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1
1.1

Leer uw eBook Reader kennen
Bedieningselementen
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A) d Flip terug: Gebruik deze knop aan de rechter-of
linkerkant van de reader om een pagina terug te bladeren in
een boek of het vorige menu in een bepaald menu op te
roepen
B) J Flip voorwaarts: om een pagina voorwaarts te
bladeren in een boek of om de menupagina weer te geven
binnen een bepaald menu, druk op de knop aan de rechterof linkerkant van het scherm.
C) h Het homescherm oproepen: Gebruik de h knop
om val elke pagina terug naar het homescherm te gaan.
D) l Het hoofd-of submenu oproepen: Vanuit het
homescherm kan je via deze knop in het hoofdmenu van de
eBook Reader. Als je een eBook open hebt, kan het
eBookmenu opgeroepen worden met deze knop. Andere
submenu's kunnen worden opgeroepen, alsmede andere
functies/modi, zoals afbeeldingen, bladwijzers, favorieten,
verkenner.
E) Navigatieknop: Gebruik deze knop om boeken te
selecteren, door menus bladeren and pagina’s omslaan.
F) z OK-knop: Gebruik deze knop om de huidige selectie
te bevestigen.
G) 2 Terugknop: De 2 knop brengt je altijd naar het
vorige menuniveau cq. Sluits een menu of weergave af.
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H) 0 Zoeken/Tekstinvoer: Als je een eBook leest of de
zoekfunctie in een van submenu's hebt opgeroepen, wordt
deze toets gebruikt om toegang tot het toetsenbord op het
scherm te krijgen om tekst in te voeren of weer te sluiten.
I) Status LED: Tijdens het opladen licht de status-LED op.
Zodra het opladen is voltooid, gaat de status-LED uit.
J) Micro USB-poort: Verbind je eBook Reader via de Micro
USB-poort en de meegeleverde USB-kabel met je computer.
Zo kan je je nieuwe eBook opslaan op je Reader en de
batterij opladen. Om de batterij op te laden, kan je als
alternatief de Reader ook opladen met een geschikte
stroomvoorziening (bijvoorbeeld de TrekStor USB Charger
e.fx) via het stopcontact.
K) MicroSD/microSDHC kaartsleuf: Je kunt de
opslagcapaciteit uitbreiden van deze eBook Reader met
geheugenkaarten van een grootte tot 32 GB. Plaats de
geheugenkaart met de contacten naar boven in de
geheugenkaartsleuf totdat je een lichte klik voelt.
L) ) Uit-knop (aan/uit): Houd deze knop ingedrukt voor 23 seconden om de eBook Reader weer aan of uit te
schakelen. Als je kort op de ä-knop drukt, wordt de
standby-modus geactiveerd of gedeactiveerd.
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M) Reset-toets (aan de achterzijde van het toestel): Als je
de Reset-toets op de achterzijde van het toestel indrukt (bij
voorkeur met een geopende paperclip), dan wordt het
toestel gereset. Dit kan heel zelden eens nodig zijn, als de
eBook Reader op geen enkele andere toets meer reageert.
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1.2

Het Home-scherm van de eBook Reader
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Op het homecherm vind je die boeken je onlangs gelezen
hebt en recent hebt geladen op de Reader.
• Daarbij, verschijnt het boek dat onlangs werd geopend op
de top met titel, auteur, de tijd waarop het voor het laatst
werd gelezen, het aantal pagina's en een deel van de
laatst bekeken pagina.
• Hieronder worden de drie eerder geopende eBooks
worden weergegeven met titel en auteur.
• Je vindt de twee eBooks die je het laatst hebt opgeslagen
op je eBook Reader onder"TOEGEVOEGD".
• Je kunt alle eBooks die zijn opgeslagen op je Reader
vinden via de knop"BIBLIOTHEEK".
Selecteer een boek uit het overzicht of de bibliotheek met
de navigatieknoppen en bevestig je keuze door op de zknop te drukken. De huidige selectie wordt altijd
gekenmerkt door een dikke lijn.
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1.3

