E-reader van de bib
Tolino Vision 4

Gebruikershandleiding

Veiligheid
1. De e-reader is niet waterdicht en dient nooit blootgesteld te worden aan natte
omgevingen.
2. Plaats de e-reader nooit langdurig in direct zonlicht, dit kan de batterijduur
aanzienlijk verkorten.
3. Buig nooit het display en plaats geen zware of scherpe voorwerpen op het display
aangezien dat tot een schermbreuk kan leiden.
4. Maak het apparaat schoon met een droog katoenen doek. Gebruik nooit
vloeistoffen of chemische middelen.
5. Pas op met het gebruik van de e-reader als u handcremes of zonnebrandolie
gebruikt. Deze bevatten alcohol, wat de laklaag en het scherm van de e-reader aan
kan tasten. Pas ook op in omgevingen met zand (strand). Zand kan in het apparaat
komen en de interne onderdelen beschadigen. Ook kunnen zandkorrels het scherm
bekrassen.
6. Laat het apparaat niet vallen, stel het niet bloot aan schokken en schud er niet
mee. Sterke vibraties of schokken kunnen schade veroorzaken.
Neem je e-reader zeker mee op reis, maar stop hem altijd in de handbagage.
Met grote koffers wordt gesmeten en dit kan schade toebrengen aan het
e-readertoestel.
7. Open het apparaat nooit zelf. Het toestel dient uitsluitend door gekwalificeerde
servicemedewerkers te worden geopend en gerepareerd. Als u zelf probeert de
Tolino te openen/repareren vervalt hierdoor de fabrieksgarantie.
8. De normale omgevingstemperatuur voor het apparaat is 0-40° C. In koudere of
warmere omgevingen kan het apparaat stoppen met functioneren. Extreme hitte
kan tot oververhitting en schade aan het apparaat leiden.
9. Stop met het gebruik van het apparaat als de batterij beschadigd, vervormd,
verkleurd is of er een onprettige geur uit het apparaat komt.

1 Bediening
Bediening van het touchscreen
Uw tolino e-reader heeft een touchscreen. Dit wil zeggen dat het beeldscherm
reageert op aanrakingen met uw vinger. U bedient dus alle functies door het scherm
licht aan te tikken of met een veegbeweging.
Tik bijvoorbeeld lichtjes op de cover van een e-book om het te openen. Of tik op een
pictogram om de bijbehorende functie te activeren.
Veeg met uw vinger van rechts naar links op het scherm om vooruit te bladeren, en
van links naar rechts om terug te bladeren.
1.1

Overzicht van de bedieningselementen

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste bedieningselementen:

a. In-/uitschakelen en slaapstand
Druk de schakelaar (a) linksboven een drietal seconden in om uw tolino e-reader in te
schakelen.
Is de e-reader ingeschakeld? Dan zet u het toestel weer in de slaapstand door de
schakelaar kort (een seconde) in te duwen.
Als u uw tolino e-reader een tijdje niet gebruikt, gaat het toestel automatisch in
slaapstand. In slaapstand toont uw tolino e-reader een slapend gezichtje op het
beeldscherm. In deze modus verbruikt het toestel nauwelijks stroom.
Om het weer uit de slaapstand te halen, duwt u kort de schakelaar (a) in.
Als u de schakelaar gedurende langere tijd induwt kunt u uw e-reader volledig
uitschakelen. Hij verbruikt dan helemaal geen stroom meer.
b. Automatische achtergrondverlichting
Dankzij een slimme sensor wordt het beeldscherm automatisch verlicht. U kunt de
helderheid instellen via het leesmenu of in het hoofdmenu.
c. Home-knop
Druk op de Home-knop (c) om terug te gaan naar het beginscherm.

Aan de achterkant van de behuizing vindt u onderaan nog meer bedieningselementen.
Open eerst voorzichtig het beschermingsklepje met uw vingernagel.
d. Opnieuw opstarten
Zit uw tolino e-reader volledig vast en reageert hij niet meer als u op een toets drukt?
Duw dan even in de opening (d) om het toestel onmiddellijk te herstarten. Gebruik
hiervoor bijvoorbeeld een opengebogen paperclip. Deze functie hebt u alleen in
uitzonderlijke gevallen nodig!
e. Micro-usb-aansluiting
Uw tolino e-reader is voorzien van een micro-usbpoort. Verbind nooit uw e-reader via
de usbaansluiting met een computer om het toestel op te laden. De bib geeft jou een
volledig opgeladen toestel en de batterij gaat normaal gezien erg lang mee.
2

Het beginscherm

Het beginscherm is de belangrijkste pagina op uw tolino e-reader: vanaf hier hebt u
toegang tot alle belangrijke functies en rubrieken. Ongeacht in welk menu of op welke
pagina u zich bevindt, keert u terug naar het beginscherm door op de Home-knop van
uw tolino e-reader te drukken.
Op het beginscherm bevinden zich helemaal bovenaan de statusbalk, het hoofdmenu
en de zoekfunctie.

