Handschrift



Een schermafdruk maken

Met de Reader kunt u een schermafbeelding van een tekening maken en de afbeelding
opslaan als een fotobestand.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Handschrift]  tik op

een tekening.

2. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Schermafdruk maken]  [OK].
U kunt uw schermafbeeldingen bekijken met de [Foto’s]-applicatie.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Handschrift



 (Menu)-items gebruiken

Hierna volgt een lijst van beschikbare opties wanneer u op de  (Menu)-knop drukt van de
inhoudslijst [Handschrift].

Optie Beschrijving

[Tekeningen
verw.]

Verwijdert een of meer tekeningen uit de Reader. Raadpleeg Details.

[Tekeningen bev.] Beveiligt een of meer tekeningen tegen verwijderen. Raadpleeg
Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Handschrift



Een aantekening maken

U kunt de [Kladblok]-applicatie gebruiken om een aantekening te maken.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Kladblok].

 Maak een nieuwe aantekening aan.

2. Tik op  in de rechterbovenhoek van het scherm.
Een kladblok opent.

3. Typ een aantekening met het schermtoetsenbord.

4. Tik op [Opslaan].

Tip
 Als u op [Nieuw] tikt tijdens het maken van een aantekening, wordt de huidige
aantekening opgeslagen en wordt een nieuw kladblok geopend.

 Nieuw aangemaakte aantekeningen worden uitsluitend in het interne geheugen
opgeslagen.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Aantekening



Een bestaande aantekening bewerken

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Kladblok]  tik op de
aantekenen die u wilt bewerken.

2. Tik op [Bewerken].
Het schermtoetsenbord opent.
Bewerk de aantekening met het schermtoetsenbord.

3. Tik op [Opslaan].

Tip
 Als u op [Nieuw] tikt tijdens het maken van een aantekening, wordt de huidige
aantekening opgeslagen en wordt een nieuw kladblok geopend.

 Nieuw aangemaakte aantekeningen worden uitsluitend in het interne geheugen
opgeslagen.

 Om de actueel weergegeven aantekening te verwijderen, druk op de  (Menu)-knop 
tik op [Aantekening verw.]  [Ja].

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Aantekening



Een aantekening verwijderen/beveiligen

U kunt een of meer aantekeningen verwijderen of beveiligen.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Kladblok].

2. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Aantekeningen verw.] of [Aantekeningen
bev.].
Raadpleeg Details voor informatie over het verwijderen van aantekeningen.
U kunt ook een aantekening verwijderen na stap 1 door erop te tikken en het vast te
houden. Raadpleeg Details.
Raadpleeg Details voor informatie over het beveiligen van aantekeningen.
U kunt ook een aantekening beveiligen na stap 1 door erop te tikken en het vast te
houden. Raadpleeg Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Aantekening



 (Menu)-items gebruiken

Hierna volgt een lijst van beschikbare opties wanneer u op de  (Menu)-knop drukt van de
inhoudslijst [Kladblok].

Optie Beschrijving

[Aantekeningen
verw.]

Verwijdert een of meer aantekeningen uit de Reader. Raadpleeg
Details.

[Aantekeningen
bev.]

Beveiligt een of meer aantekeningen tegen verwijderen. Raadpleeg
Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Aantekening



Foto's bekijken

U kunt de [Foto’s]-applicatie gebruiken om foto's een per een of als diashow te bekijken. U
kunt ook de foto van uw keuze selecteren voor het stand-byscherm van de Reader.
Raadpleeg Details voor meer informatie over het instellen van foto's naar de het stand-
byscherm.
Raadpleeg Details voor meer informatie over het overzetten van foto's naar de Reader.
Raadpleeg Details voor meer informatie over ondersteunde bestandsformaten.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Foto’s].

Om door de lijst van foto's te bladeren, zie Details.

 Toolpictogrammen Details

2. Tik op een foto.
De fotoviewer opent.

Navigatie fotoviewer
Voer de volgende handelingen uit bij een geopende foto.

Om Doe dit

Naar de volgende pagina te gaan  Druk op de > (Volgende)-knop.
 Wrijf naar links.

Naar de vorige pagina te gaan  Druk op de < (Vorige)-knop.
 Wrijf naar rechts.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Foto's



De oriëntatie wijzigen

U kunt de weergave aanpassen naar staand of liggend.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Foto’s].

2. Tik op een foto  druk op de  (Menu)-knop  tik op [Oriëntatie].
De oriëntatie wisselt tussen liggende en staande modus.

De foto's worden weergegeven in de oriëntatie die u hebt gespecificeerd.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Foto's



Inzoomen op een foto

U kunt op foto's inzoomen om de zichtbaarheid te verbeteren.
In de zoommodus geeft de viewer de zoombalk en positieaanduiding weer.

 Knijp uit elkaar om in te zoomen.
 Knijp samen om uit te zoomen.

U kunt op het scherm slepen om de weergavepositie te verplaatsen.
Om de zoommodus te verlaten, druk op de  (Terug)-knop.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Foto's



Foto's bekijken in een diashow

De diashow geeft foto's een per een weer in de actuele sorteervolgorde. U kunt ook het
interval van de weergave specificeren.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Foto’s].

2. Tik op een foto  druk op de  (Menu)-knop  tik op [Diashow].
De diashow start met de actuele foto.

Om de diashow te stoppen en terug te keren naar de viewer
 Druk op de  (Terug)-knop.
 Tik op de foto.

Om het interval van de diashow te wijzigen
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Foto’s].

2. Tik op een foto  druk op de  (Menu)-knop  tik op [Instellingen]  [Interval].
Kies uit een van de volgende weergegeven items.

3. Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar de fotoviewer.
Het geselecteerde interval wordt nu toegepast wanneer u de diashow start.

Tip
 U kunt ook het interval van de diashow wijzigen in de [Instellingen]-applicatie.
Raadpleeg Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Foto's



Een foto uploaden naar Evernote

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Foto’s].

2. Tik op een foto en houd die vast.
Het pop-upmenu verschijnt.

3. Tik op [Uploaden naar Evernote].
De foto is geüpload naar Evernote.

Opmerking
 Voordat u iets naar Evernote uploadt, moet u zich aanmelden via [Hoofdscherm] 
[Applicaties]  [Evernote instellingen].

Tip
 U kunt de geselecteerde foto ook uploaden door te drukken op de  (Menu)-knop 
tik op [Uploaden naar Evernote].

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Foto's



Foto's verwijderen

U kunt een of meer foto's verwijderen.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Foto’s].

2. Druk op de  (Menu)-knop  tik op [Foto’s verwijderen].
Raadpleeg Details voor informatie over het verwijderen van foto's.
U kunt ook een foto verwijderen door erop te tikken en haar vast te houden. Raadpleeg
Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Foto's



 (Menu)-items gebruiken

Hierna volgt een lijst van beschikbare opties wanneer u op de  (Menu)-knop drukt van de
inhoudslijst [Foto’s].

Optie Beschrijving

[Foto’s verwijderen] Verwijdert een of meer foto's uit de Reader. Raadpleeg Details.
[Instellingen] Wijzigt het diashowinterval. Raadpleeg Details.

<Navigatielinks van de Gebruikershandleiding>
Hoofdpagina > Andere applicaties > Foto's



Evernote gebruiken

U kunt notities downloaden van een bepaald notitieboekje van Evernote en ze bekijken in
ePub-formaat op de Reader. U kunt ook gemarkeerde woorden, foto's en geschreven
notities uploaden naar Evernote.