Het hoofdmenu van de eBook Reader
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Je bereikt het hoofdmenu van de eBook Reader met del
knop, aan de linkerkant van de navigatieknoppen, nadat je
het startscherm hebt opgeroepen.
1.3.1
Favorieten
Hier vindt je de set van bladwijzers gesorteerd op boektitel.
Favorieten verwijderen
Als je een of meer bladwijzers in een boek wil verwijderen,
kan je iedere afzonderlijk verwijderen door de bladwijzer
direct te selecteren via de titel en dan het submenu
oproepen van via de l knop en dan de optie "VERWIJDER
FAVORIET" kiezen. Als je alle bladwijzers die je hebt ingesteld
op een titel wilt verwijderen, selecteer je eenvoudig de titel
en open het submenu direct via de l knop. Je hebt nu de
mogelijkheid om alle bladwijzers te verwijderen die zijn
opgeslagen op dit boek.
1.3.2
Bibliotheek
Hier vind je alle eBooks die zijn opgeslagen op je apparaat.
1.3.3
Meer eBoeken
Hier ontdek je hoe en waar je meer eBooks kan krijgen.
1.3.4
eBoeken zoeken
Je hebt de mogelijkheid om een boek te vinden op titel,
naam van de auteur of op de bestandsnaam met de
geïntegreerde zoekfunctie. Gebruik hiervoor het
toetsenbord en navigeer met de navigatieknoppen door de
13

brievenbus. Wil je een umlaut of een speciaal teken
selecteren, kan je de verschillende toetsenborden bereiken
via de toetsen J of d aan de zijkant. Eindig je invoer
door te klikken op "GEDAAN" op het het toetsenbord of door
het toestenbord met 0 te sluiten. Start het zoekproces
door het te bevestigen met de z knop.
1.3.5
Verkenner
De Verkenner weergeeft eBooks en afbeeldingen, die je
hebt gedownload naar je Reader, gesorteerd op mappen
Info: Bestandsformaten die niet worden ondersteund
door de eBook Reader, zijn gemarkeerd met een
vraagteken.
Zoek: Als je een bestand in de Verkenner wilt zoeken, doe
dan hetzelfde als in het zoeken naar eBooks (1.3.4).
Verwijderen: Hier kan je direct bestanden verwijderen
vanuit het apparaat. Om dit te doen, selecteer je een eBook
of een afbeelding en kies "VERWIJDEREN" via het submenu.
Bevestig je keuze in het volgende venster met "JA".
1.3.6
Afbeeldingen
In deze modus kunnen afbeeldingen die zijn opgeslagen op
het apparaat of op de geheugenkaart ofwel worden
weergegeven in lijst-of miniatuurweergave.
De weergave kan worden aangepast door op del knop te
drukken in het afbeeldingenmenu.
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Afbeeldingen openen: Selecteer de gewenste afbeelding
met de navigatietoetsen en open deze door op de z
knop te drukken. Als je een afbeelding geopend hebt, zijn
meer weergave-opties beschikbaar via del knop.
Draaien: Je kan de geselecteerde afbeelding 90 graden
rechtsom of linksom draaien. Daartoe kies je "DRAAIEN" in het
afbeeldingenmenu en ook de voorkeursdraairichting. Via de
2 knop wordt de afbeelding in zijn oorspronkelijke
weergave hersteld.
Zoomen: Druk op de l knop en kies "INZOOMEN" of
"UITZOOMEN" in het menu om de afbeelding te vergroten of te
verkleinen. De 2 knop brengt je terug naar de
oorspronkelijke grootte van de afbeelding.
Dia-show: Hier kun je aangeven of en hoe snel je foto's
achter elkaar worden weergegeven in een diashow.
1.3.7
Instellingen
Om je Reader ideaal aan te passen aan je leesgedrag, zijn
verschillende aanpassingsmogelijkheden beschikbaar onder
"INSTELLINGEN".
Vernieuwen-modus: Hier kun je aangeven hoe vaak de
kant van een eBook volledig moet worden ververst. Hoe
minder de pagina wordt ververst, des te groter de kans is
dat de zogenaamde beeldschaduwen op het scherm van je
reader verschijnen.
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Info: Beeldschaduwen zijn een normaal effect die
kunnen optreden bij het werken met digitale
inktweergaves. Als meerdere pagina's achter elkaar
worden opgeroepen zonder een volledige verversing
van het scherm, kan het gebeuren dat "restjes" van de
vorige pagina's verschijnen op de volgende pagina's.
Beeldschaduwen kunnen worden voorkomen door de
weergave vaak bij te werken. Dit vereist echter meer stroom
dan minder vaak bij te werken. Je kunt op je eigen eBook
Reader kiezen om het beeld na elke pagina te verversen, of
na 3 of na 5 pagina's.
Stroominstellingen:
Auto afsluiting: Door dit in te stellen wordt het apparaat
automatisch helemaal uitgeschakeld om het stroomverbruik
van je Reader te verminderen.
De tijdsduur voor de automatische uitschakeling begint
eerst wanneer de Reader overschakelt naar de standbymodus. Als je de standby-functie hebt uitgeschakeld, begint
de tijdsduur wanneer je laatst een knop op je Reader hebt
ingedrukt.
Je lezingvooruitgang wordt altijd opgeslagen zelfs wanneer
je het apparaat uitschakeld, zodat je verder kan lezen waar
je de laatste keer gebleven was.
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Houd de ä knop van de eBook Reader voor 2 of 3 seconden
ingedrukt om de eBook Reader opnieuw in te schakelen. Als
de reader is uitgeschakeld, wordt het homescherm geopend
nadat het weer wordt ingeschakeld.
Standby: In de standby-modus worden een aantal functies
uitgevoerd in de achtergrond - in tegenstelling tot de
Reader geheel uit te schakelen. Door dit in te stellen wordt
de standby-modus automatisch geactiveerd, zolang er geen
knoppen worden ingedrukt.
Je kunt de standby-modus ook in-of uitschakelen door op
de ä knop te drukken. Als je de eBook Reader weer "wakker
maakt" van de standby-modus, dan zie je de laatste pagina
of het laatste menu dat je opgeroepen hebt voor het
activeren van de standby-modus.
Datum & Tijd: Hier kan je de tijd en datum op je apparaat
instellen. Gebruik de navigatieknoppen om de instellingen
aan te passen en bevestig met "OK".
Taal: Om de systeemtaal te wijzigen op je eBook Reader,
open het "TAAL" menu-item en selecteer je gewenste taal
met de navigatieknop.
Formaat apparaat: Als je deze functie selecteert en je keuze
bevestigt, worden alle bestanden op het toestel verwijderd.
Gelieve, dus, een back-up te maken van je gegevens voordat
je gaat formatteren.
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Standaardinstellingen: Met deze functie gaan alle
instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. Geen
bestanden (bijv. eBooks of afbeeldingen) opgeslagen op je
eBook Reader zullen worden verwijderd.
Apparaat informatie: De apparaatinformatie bevat alle
belangrijke informatie over het systeem van je eBook
Reader. De firmwareversie, de opslagcapaciteit, de
beschikbare opslagcapaciteit van het interne geheugen en
de externe geheugenkaart, als er een is, worden
weergegeven.
DRM-autorisatie info: Als je apparaat reeds is
geautoriseerd met Adobe® Digital Editions (ADE) op de PC,
word je Adobe-ID hier weergegeven. Zo niet, dan kan je je
apparaat autoriseren zoals beschreven onder sectie 3.2.4.
Als je de DRM-autorisatie wilt verwijderen van je eBook
Reader, klik dan op het menu-item en bevestig de
zoekopdracht.
LET OP: Indien de DRM-autorisatie van de eBook Reader
wordt verwijderd, zullen ALLE DRM-activeringen van de
gekochte DRM eBooks worden verwijderd van je eBook
Reader. In dit geval moet je je apparaat autoriseren met
de ADE-ID.
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1.3.8
Handleiding
Hier vind je een gedetailleerde gebruikershandleiding voor
je eBook Reader.
1.3.9
Afsluiten
Je kunt het hoofdmenu verlaten via dit veld of je kunt de
2 resp. h knop indrukken om terug te keren naar het
homescherm.
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2