Centraal op het beginscherm verschijnt een overzicht van uw bibliotheek met de drie
laatst gelezen of toegevoegde titels. Door op de covers te tikken, kunt u de titels
meteen openen. Via 'Mijn bibliotheek' gaat u naar uw bibliotheek met al uw titels.
2.1

Symbolen in de statusbalk

Bovenaan op het beginscherm en op de menuschermen vindt u de statusbalk waarin
algemene informatie wordt weergegeven.
11:34 Klok
De klok geeft de huidige tijd aan. Die wordt automatisch ingesteld.
Batterij
De statusweergave van de batterij informeert u over het batterijniveau van uw tolino
e-reader. Zodra het batterijniveau een kritiek punt heeft bereikt, verschijnt op het
beeldscherm een waarschuwing. In uiterste nood kunt u de e-reader aansluiten op
een usb- netstroomadapter, maar in geen geval op uw computer/laptop.
Zodra uw tolino e-reader op een stroombron is aangesloten, verschijnt een
laadpictogram in de plaats van het batterijpictogram.

2.2

Hoofdmenu en zoeken

Meteen onder de statusbalk op het beginscherm vindt u het menu- en het
zoekpictogram.
Menupictogram
Open het hoofdmenu van uw tolino e-reader door op het menupictogram te tikken. In
het hoofdmenu vindt u alle instellingen en andere functies.
Zoekpictogram
Om een zoekopdracht in uw bibliotheek te starten, drukt u op het zoekpictogram. De
zoekpagina met een virtueel toetsenbord wordt geopend. Voer een zoekterm in en
druk op de knop 'Zoeken'.
Bladwijzerpictogram
Het Bladwijzerpictogram geeft aan dat u deze titel als laatste gelezen hebt.

2.3

Mijn bibliotheek

In uw bibliotheek vindt u alle titels die u hebt gekozen. De titels worden standaard
volgens datum (meest recent gelezen of meest recent toegevoegd) gesorteerd.

Weergave en sortering van de inhoud
De tegelweergave toont de cover van de titel als een tegel.
Als u via de lijstweergave op het infopictogram i tikt, krijgt u meteen de gedetailleerde
titelinformatie.
In beide weergaven tikt u op de cover van een titel om die te openen.
U kunt uw bibliotheek sorteren volgens een specifieke eigenschap: alfabetisch op titel
of auteur, of chronologisch op het tijdstip waarop u de titel aan uw bibliotheek hebt
toegevoegd ('Recent toegevoegd') of laatst hebt gelezen ('Recent gelezen'). De
weergegeven titels worden automatisch volgens het gekozen criterium gesorteerd.
Bladeren in de bibliotheek
De titels in uw bibliotheek worden op verschillende pagina's weergegeven. Om vooruit
te bladeren, tikt u op het pijltje in de paginabalk onderaan rechts. Om terug te
bladeren, tikt u op het pijltje onderaan links.
Om meteen naar een bepaalde pagina te gaan, tikt u in het midden van de paginabalk
onderaan. Dan verschijnt een venster waarin u het gewenste paginanummer kan
invoeren via een numeriek toetsenbord. Uw bibliotheek gaat dan meteen naar die
pagina.
Zoekpictogram
Net zoals op het beginscherm kunt u een zoekopdracht in uw bibliotheek starten via
het zoekpictogram.

3 Lezen met uw tolino e-reader
3.1

Leesweergave

De leesweergave is de belangrijkste weergave op uw tolino e-reader. De titels in uw
bibliotheek worden hier pagina per pagina weergegeven, net zoals een echt boek.
Een titel openen doet u door op de cover te tikken.

Tik in het rechtergedeelte van het scherm om vooruit te bladeren en in het
linkergedeelte om terug te bladeren. Vooruit bladeren kunt u ook door van rechts naar
links te vegen, terugbladeren door van links naar rechts te vegen.
Om het leesmenu (zie verder) te openen, tikt u op het middelste gedeelte op de
pagina.
3.2

Een bladwijzer plaatsen

Met een bladwijzer kunt u gemakkelijk bepaalde passages terugvinden. Om een
bladwijzer te plaatsen, tikt u op het bladwijzerpictogram in de rechterbovenhoek.
Het pictogram wordt dan zwart.
Door nog eens op het pictogram te tikken, verwijdert u de bladwijzer opnieuw.
U hoeft geen bladwijzer te gebruiken om bij te houden waar u gestopt bent met lezen.
Als u een e-book sluit en later weer opent, komt u automatisch op de laatst gelezen
pagina terecht.
3.3

Opzoeken en vertalen

Op uw tolino e-reader staan een reeks woordenboeken als vertaalhulp en naslagwerk
ter beschikking. Wilt u tijdens het lezen een woordenboek gebruiken?
Tik dan het woord iets langer aan. Kies vervolgens in het menu dat verschijnt voor
'Opzoeken' of 'Vertalen'.