 Voor het uploaden van gemarkeerde woorden markeren op een pagina, raadpleegt u
Details.

 Om een foto te uploaden, raadpleegt u Details.
 Om annotaties in alle boeken en periodieken te uploaden, zie Details.
 Voor het uploaden van een adres van een website, raadpleegt u Details.

Opmerking
 U dient een Evernote-account aan te maken om Evernote te gebruiken. Raadpleeg de
website van Evernote. U kunt een Evernote-account ook aanmaken met de Reader
wanneer deze is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

 Notities aangemaakt door Evernote Clearly™ en voornamelijk tekstnotities worden het
best weergegeven. Sommige notities worden mogelijk niet correct weergegeven
wegens ePub-conversie.

 Binaire bestanden die aan een Evernote-notitie zijn bevestigd, worden uitgesloten na
een ePub-conversie.

 Een Evernote-notitie van een fotogrootte niet groter dan 1.200 × 1.600 pixels (breedte
× hoogte) wordt correct weergegeven.

 Gemarkeerde woorden kunnen worden geüpload met maximaal 140 tekens waar een
beperking wordt toegepast.
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Een nieuwe account aanmaken

Als u nog geen Evernote-account hebt aangemaakt, moet u dit doen om aan de slag te
gaan.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Evernote

instellingen].
Er verschijnt een scherm met instellingen van Evernote om u aan te melden.

2. Tik op [Account aanmaken].

3. Tik op het invoerveld en voer het e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in
met het schermtoetsenbord.

4. Tik op [Registreren].
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Meld u aan op Evernote

Als u een Evernote-account hebt, kunt u het gebruiken door uw gebruikersnaam en
wachtwoord in te voeren.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Evernote

instellingen].
Er verschijnt een scherm met instellingen van Evernote om u aan te melden.

2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in met het schermtoetsenbord.

3. Tik op [Aanmelden].
Er verschijnt een scherm met instellingen van Evernote voor configuratie.
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Evernote-instellingen

 Meld u af uit Evernote.

 Selecteer het notitieboekje dat van Evernote moet worden gedownload naar de
Reader.

 Selecteer het notitieboekje dat van de Reader moet worden geüpload naar Evernote.

 Vink dit vakje aan om notities die met Evernote Clearly werden aangemaakt te
downloaden naar de Reader.

 Vink dit vakje aan om notitieboekjes op de Reader te synchroniseren met Evernote
wanneer de Reader opnieuw wordt opgestart.

 Notitieboekjes synchroniseren en bijwerken.
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Synchroniseren in de lijstpagina van Evernote

U kunt notitieboekjes gemakkelijk synchroniseren in de lijstpagina van Evernote.
1. Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingesteld en ingeschakeld.

2. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Boekenplanken]  [Evernote].

3. Tik op  bovenaan het scherm.
De synchronisatie met Evernote start.

Opmerking
 Als u cloudinhoud van Evernote verwijdert die was gesynchroniseerd, zal dezelfde
inhoud ook op de Reader worden verwijderd.

Tip
 Wanneer [Boeken], [Collecties] of [Gekochte inhoud]* verschijnt, tikt u op de
linkerbovenhoek van het scherm om [Evernote] te tonen. U kunt ook drukken op de 
(Menu)-knop en vervolgens tikken op [Boekenplank kiezen] om [Evernote] te tonen.

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's. De [Gekochte inhoud]-functie wordt alleen
weergegeven op de Reader als uw plaatselijke Reader Store deze functie ondersteunt.
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Facebook gebruiken

U kunt op Facebook boekinformatie plaatsen, zoals titel, auteur en uitgeverij (indien
beschikbaar) en uw favoriete passages met uw opmerkingen.
U kunt ook een lijst van uw boekcollectie met uw opmerkingen plaatsen.
Deze geplaatste items kunnen dan op Facebook worden bekeken.

 Voor het plaatsen van gemarkeerde woorden markeren op een pagina, raadpleegt u
Details.

Om boekinformatie te plaatsen, raadpleegt u Details.
Om annotaties in alle boeken en periodieken te plaatsen, zie Details.
Om een collectie te plaatsen, raadpleegt u Details.
Om uit Reader Store gedownloade boeken/periodieken te plaatsen, zie Details.

Opmerking
 U dient een Facebook-account aan te maken om Facebook te gebruiken. Raadpleeg de
website van Facebook.

 Gemarkeerde woorden kunnen worden geplaatst met maximaal 140 tekens.
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Aanmelden op Facebook

Zodra u uw account hebt aangemaakt, voert u uw e-mailadres en wachtwoord van
Facebook in.
1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Facebook

instellingen].
De webbrowser wordt geopend.

2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord van Facebook in met het schermtoetsenbord.
Als een scherm voor verificatie verschijnt, bevestigt u uw aanvaarding.

3. Tik op de aanmeldknop op de webpagina.

Opmerking
 Voordat u iets op Facebook plaatst, moet u zich via dit scherm aanmelden.
 De eigenlijke schermafbeeldingen kunnen afwijken.
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De instellingen wijzigen

Met de [Instellingen]-applicatie kunt u de Reader personaliseren, de datum en tijd instellen,
de Wi-Fi-verbinding configureren en het stand-byscherm en andere Reader-instellingen
wijzigen.
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Algemene instellingen

Instelling Beschrijving

[Bladomslag-
voorkeur]

Stelt de wrijfrichting in voor het omslaan van pagina's.

[Menutaal] Stelt de menutaal in.
[Toetsenbord] Stelt de lay-out van het schermtoetsenbord in.
[Land / Regio] Stelt het land / de regio in.

Afhankelijk van het geselecteerde land kunnen de applicaties op het
[Hoofdscherm]-scherm variëren.
Reader Store varieert afhankelijk van het geselecteerde land / de
geselecteerde regio. U moet voor elke regio een account registreren om
de Reader Store in meerdere regio's te kunnen gebruiken.

[Favoriete e-
boekwinkel]*

Selecteert een gewenste eBook-winkel om weer te geven in het menu
van het Hoofdscherm.

[Reader Store-
aankondigingen]

Laat de Reader toe om aanbevelingen weer te geven van de Reader
Store. Raadpleeg Details.

* Wordt weergegeven als alleen Duitsland geselecteerd is bij [Land / Regio].
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Instellingen van het draadloos netwerk

Instelling Beschrijving

[Wi-Fi] Schakelt Wi-Fi in/uit. Raadpleeg Details.
[Draadloz.standby] Dankzij draadloze stand-by wordt nodeloos batterijverbruik vermeden

dat door draadloze communicatie wordt veroorzaakt. Als u gedurende
meer dan 10 minuten geen draadloze handelingen uitvoert, gaat de
draadloze functie automatisch naar stand-bymodus.
Opmerking

 Het vraagt meer tijd om vanuit de draadloze stand-bymodus
toegang te krijgen tot Reader Store en de [Browser]-applicatie dan
wanneer u dat doet als de Reader is verbonden met het draadloze
netwerk.

 Als u de draadloze stand-by uitschakelt, behoudt de Reader
onophoudelijk een draadloze verbinding, wat leidt tot een groter
batterijverbruik.