De eBook Reader opladen

Je moet de eBook Reader opladen voordat je het de eerste
keer gebruikt en als de batterij bijna leeg is.
Zodra uw eBook Reader via de meegeleverde micro-USBkabel met een computer wordt verbonden of met gebruik
van een stekker (bijvoorbeeld TrekStor USB-Charger e.fx) op
het stroomnet wordt aangesloten, wordt de reader
automatisch opgeladen. Na ongeveer 3 uur is de batterij
volledig opgeladen en wordt het laadproces automatisch
gestopt om overladen te voorkomen.
Opmerking: Gedurende normale bediening brand de
status LED in een contante blauwe kleur. De kleur van de
LED verandert tijdens het opladen naar violet en
wanneer het opladen is afgelopen verandert de kleur
terug naar blauw.
Let op: De maximale levensduur van de batterij wordt
bereikt na ca. 10 oplaadcycli.
Dankzij het intelligente stroomspaarsysteem van de eBook
Reader kunt u met maar één maal de akku opladen
wekenlang lezen.
Als de eBook Reader is ingeschakeld, wordt de batterijstatus op de rechterbovenhoek van het scherm
weergegeven.
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3

De eBook Reader aan-en uitschakelen

Houd de ä knop ingedrukt voor 2 tot 3 seconden om de
eBook Reader in te schakelen. Het duurt enkele momenten
voordat de eBook Reader opstart en om de inhoud te laden.
Opmerking: In het geval dat de eBook Reader niet
wordt ingeschakeld, moet het worden opgeladen.
Om de eBook Reader uit te schakelen, houd de ä knop ook
ingedrukt voor 2 tot 3 seconden .