Standaard wordt het resultaat in de taal van het boek weergegeven. Via de taalkeuze
kunt u nog andere talen kiezen. Die selectie geldt dan voor het boek dat u momenteel
aan het lezen bent.
3.4

Het leesmenu

Tijdens het lezen met uw tolino e-reader hebt u steeds eenvoudig toegang tot het
leesmenu. Tik daarvoor in het middelste gedeelte van de pagina. Via het leesmenu
kunt u uw persoonlijke leesinstellingen wijzigen.

Naar een bepaalde pagina gaan
Via de schuifbalk onderaan in het leesmenu kunt u heel snel naar een bepaalde plaats
in een ePub of een pdf gaan. Verschuif de balk gewoon naar de gewenste positie. De
pagina wordt dan vernieuwd.
Om meteen naar een bepaalde pagina te gaan, tikt u op 'Ga naar pagina'. Er verschijnt
een numeriek klavier waarin u de gewenste pagina ingeeft. De e-reader bladert dan
meteen naar die pagina.
3.4.1 Leesmenu in een e-book
Tik op een van de pictogrammen om de bijbehorende functie te activeren.


Terugpictogram

Hiermee gaat u terug naar de vorige weergave.
Inhoudsopgavepictogram
Tik op het inhoudsopgavepictogram om de inhoudsopgave van het boek dat u
momenteel aan het lezen bent, op te roepen. Tik op een hoofdstuk in de
inhoudsopgave om naar dat hoofdstuk gaan. Gebruik het terug-pictogram om terug te
gaan naar de laatst gelezen pagina.

Sommige uitgeverijen voegen bij het creëren van het digitale boek geen
inhoudsopgave toe. Bij die boeken kan de weergave dus leeg of onvolledig zijn.
Het pictogram is dan grijs en niet aantikbaar.
AA

Lettertypepictogram

Via dit pictogram kunt u uw favoriete lettergrootte, lettertype, regelafstand,
tekstuitlijning en paginamarge instellen. Deze functie is alleen beschikbaar voor titels
in ePub- en txt-formaat. Voor pdf-bestanden is deze functie technisch niet mogelijk.
Uw tolino e-reader onthoudt per boek de door u gekozen tekstweergave (lettertype,
lettergrootte, regelafstand, uitlijning, paginamarge). Opent u een boek opnieuw, dan
worden de laatst gekozen instellingen toegepast.
Verlichtingspictogram
U kunt de helderheid van de verlichting instellen. Tik op het pictogram en schuif de
regelaar op de schuifbalk naar de gewenste helderheid.
Zoekpictogram
Tik op het zoekpictogram en geef een zoekterm in om een begrip of een specifieke
pagina terug te vinden.
Pictogram voor bladwijzers, markeringen en notities
Door op dit pictogram te tikken, gaat u naar de lijst met bladwijzers voor het boek dat
u momenteel aan het lezen bent. Door op een bepaald item in de lijst te tikken, gaat u
onmiddellijk naar die plaats in het boek.
Lezen in dwarsformaat
Het is mogelijk je tolino te draaien en het e-boek dwars te lezen.
Ga naar mijn bibliotheek en open een boek. Tik in het midden van het scherm om het
menu te openen. Bovenaan links in het menu staat een symbool met een
staand/liggend blad. Tik hier op, kies vervolgens de manier van draaien en tik op
toepassen.

3.4.2 Leesmenu in een pdf-bestand (uitzonderlijk)

+-

Pictogram voor vergroten en verkleinen

In een pdf-bestand kunt de grootte van het lettertype via het plus- en minteken
vergroten en verkleinen. Is één van beide symbolen inactief (grijs in plaats van zwart),
dan is de maximale instelwaarde bereikt en kunt u niet verder verkleinen/vergroten.
Tekstweergavepictogram
In een pdf-bestand kunt u ook voor de leesweergave kiezen. U krijgt dan een zuivere
tekstweergave. Via het pictogram
komt u weer in de pdf-weergave.

Info & vragen over jouw e-reader met e-boeken van de bib?
Contacteer ons:
Bibliotheek Blankenberge
T.a.v. Kim Beckaert
Onderwijsstraat 17
8370 Blankenberge
T 050 636 650
bibliotheek@blankenberge.be