[Wi-Fi instellingen] Wi-Fi-instellingen laten de Reader toe om lokale Wi-Fi-netwerken te
gebruiken om zich met het internet te verbinden. Raadpleeg Details.
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Applicatievoorkeuren

Instelling Beschrijving

[Boeken /
Periodieken]

Stelt de voorkeuren in voor alle boeken/periodieken. U kunt het
standaardtekstformaat wijzigen.
[Scherm vernieuwen]: vernieuwt het scherm telkens de pagina wordt
omgeslagen*.
* Zelfs als het selectievakje [Scherm vernieuwen] niet is aangekruist,
flikkert het scherm mogelijk toch om nabeelden te vermijden.
[Pagina synchronisatie]*: stelt de paginasynchronisatie in voor
paginaposities, bladwijzers en markeringen.
* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's. De [Pagina
synchronisatie]-functie wordt alleen weergegeven op de Reader als uw
plaatselijke Reader Store deze functie ondersteunt.

[Woordenboek] Specificeert het standaardwoordenboek.
[Foto] Stelt het diashowinterval in.
[Browser] Stelt de browservoorkeuren in.
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Instellingen voor datum en tijd

Instelling Beschrijving

[Datum] Stelt de datum in.
[Tijd] Stelt het uur in.
[Datumformaat] Stelt het datumformaat in.
[24-uurs formaat] Vink dit aan om de tijd in 24 uur-formaat weer te geven.
[Tijdzone] Stelt de tijdzone in.

Tip

 Wanneer u de Reader-toepassing opstart en de Reader op uw computer aansluit, dan
wordt de tijdinstelling van de Reader bijgewerkt om overeen te stemmen met de tijd van
uw computer.
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Systeembeheer

Instelling Beschrijving

[Vergrendeling] Stelt een PIN-code van 4 cijfers in voor de Reader om
ongeoorloofd gebruik te vermijden.
Om [Vergrendeling] in te stellen op [Aan], voert u uw PIN-code
van 4 cijfers in  tik op [Verd. g.] om het opnieuw in te voeren 
tik op [OK]. Wanneer [Vergrendeling] is ingesteld op [Aan], dient u
de Reader te ontgrendelen met de PIN-code van 4 cijfers
wanneer u de Reader uit de slaapstand haalt of wanneer u hem
inschakelt.
Om [Vergrendeling] in te stellen op [Uit], voer uw PIN-code van 4
cijfers in en tik op [Verd. g.].
Opmerking

 Sony raadt u aan uw PIN van 4 cijfers te noteren en deze op
een veilige plaats weg van de Reader te bewaren.

 Als u uw PIN-code van 4 cijfers vergeet, neem dan contact op
met Sony Customer Support. Houd er rekening mee dat bij het
ontgrendelen van uw toestel alle inhoud erop zal worden gewist.

[Standby-scherm] Stelt de voorkeuren voor het stand-byscherm in.
[Afbeeldingstype]: U kunt kiezen of u de omslag van het laatst
gelezen boek of foto's van de [Foto’s]-applicatie wenst weer te
geven. Wanneer u [Geselecteerde foto’s] selecteert, ga dan
verder met het tikken op [Selecteer foto’s]  tik om een vinkje te
plaatsen naast de foto's die u wenst weer te geven  tik op
[Gereed].
[Bericht weergeven]: U kunt kiezen of op het stand-byscherm een
bericht dient te worden weergegeven over het halen van de
Reader uit slaapstand.

[Downloadbestemming] Stelt de bestemming in voor inhoud die werd gedownload uit
Reader Store of bestanden gedownload met de browser. Kies
tussen [Intern geheugen] en [SD-kaart].

[Updates controleren] Controleer de update-informatie.
[Demomodus] Stelt de Reader in op demo-modus.

Om in demo-modus te gaan, vinkt u het selectievakje aan naast



[Demomodus].
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Initialisatie

Instelling Beschrijving

[Instellingen
herstellen]

Plaatst de standaard Reader-instellingen terug.

[Verw.
toetsenbordhist.]

Verwijdert woorden geregistreerd in de schermtoetsenbordhistorie.

[Geheugen
formatteren]

Laat u toe het interne geheugen van de Reader en de microSD-kaart te
formatteren.
Opmerking

 Indien u de Reader of de microSD-kaart op uw computer hebt
geformatteerd, is het mogelijk dat de Reader overgezette inhoud niet
kan weergeven. Gebruik in dit geval de [Geheugen formatteren]-functie
van de Reader om de Reader en uw microSD-kaart opnieuw te
formatteren.

 Wanneer een van beide geheugens wordt geformatteerd, stopt het
downloaden van inhoud.

Tip
 Zorg ervoor dat u vóór het formatteren via de Reader-toepassing

een back-up maakt op uw computer van gegevens die wenst te
houden. Houd er rekening mee dat beveiligde inhoud ook wordt
verwijderd wanneer u dat geheugen formatteert.

[Autorisatie
verwijderen voor
Adobe DRM]

Verwijdert de autorisatie van de Reader voor Adobe DRM (Digital Rights
Management).
Tip

 Dit menu wordt getoond wanneer de Reader autorisatie heeft voor
Adobe DRM.
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Over

Instelling Beschrijving

[Informatie apparaat] Geeft de apparaatdetails weer waaronder de
geheugencapaciteit, Adobe DRM-autorisatie en het
gebruikte MAC-adres.

[Juridische informatie] Geeft informatie over handelsmerken en copyright weer.
[Wettelijk verplichte informatie] Geeft de C-Tick-markering weer.
[Gebruikersrechtovereenkomst] Geeft de algemene voorwaarden weer voor het gebruik

van de Reader.
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Apparaat uitschakelen

Laat u toe de Reader uit te schakelen in plaats van in slaapstand te laten.
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Probleemoplossingtips

Probleemoplossingstips kunnen u helpen om snel technische problemen op te lossen.
1. Laad de Reader volledig op.

2. Reset de Reader.

Druk op de RESET-knop met een kleine pin of clip.
Het scherm zal bevriezen; de Reader start niet automatisch opnieuw op.
Druk op de  (Power)-knop en het opstartscherm wordt weergegeven.

Opmerking
 De bladwijzers, markeringen, handgeschreven notities of de instellingsinformatie kunnen
door resetten worden verwijderd.

 Duw niet op de RESET-knop met een breekbaar punt, zoals de grafiet van een
mechanisch potlood. Het kan de RESET-knop blokkeren.

3. Uitgebreide ondersteuning en probleemoplossingsinformatie is beschikbaar op de
website voor pc-ondersteuning. Raadpleeg Details.
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Website voor pc-ondersteuning

Uitgebreide ondersteuning en probleemoplossingsinformatie is beschikbaar op de website
voor pc-ondersteuning.

Website voor pc-ondersteuning
VS:
http://www.sony.com/readersupport
Canada:
http://www.sony.ca/readersupport
Europa:
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS
Australië:
http://www.sony.com.au/support
Nieuw-Zeeland:
http://www.sony.co.nz/support
Garantie-informatie
Australië:
http://www.sony.com.au/warranty
Nieuw-Zeeland:
http://www.sony.co.nz/section/warrantyinfo
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Reader-apparaat

In-/uitschakelen

De Reader kan niet worden ingeschakeld.
 De Reader kan niet worden bediend als hij op uw computer is aangesloten en is
ingesteld op gegevensoverdrachtmodus. Gebruik de functie veilig hardware verwijderen
van uw computer en koppel vervolgens de USB-kabel los van de Reader.

 Er kan vochtcondensatie zijn opgetreden. Wacht enkele uren en schakel vervolgens de
Reader in.

 Als de batterij volledig leeg is, krijgt de  (Power)-knop geen stroom en kunt u mogelijk
de Reader niet inschakelen. Sluit in dit geval de Reader aan op uw computer via de
meegeleverde USB-kabel; de Reader zal onmiddellijk inschakelen. Als de Reader niet
inschakelt, druk op de  (Power)-knop. Als het laadlampje 3 keer rood knippert, koppelt
u de USB-kabel los van de Reader en sluit u deze ongeveer 5 minuten later opnieuw
aan.

De Reader kan niet worden uitgeschakeld of gaat niet in slaapstand.
 Als het Reader-scherm bevriest en niet meer reageert, zal de  (Power)-knop evenmin
werken. In dit geval dient u de Reader te resetten. Raadpleeg Details.

De Reader gaat automatisch in slaapstand of wordt uitgeschakeld.
 Om de batterij te sparen, bevat de Reader automatische energiebesparingsmodi. De
Reader gaat in slaapstand na 10 minuten inactiviteit. Na 3 dagen* in slaapstand, schakelt
de Reader automatisch uit.

* Als de batterij bijna leeg is, kan de Reader automatisch worden uitgeschakeld binnen
ongeveer 3 dagen. Deze functie werkt echter niet als er een diashow wordt bekeken.
De automatische energiebesparingsmodi kunnen niet worden uitgeschakeld.

Batterij

Kan de Reader niet laden.
 Als u een andere dan de meegeleverde USB-kabel gebruikt om de Reader op te laden,
laadt hij mogelijk niet goed op. Gebruik enkel de bijgeleverde USB-kabel en, eventueel,



de netspanningsadapter (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, los verkrijgbaar) om de Reader op
te laden. Raadpleeg Details.

 Indien u oplaadt via de USB-poort van uw computer, zorg er dan voor dat de Reader
rechtstreeks via de bijgeleverde USB-kabel op de USB-poort is aangesloten. Gebruik
geen USB-hub.

 De batterij kreeg onvoldoende tijd om volledig op te laden. Laad de Reader op tot het 
-pictogram wijzigt in het -pictogram. (Tijdens het laden toont het laadpictogram niet
het resterende batterijvermogen.)

 Uw computer dient te zijn ingeschakeld om de Reader op te laden. De Reader wordt niet
opgeladen wanneer de computer in slaapstand of stand-bymodus gaat. Houd uw
computer tijdens het opladen van de Reader ingeschakeld met een stabiele en
ononderbroken stroomtoevoer.

 Als uw computer in slaapmodus gaat terwijl de Reader is aangesloten en oplaadt, zal de
batterij van de Reader langzaam leeg gaan, de Reader zal uitschakelen en de batterij
van de Reader zal niet opladen. In dit geval koppelt u de USB-kabel los van de Reader,
haalt u de computer uit slaapstand en sluit u de USB-kabel opnieuw aan op de Reader.

 U computer levert mogelijk onvoldoende stroom. Als u de Reader op uw laptop aansluit,
behoud tijdens het laden van de Reader een stabiele en ononderbroken stroomtoevoer
naar de laptop.

 Als de omgevingstemperatuur te laag of te hoog is voor het laden van de Reader, zorg
dan voor een kamertemperatuur tussen 5°C en 35°C, koppel de USB-kabel los en sluit
deze opnieuw aan.

De levensduur van de batterij lijkt kort.
 De Reader was mogelijk niet volledig opgeladen. Zorg ervoor dat u de Reader oplaadt
tot  wijzigt in .

 De werkingstemperatuur ligt onder 5°C. Dit is te wijten aan de kenmerken van de batterij
en is geen storing.

 De Reader verbruikt energie in slaapstand. Indien u de Reader niet zal gebruiken,
schakel hem dan uit in plaats van hem in slaapstand te laten.

 Indien u niet surft op het web, verlaat [Browser] door op de  (Hoofdscherm)-knop te
drukken.

 De batterij van de Reader wordt langzaam leeg wanneer hij langdurig niet wordt gebruikt.
Als u de Reader lange tijd niet hebt gebruikt, laad de Reader eerst opnieuw op voordat u
hem inschakelt.



 Indien u de draadloze verbinding niet gebruikt, schakel de Wi-Fi uit. Raadpleeg Details.

 Als u de Reader oplaadt via de gegevensoverdrachtmodus en de computer naar
slaapstand of stand-bymodus gaat, dan wordt de Reader niet opgeladen en verbruikt de
batterij energie. Ga bij het opladen van de Reader na of uw computer is ingeschakeld en
laad de Reader volledig op voordat u hem gebruikt. Raadpleeg Details.

Aanraakscherm

De Reader activeert niet of start niet onmiddellijk op.
 Bij koude temperaturen kan het aanraakscherm trager dan normaal reageren. Dit is te
wijten aan de kenmerken van het aanraakscherm en is geen storing.

 Na het resetten of uitschakelen van de Reader kan het even duren vooraleer het
opstartscherm verschijnt.

Het scherm reageert niet.
 Reset de Reader. Raadpleeg Details.

Het scherm reageert traag.
 Als het aanraakscherm vuil is, werkt het mogelijk niet goed. Maak het aanraakscherm
schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor brillen.

 Bij koude temperaturen kan het aanraakscherm trager dan normaal reageren. Schakel
de Reader uit en laat hem enkele uren uit tot hij aan de omgevingstemperatuur is
aangepast.
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Draadloze aansluiting

Reader Store
Reader Store biedt u uitgebreide ondersteuningsinformatie. Druk voor Reader Store-
ondersteuning op het  (Hoofdscherm)-menu  tik op de [Reader Store]-applicatie  druk
op de  (Menu)-knop  tik op [Hulp en ondersteuning].

Kan geen verbinding maken met de winkel.
 De Wi-Fi-netwerkverbinding werd mogelijk onderbroken. Zorg ervoor dat de Wi-Fi is
ingeschakeld en correct is ingesteld, controleer de signaalsterkte van het toegangspunt
en probeer opnieuw. Raadpleeg Details.

Kan de aangekochte boeken of periodieken niet vinden.
 Boeken worden gedownload naar de [Boeken]-applicatie en kranten/magazines naar de
[Periodieken]*-applicatie. Tik op de statusbalk om het notificatievenster te openen en kijk
onder [Meldingen] om uw gedownloade items te controleren. Raadpleeg Details.

* Alleen verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.

Wi-Fi-verbinding

De Reader wordt niet met het Wi-Fi-netwerk verbonden.
 De netwerkfunctie kon niet worden ingeschakeld omdat de batterij bijna leeg is. Laad de
Reader enkele minuten op en probeer opnieuw.

 Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingeschakeld en controleer de signaalsterkte van het
toegangspunt.

 Scan de beschikbare toegangspunten in de buurt en selecteer een nieuw toegangspunt.

 Zorg ervoor dat de beveiligingsmethode (WEP/WPA), het statische IP-adres en de
proxy-instellingen correct zijn.

 Het toegangspunt gebruikt een niet-ondersteunde beveiligingsmethode of codeersleutel.

 Openbare Wi-Fi-netwerken kunnen een gebruikers-ID en wachtwoord vereisen. U dient in
dit geval een correcte gebruikers-ID en wachtwoord in te voeren om een
netwerkverbinding tot stand te brengen.

 Het toegangspunt heeft de MAC-adresfilter ingeschakeld. Om het MAC-adres te



controleren, druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Instellingen] 
[Over]  [Informatie apparaat]. Zorg ervoor dat dit MAC-adres wordt aanvaard door het
toegangspunt.

 De instellingen van het Wi-Fi-netwerk van het toegangspunt zijn niet correct. Pas de
instellingen aan zoals beschreven in de handleidingen die met het toegangspunt werden
geleverd en in informatie van de netwerkbeheerder.

 De Reader is te ver verwijderd van het toegangspunt. Verplaats de Reader dichter bij het
toegangspunt en scan opnieuw.

 Obstakels zoals muren, metaal of beton tussen de Reader en een toegangspunt kunnen
de verbinding ongunstig beïnvloeden. Probeer de Reader naar een andere locatie te
verplaatsen en scan opnieuw.

 Er zijn andere toestellen in de buurt die gebruik maken van de 2,4 GHz frequentieband
(zoals een draadloze telefoon, een microgolfoven, of Bluetooth computerapparatuur).
Verplaats de apparatuur of schakel hem uit.

 De Wi-Fi-netwerkdienst is tijdelijk onbeschikbaar of buiten dienst. Controleer de status bij
de netwerkbeheerder.

Kan het toegangspunt niet in de Wi-Fi-netwerklijst vinden.
 Het toegangspunt dat u wilt gebruiken is ingesteld om zijn SSID niet naar gebruikers te
verzenden. In dit geval wordt het toegangspunt mogelijk niet getoond op de Wi-Fi-
netwerklijst. Tik op [Wi-Fi netwerk toevoegen] en voer de SSID handmatig in. Raadpleeg
Details.

Browser

De webpagina wordt niet correct weergegeven.
 De Wi-Fi-netwerkverbinding werd mogelijk onderbroken. Zorg ervoor dat de Wi-Fi is
ingeschakeld en correct is ingesteld, controleer de signaalsterkte van het toegangspunt
en ververs de webpagina.

 Wegens de brede waaier aan normen en technologieën die worden gebruikt om
webpagina's te ontwerpen, kunnen we niet garanderen dat alle pagina's correct zullen
worden weergegeven.

 Wanneer u op een webpagina samen en uit elkaar knijpt, kan het scherm te helder zijn
om te lezen. Dit is geen storing.



Kan het tekstformaat niet wijzigen.
 Het tekstformaat wijzigt niet indien het door de webpagina is gespecificeerd. U kunt de
zoomfunctie gebruiken om de paginaweergave te vergroten.

 Wanneer u op een webpagina samen en uit elkaar knijpt, kan het scherm te helder zijn
om te lezen. Dit is geen storing.
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Boeken en periodieken lezen

Kan een boek niet openen.
 Mogelijk is het boek verlopen. Controleer de vervaldatum voor het ontleende boek.

 U dient de accounthouder te zijn die het boek kocht om te lezen.

 Als een boek beveiligd is met Adobe DRM-technologie, moet u het overeenstemmende
Adobe ID en -wachtwoord invoeren om uw Reader te machtigen. (Er kunnen maximaal
tien ID's opgeslagen worden op de Reader.) In de VS en Canada wordt het
aanmeldscherm voor de Reader Store weergegeven als de Reader nog niet gemachtigd
is.

 Het formaat van het boek of de periodiek wordt mogelijk niet ondersteund. Raadpleeg
Details voor meer informatie over ondersteunde bestandsformaten.

"Verder lezen" werkt niet, of de bladwijzer is verdwenen.
 Als de bestandstatus is gewijzigd (zoals in de volgende gevallen), kunnen gegevens
onder [Verder lezen] of notities worden verwijderd.

 Een tekst-/PDF-bestand wordt bewerkt.
 Een boek dat met een geautoriseerde Reader werd gekocht, wordt op een andere
niet-geautoriseerde Reader gelezen door geheugenkaarttransfer.

Kan geen inhoud op de Reader vinden.
 Indien u de Reader op uw computer hebt geformatteerd, is het mogelijk dat de Reader
overgezette inhoud niet kan weergeven. Gebruik in dit geval de [Geheugen formatteren]-
functie van de Reader om de Reader opnieuw te formatteren. Raadpleeg Details.

 Hoewel beveiligd op de Reader, worden boeken en periodieken verwijderd indien u de
Reader synchroniseert nadat ze werden verwijderd uit de Reader-toepassing.

 Als u mappen of bestanden in de "database"-map van uw computer verwijdert of wijzigt,
kunnen inhoud of notities worden verwijderd.
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Foto's bekijken

Kan geen foto bekijken.
 Het bestandsformaat van de foto wordt niet ondersteund. Raadpleeg Details voor meer
informatie over ondersteunde bestandsformaten.

 Als de foto die u hebt overgezet met de Reader-toepassing te groot is, wordt een
thumbnail mogelijk niet aangemaakt op de Reader en wordt de foto mogelijk niet
weergegeven in de inhoudslijst [Foto’s]. Verwijder in dit geval de foto met behulp van de
Reader-toepassing.
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Aansluiten op uw computer

De computer vindt de Reader niet.
 Nadat u de Reader op uw computer hebt aangesloten via de USB-kabel, dient u de
Reader in te stellen op gegevensoverdrachtmodus. Raadpleeg Details.

 Het kan een tijdje duren vooraleer de computer de Reader vindt.

 Zorg ervoor dat de Reader met de bijgeleverde USB-kabel rechtstreeks met de USB-
poort is verbonden. Gebruik geen USB-hub.

 Sluit de Reader op een andere USB -poort op de computer aan.

 Koppel de Reader los en sluit hem opnieuw aan.

 Indien geen van bovenstaande het probleem oplost, reset de Reader. Raadpleeg Details.

Kan inhoud niet synchroniseren met de Reader.
 De Reader werd niet geautoriseerd. Autoriseer de Reader eerst. Meer informatie vindt u
in het [Help]-menu van de Reader-toepassing.

 Er is onvoldoende ruimte op de Reader of de geheugenkaart. Controleer [Over] voor de
hoeveelheid vrije ruimte in het intern geheugen. Raadpleeg Details. Verwijder wat inhoud
of kopieer het naar de Reader-toepassing om ruimte te maken op de Reader of de
geheugenkaart.
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microSD-kaart

De Reader vindt de microSD-kaart niet, of kan een item op de microSD-
kaart niet openen.

 Indien u de microSD-kaart op de computer hebt geformatteerd, is het mogelijk dat de
Reader overgezette inhoud niet kan weergeven. Gebruik de Reader om de microSD-
kaart te formatteren. Raadpleeg Details.

 Het kan een tijdje duren vooraleer de Reader de microSD-kaart vindt en alle bestanden
erop laadt. Wacht een beetje langer na het invoeren van de microSD-kaart in de
kaartsleuf.

 Zorg ervoor dat de microSD-kaart door de Reader wordt ondersteund. Raadpleeg
Details.

 Zorg ervoor dat de microSD-kaart goed is ingebracht. Raadpleeg Details.

 Zorg ervoor dat het gouden contactpunt van de microSD-kaart en de kaartsleuf schoon
is. Reinig ze voorzichtig indien ze vuil of bestoft zijn.

 De Reader werd niet geautoriseerd. Autoriseer de Reader eerst. Meer informatie vindt u
in het [Help]-menu van de Reader-toepassing.

 Gegevens die door slepen en kopiëren zijn overgezet, worden mogelijk niet weergegeven
op de Reader of miniaturen van de gegevens worden mogelijk niet goed weergegeven
op de Reader. Sony raadt aan om gegevens over te zetten met de Reader-toepassing.

Kan het boek of andere items niet opslaan op de microSD-kaart.
 De Reader biedt geen functie waarmee u bestanden van of naar de microSD-kaart kunt
verplaatsen. U dient daartoe de Reader-toepassing te gebruiken.

Kan het boek of andere items op de microSD-kaart niet verwijderen.
 U kunt het bestand niet verwijderen indien het alleen-lezen is. U dient de computer te
gebruiken om het alleen-lezen attribuut van het bestand te verwijderen.
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Veiligheidsinformatie

Beveiligde inhoud
Beveiligde inhoud is uitsluitend beperkt tot persoonlijk gebruik. Het gebruik van de inhoud
voorbij deze grens vereist toestemming van de copyrighthouders.

Behandeling van de Reader
 Om in overeenstemming te zijn met de FCC-richtlijnen inzake stralingsblootstelling via
radiofrequenties voor een ongecontroleerde blootstelling, mogen dit toestel en zijn
antenne niet bijeen worden geplaatst of werken in combinatie met een andere antenne
of zender.

 Als de Reader interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, schakel de
Reader uit en verplaats hem weg van de radio of televisie.

 Vermijd het gebruik van de Reader tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig in
overeenstemming met de aankondigingen aan boord.

 Laat geen zware voorwerpen vallen of plaats geen zware voorwerpen op de Reader of
voer geen buitensporig kracht uit op de Reader. Dit kan een storing of schade
veroorzaken.

 Stel de Reader nooit bloot aan zeer fel licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen.
 Laat de Reader niet achter op een onstabiele ondergrond.
 Voorwerpen die op het aanraakscherm worden geplaatst, kunnen storingen veroorzaken.
Als u hem niet gebruikt, laat de Reader in slaapmodus of schakel hem uit.

 Wanneer u de Reader internationaal gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat de Reader wordt gebruikt conform de volgende specificaties:

 Netspanning
 Reglementen draadloze producten
 Andere veiligheidsvoorschriften of vereisten

 Zorg ervoor dat u de aansluitingen van de Reader niet kortsluit met metalen voorwerpen.
 Stel de Reader nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een in de zon of onder
rechtstreeks zonlicht geparkeerde auto.

Water en vocht vermijden
 Let op dat tijdelijk condensatie kan voorkomen in gevallen zoals wanneer de speler snel



van een omgeving met lage temperatuur naar een omgeving met hoge temperatuur
wordt verplaatst of in een kamer wordt gebruikt waarbij net een verwarmingstoestel is
ingeschakeld. Door condensatie ontstaat een fenomeen waarbij vocht in de lucht aan
oppervlakken zoals metalen panelen, enz. blijft zitten en vervolgens in vloeistof overgaat.
Als zich condensatie vormt in de Reader, laat hem dan uitgeschakeld tot de condensatie
is verdwenen. Als de Reader wordt gebruikt met aanwezige condensatie, kan een
storing optreden.

 De Reader is niet waterdicht. Denk eraan de onderstaande voorzorgsmaatregelen te
volgen.

 Zorg ervoor dat u de Reader niet laat vallen in een gootsteen of ander voorwerp dat
is gevuld met water.

 Gebruik de Reader niet in vochtige plaatsen of bij slecht weer, zoals in regen of
sneeuw.

 Maak de Reader niet nat.
Als u de Reader met natte handen aanraakt of de Reader in een vochtig kledingstuk
plaatst, kan de Reader nat worden en kan dit een storing veroorzaken.

Opladen van de Reader
 De Reader kan warm worden wanneer hij wordt opgeladen of gedurende lange tijd
wordt gebruikt.

 Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel of de optionele netspanningsadapter
(PRSA-AC10/PRSA-AC1A, los verkrijgbaar). Gebruik geen andere USB-kabel en
netspanningsadapter.

 Wikkel de Reader nooit in iets terwijl hij wordt opgeladen. De warmteontwikkeling in de
Reader kan storing of schade veroorzaken.

 Als de batterij snel leeg raakt na volledig te zijn opgeladen, is hij mogelijk aan het einde
van zijn levensduur en moet hij worden vervangen. Raadpleeg Sony Support Center.

Wi-Fi connectiviteit 

De draadloze LAN-functie heeft een Wi-Fi-certificaat en is in overeenstemming met de
interoperabiliteitspecificaties van de WFA (Wi-Fi Alliance).

Schoonmaken van de Reader
 Maak de Reader schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor brillen.
Zorg ervoor dat er geen stof of vuil zit op de zachte doek. Dit kan schade toebrengen



aan de Reader.
 Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine,
want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.

 Zorg ervoor dat de Reader uit de buurt blijft van water of gemorst vloeistof.

Aanraakscherm
 Oefen geen overmatige druk uit op het aanraakscherm. De kleur of de belichting kan
onduidelijk of ongelijkmatig worden, en de Reader kan beschadigd worden.

 Wanneer u de Reader gebruikt in een koude omgeving, kunnen dunne lijnen op het
aanraakscherm verschijnen. Dit is geen storing.

 De buitenkant van het aanraakscherm is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als de
Reader hard op een hard oppervlak valt of een aanzienlijke schok krijgt. Het kan ook
worden beschadigd door krassen en slijtage terwijl het in een zak wordt gedragen. Als u
bezorgd bent om schade aan het aanraakscherm, kunt u een beschermend tasje
gebruiken (apart verkocht).

Draadloze functie
 Schakel de draadloze functie uit wanneer u zich op een plaats bevindt waar
radiocommunicatie is verboden. Wanneer u zich op een dergelijke plaats bevindt, dient u
toestemming te krijgen van de gepaste autoriteiten vooraleer u de draadloze functie van
dit apparaat inschakelt.

 Schakel de draadloze functie uit in ziekenhuizen waar reglementen u vragen dat te doen.
Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen kunnen apparatuur gebruiken die beïnvloed kan
worden door radiofrequentie (RF)-energie die door draadloze communicatie wordt
gegenereerd.

 Gebruik uw Reader niet in de buurt van medische apparatuur zonder voorafgaandelijke
toestemming.

 Algemene opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi (Draadloze LAN)-functie.
In sommige landen of regio's is het gebruik van Wi-Fi-producten beperkt door plaatselijke
reglementen (bv. beperkt aantal kanalen).
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Applicaties op de Reader

Disclaimer: In geen enkel geval kan SONY aansprakelijk worden gesteld voor financiële
schade of verlies van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de Reader geleverde
software, inclusief verlies geleden door derden.

 Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de software of de
bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de
eigenaar van het copyright.

 De software die bij deze Reader wordt geleverd, kan alleen worden gebruikt met
apparatuur die hiervoor is bedoeld.

 Softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het product
zonder voorafgaandelijk bericht worden veranderd.

 Houd er rekening mee dat softwarespecificaties door de voortdurende verbeteringen aan
het product zonder voorafgaandelijk bericht kunnen worden veranderd.

 Het gebruik van deze Reader met andere dan de bijgeleverde software valt niet onder
de garantie.

 Als u de apparaatsoftware van de Reader bijwerkt, kunt u ervoor zorgen dat uw Reader
beschikt over de nieuwste functies. De recentste software-updates kunnen worden
verkregen door in het [Help]-menu van de Reader-toepassing te klikken op [Updates
controleren].

 Afhankelijk van de types tekst en tekens wordt de tekst op de Reader mogelijk niet
correct weergegeven. Mogelijke oorzaken zijn:

− De capaciteit van de Reader.
− De Reader functioneert niet normaal.
− De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of met een tekenset die niet wordt
ondersteund door de Reader.
 De mogelijkheid om talen op de Reader weer te geven, is afhankelijk van het
geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor de beste resultaten moet u
ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de taal die u
wenst weer te geven.

− We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven op uw Reader.
− Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet
weergegeven.
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Over voorgeladen voorbeeldinhoud

Er is vooraf voorbeeldinhoud geïnstalleerd op de Reader zodat u deze meteen kunt
uitproberen.
De vooraf geïnstalleerde voorbeeldinhoud is bedoeld om de lees- en weergavefuncties te
testen.

Opmerking

 Als u de voorbeeldinhoud verwijdert uit de Reader, kunt u deze niet herstellen. Sony
kan u ook geen vervangende inhoud leveren.
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Richtlijnen voor het verwijderen van de Reader

De ingebouwde oplaadbare batterij van de Reader kan worden gerecycled. Verwijder de
batterij niet zelf, maar neem contact op met het Sony Support Center.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden inzamelingssystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch
symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de
batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.



Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel
door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de
batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit
het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact
op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
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Bijkomende informatie voor klanten in de VS/Canada

De volgende FCC/IC-verklaring is alleen van toepassing voor de versie van dit model die in
de VS en Canada wordt verkocht. Andere versies beantwoorden mogelijk niet aan de
technische voorschriften van FCC/IC.

FCC-conformiteitsverklaring
Wij willen u erop wijzen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk in deze
handleiding worden goedgekeurd uw bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken tenietdoen.

Voor klanten in de VS en Canada
Indien u vragen hebt over dit product:
Ondersteuning pc web
VS:
http://www.sony.com/readersupport
Canada:
http://www.sony.ca/readersupport
Dit apparaat beantwoordt aan de niet-gelicentieerde RSS-standaard(s) van Industry
Canada.
De bediening is onderhevig aan volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen
storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet storingen accepteren, inclusief storingen die
een ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.

FCC/IC Radiation Exposure Statement
De beschikbare wetenschappelijke bewijzen brengen geen gezondheidsproblemen aan het
licht als gevolg van het gebruik van draadloze apparaten met een laag energieverbruik. Er is
echter geen bewijs dat deze draadloze apparaten met een laag energieverbruik volkomen
veilig zijn. Draadloze apparaten met een laag energieverbruik stralen tijdens het gebruik
lage niveaus van radiofrequentie-energie (RF) binnen het microgolfbereik uit. Hoge RF-
niveaus kunnen gezondheidsproblemen opleveren (opwarmen van weefsels). Blootstelling
aan lage RF-niveaus die geen opwarmingseffecten teweegbrengen, veroorzaken
daarentegen geen gekende schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Tal van studies
inzake blootstelling aan lage RF-niveaus brachten geen biologische effecten aan het licht.
Sommige studies suggereren dat er bepaalde biologische effecten kunnen optreden, maar
dergelijke bevindingen werden nooit bevestigd door bijkomende onderzoeken. PRS-
T3/PRS-T3S werd getest en beantwoordt aan de FCC/IC-beperkingen inzake
stralingsblootstelling die werden opgesteld voor ongecontroleerde omgevingen, en



beantwoordt aan de richtlijnen van de FCC inzake blootstelling aan radiofrequenties (RF) in
bijvoegsel C tot OET65 en aan RSS-102 van de IC inzake blootstelling aan radiofrequenties
(RF). Bij modellen met een geïnstalleerde batterij bevindt het id-label van de FCC/IC zich op
het batterijvak onder het Back Panel van de Reader. Dit apparaat en de bijhorende
antenne(s) mogen niet samen worden geplaatst of gebruikt met een andere antenne of
zender behalve wanneer dit anders wordt vermeld.
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Opmerkingen over microSD-kaarten

SD-kaarten werden gemaakt volgens de normen en worden vaak gebruikt als
opslagmedium voor draagbare apparaten. microSD- en microSDHC-kaarten behoren tot de
SD-kaartfamilie.
De Reader ondersteunt de volgende kaarttypes.

 microSD- en microSDHC-kaarten
 Tot 32 GB

microSD-kaarten tot 32 GB werden getest om te werken met de Reader; er is echter geen
garantie dat alle microSD-kaarten zullen werken.

Voorzorgsmaatregelen
 Plaats in de juiste sleuf met het label van de kaart naar boven gericht tot deze vastklikt.
 Houd de microSD-kaart uit de buurt van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
 Raak het gouden contactpunt van de microSD-kaart niet aan.
 Haal de geheugenkaart niet uit elkaar of wijzig ze niet.
 Laat een geheugenkaart niet nat worden.
 Vermijd het volgende om gegevensbeschadiging te voorkomen. Sony biedt geen garantie
voor beschadigde gegevens.

 Een geheugenkaart verwijderen of de Reader uitschakelen terwijl gegevens worden
gelezen of geschreven.

 De Reader gebruiken op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan statische
elektriciteit of elektrische storing.

 Zorg ervoor dat u de microSD-kaart niet slaat, buigt, laat vallen, demonteert, opent,
deukt, vervormt, doorboort, verscheurt, in de microgolf verhit, verbrandt of verft.

 Gebruik geen kracht, een dunne stok of pincetten om de microSD-kaart te verwijderen.
Indien u de microSD-kaart niet kunt verwijderen, neem contact op met de klantendienst.

 Verwijder de microSD-kaart niet of schakel de Reader niet uit wanneer gegevens op de
geheugenkaart worden bewerkt of gelezen. Als u dit wel doet, worden de bewerkte
gegevens niet opgeslagen.

 Voer geen vervormde microSD-kaart in de Reader.
 Als een geheugenkaart door uw computer werd geformatteerd, kan die onbruikbaar
worden op de Reader en "Reader voor PC/Mac". Gebruik de Reader voor het
formatteren van een geheugenkaart (zie Details). Als een formattering wordt uitgevoerd,
worden alle bestanden verwijderd, zelfs schrijfbeveiligde beeldbestanden.



 Als u een mapnaam via de computer wijzigt of wist, of een bestand naar een andere
map dan "database" verplaatst, is het mogelijk dat gegevens die op de geheugenkaart
zijn opgeslagen worden verloren of niet kunnen worden afgespeeld door dit product.

 U kunt een microSD-kaart (minder dan 2 GB) en microSDHC-kaart (minder dan 32 GB)
gebruiken, maar CPRM (Content Protection for Recordable Media) wordt niet
ondersteund.

 Een microSDXC-kaart wordt niet ondersteund.
 FAT (File Allocation Table) wordt ondersteund.
 exFAT (Extended File Allocation Table) wordt niet ondersteund.

Formatteren van een microSD-kaart
U kunt de Reader gebruiken om indien nodig de microSD-kaart te formatteren.

WAARSCHUWING
Het formatteren van de microSD-kaart verwijdert alle bestanden die erop staan. U kunt de
Reader-toepassing gebruiken om bestanden te back-uppen. Bestanden die u met de
applicaties van de Reader hebt beveiligd, worden eveneens verwijderd.

1. Druk op de  (Hoofdscherm)-knop  tik op [Applicaties]  [Instellingen] 
[Initialisatie]  [Geheugen formatteren]  [SD-kaart].

2. Tik op [Ja] wanneer u dat wordt gevraagd.
Om te annuleren, tik op [Nee].

Het kan enkele minuten duren om het formatteren van de microSD-kaart te beëindigen.
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Wettelijke informatie

De inhoud van elk voorgeladen boek op dit product is copyright beveiligd, bewerkt in
samenwerking met de uitgever.
Copyrightwetten verbieden het geheel of gedeeltelijk kopiëren van de gegevens van dit
product of de inhoud van deze handleiding (illustraties, verwante documenten, enz.) zonder
de toestemming van de copyrighthouder. Daarnaast is het gebruik van de gegevens van dit
product of de inhoud van deze handleiding niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Sony, behalve voor persoonlijk gebruik.

 Sony, het logo van Sony, "Reader", "BBeB" en hun logo's zijn ofwel handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.

 EPUB is een geregistreerd handelsmerk van de IDPF.
 Frutiger, Univers, Helvetica en Palatino zijn handelsmerken van Linotype Corp.,
geregistreerd in het Patent- en Handelsmerkkantoor van de Verenigde Staten en kunnen
in bepaalde jurisdicties geregistreerd staan in naam van Linotype Corp. of zijn
licentiehouder Linotype GmbH.

 Bitstream is een geregistreerd handelsmerk, en Dutch, Font Fusion en Swiss zijn
handelsmerken van Bitstream Inc.

 Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of
andere landen.

 Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en
andere landen.

 Dit product bevat software ontworpen door het OpenSSL Project voor gebruik in de
OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Copyright© 1998-2011 Het OpenSSL
Project. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat cryptografische software
geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dit product bevat software
geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Voor meer informatie over de
OpenSSL-Licentie, raadpleeg [Gebruikersrechtovereenkomst] in [Over] bij [Instellingen]
op de Reader.

 Wi-Fi, het Wi-Fi CERTIFIED logo, WPA, WPA2 en Wi-Fi Protected Setup zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

 Facebook is een handelsmerk van de Facebook, Inc.
 EVERNOTE, Evernote Clearly, het olifantenlogo van Evernote en REMEMBER
EVERYTHING zijn handelsmerken van Evernote Corporation en worden onder licentie



gebruikt.
 Bevat Reader® Mobile technologie van Adobe Systems Incorporated.
 Google is een handelsmerk van Google Inc.

Alle andere systeemnamen en productnamen die in dit document voorkomen zijn de
geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Bovendien
zijn de handelsmerk ™- en geregistreerd handelsmerk ®-symbolen doorheen dit document
niet gespecificeerd.
Documentatie © 2013 Sony Corporation
4-470-507-41(1)
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Specificaties

Modelnaam
PRS-T3/PRS-T3S

Voedingsbron
Ingebouwde oplaadbare batterij: 3,7 V gelijkstroom, 1000 mAh
Via USB gevoed door een computer of de optionele netspanningsadapter PRSA-
AC10/PRSA-AC1A (los verkrijgbaar) via de bijgeleverde USB-kabel.

Levensduur van de batterij (herhaald omslaan)
Volledig opgeladen batterij: ongeveer 30.000 keer opeenvolgend pagina's omslaan, enkel
tijdens het lezen.*
* Gemeten met tekstgebaseerde ePub-inhoud met een volledig opgeladen batterij, met

herhaaldelijk omslaan aan ongeveer een seconde per pagina binnen de aanbevolen
werkingstemperatuur. De werkelijke levensduur van de batterij kan variëren naargelang
het gebruik en het individuele apparaat.

Oplaadtijd
Met de computer opladen: ongeveer 2,5 uur
Met netspanningsadapter PRSA-AC10/PRSA-AC1A (los verkrijgbaar) opladen: ongeveer 2
uur

Interne geheugencapaciteit (voor dataopslag)
Ongeveer 1,3 GB na initiële instelling.
Afhankelijk van de grootte van de voorgeladen uittreksels, kan de beschikbare
geheugencapaciteit variëren.

Gebruiks-/laadtemperatuur
5°C tot 35°C

Afmetingen (b/h/d)
PRS-T3: 109 × 160 × 11,3 mm



PRS-T3S: 107 × 160 × 8,8 mm

Gewicht
PRS-T3: 200 g
PRS-T3S: 160 g

Scherm
Elektroforetisch scherm 152,4 mm (6 inch) diagonaal
758 × 1024 pixels, grijstinten met 16 gradaties

Wi-Fi
Draadloze normen: IEEE 802.11b/g/n-compliant
Draadloze beveiliging: WEP (Open systeem), WEP (gedeelde sleutel), WPA-PSK (TKIP),
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

Uitbreidingssleuven
microSD-kaartsleuf
Zie Details voor ondersteunde kaarttypes en voorzorgsmaatregelen.

Bijgeleverde items
USB-kabel × 1
Snel aan de slag
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Ondersteunde bestandsformaten

De volgende bestanden kunnen op de Reader-toepassing worden beheerd en worden
overgezet naar het Reader-apparaat.
Afhankelijk van de grootte en het formaat van het bestand, kan het echter mogelijk zijn dat
sommige gegevens niet kunnen worden bekeken/weergegeven/afgespeeld.

Boeken
 EPUB-bestanden (.epub)

 EPUB (OPS version 2.0) ondersteund.
 PDF-bestanden (.pdf)

 Ondersteuning is gebaseerd op de PDF 1.6-specificatie.
 Tekstbestanden (.txt)

Foto's
 JPEG-bestanden (.jpg, .jpeg)
 GIF-bestanden (.gif)
 PNG-bestanden (.png)
 BMP-bestanden (.bmp)

Opmerking
 Als de foto die u hebt overgezet met de Reader-toepassing te groot is, wordt een
thumbnail mogelijk niet aangemaakt op de Reader en wordt de foto mogelijk niet
weergegeven in de inhoudslijst [Foto’s]. Verwijder in dit geval de foto met behulp van de
Reader-toepassing.

 Enkel het eerste frame van een animated GIF-bestand wordt weergegeven.
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Systeemvereisten

De Reader-toepassing werkt met de volgende besturingssystemen.

Besturingssysteem Details

Microsoft Windows 8 (32/64-
bit)

Windows 8
Windows 8 Pro

Microsoft Windows 7 (32/64-
bit)

Windows 7 Starter met Service Pack 1 of later
Windows 7 Home Basic met Service Pack 1 of later
Windows 7 Home Premium met Service Pack 1 of later
Windows 7 Professional met Service Pack 1 of later
Windows 7 Ultimate met Service Pack 1 of later

Microsoft Windows Vista
(32/64-bit)

Windows Vista Home Basic met Service Pack 2 of later
Windows Vista Home Premium met Service Pack 2 of
later
Windows Vista Business met Service Pack 2 of later
Windows Vista Ultimate met Service Pack 2 of later

Microsoft Windows XP
(uitsluitend 32-bit)

Windows XP Home Edition met Service Pack 3 of later
Windows XP Professional met Service Pack 3 of later
Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 met
Service Pack 3 of later

Mac OS X 10.8 Mac OS X versie 10.8.1 of later
Mac OS X 10.7 (uitsluitend 64-
bit)

Mac OS X versie 10.7 of later

Mac OS X 10.6 (32/64-bit) Mac OS X versie 10.6.6 of later
Mac OS X 10.5 (uitsluitend 32-
bit)

Mac OS X versie 10.5.8

De Reader-toepassing vereist ook minstens de volgende gegevensverwerkende omgeving.

Vereiste Details

CPU 1 GHz Intel processor
RAM 512 MB
Vrije ruimte op harde schijf 250 MB of meer*



Scherm 1.024 × 768 schermresolutie met 24-bit kleur
Netwerk Breedband internetverbinding

* Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud, kan meer ruimte nodig zijn.

Opmerking
 In de volgende gevallen wordt de Reader-toepassing niet ondersteund:

 Een ander besturingssysteem dan de hierboven vermelde systemen
 Een zelfgebouwde computer of besturingssysteem
 Een computer met meerdere besturingssystemen
 Een computer met meerdere monitoren
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