4
4.1

Gebruik van geheugenkaarten
Een geheugenkaart plaatsen

De eBook Reader ondersteunt microSD/microSDHCgeheugenkaarten. Plaats de geheugenkaart als volgt:
Zorg ervoor dat de geheugenkaart juist is uitgelijnd met de
contactpunten naar boven. Plaats de geheugenkaart in de
kaartlezer tot deze vastklikt.
Let op: Je kunt de geheugenkaart en de eBook Reader
beschadigen indien je de geheugenkaart op zijn kop
plaatst.

4.2

De geheugenkaart verwijderen
21

In de eerste instantie druk je een beetje op de
geheugenkaart en vervolgens zorgvuldig verwijderen.
Opmerking: Bij het plaatsen of verwijderen van de
geheugenkaart, kan het enkele seconden duren voor de
eBook Reader de inhoud bijwerkt.
Opmerking: Als de eBook Reader geen enkele reactie
geeft na het plaatsen van een microSD/microSDHC
geheugenkaart, gelieve het te verwijderen en opnieuw
plaatsen.
Let op: Verwijder de geheugenkaart niet, terwijl de
inhoud wordt afgespeeld. Hierbij wordt de werking van
de Reader onderbroken en heeft het apparaat misschien
een herstart nodig.

4.3

Beperkingen op NTFS-bestandssystemen

Als je geheugenkaart geformatteerd is in NTFS-formaat, zijn
opgeslagen eBooks niet herkend door Adobe® Digital
Editions, als je eBook Reader verbonden is met de PC.
(Aanbevolen bestandssysteem: FAT32)
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5
5.1

Een eBook lezen
eBooks openen

5.1.1
Via de bibliotheek
Je kunt een eBook rechtstreeks kiezen en lezen van het
homescherm of via de bibliotheek te openen en het boek
vanaf daar te kiezen.
De eBooks zijn gesorteerd op titel en worden weergegeven
in lijstweergave. Met behulp van het menu kan je de
weergave wijzigen naar een boekomslag-weergave en de
eBooks sorteren door "TITEL", "AUTEUR", "ONLANGS GELEZEN" or
"TOEGEVOEGD". Onder "FAVORIETEN" worden alle eBooks
weergegeven die je ervoor hebt geselecteerd als favoriet.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om in het bibliotheeksubmenu te zoeken voor de titels, de auteursnamen en de
bestandsnamen. Roep het submenu op via de l knop en
dan zoeken. Zoek op de dezelfde wijze als beschreven in
1.3.4.
5.1.2
Via het homescherm
Open een boek door het te kiezen met de navigatietoetsen
en druk dan op de z knop om je keuze te bevestigen.
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5.2

eBooks lezen

Als je een eBook hebt geopend kan je de pagina's bladeren
met behulp van de J of d knop.
De balk boven een eBook toont je de titel, de huidige pagina
en het totaal aantal pagina's.
Opmerking: Het totaal aantal pagina's van een eBook
kan veranderen afhankelijk van de gekozen
lettergrootte, marges en regelafstand.
Gebruik de l knop om het eBook te openen en om meer
informatie te verkrijgen over het boek, om aanpassingen te
maken of om bladwijzers in te stellen.
5.2.1
Fav. toevoegen
Met deze actie kan je een bepaalde pagina van je boek
markeren, zodat je het snel kunt vinden wanneer je weer
begint te lezen. Als op de pagina, die je net leest, een
bladwijzer is ingesteld, wordt de optie "BLADWIJZER
VERWIJDEREN" op dat punt weergegeven.
5.2.2
Favorieten
Hier is een lijst met bladwijzers, die al zijn ingesteld in het
huidige boek. Navigeer naar de gewenste bladwijzer en
bevestig je keuze door op de z knop te drukken. Als je
een of alle bladwijzers van een boek wilt verwijderen,
selecteer je de optie "BLADWIJZER VERWIJDEREN" of "DEZE
BLADWIJZERS VERWIJDEREN" en bevestig het verwijderen met "JA".
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5.2.3
Inhoudsopgave
Bekijk hier de inhoud. Navigeer naar het gewenste
hoofdstuk of sectie en bevestig je keuze door op de z
knop te drukken. Let op: niet elk boek heeft een
inhoudsopgave.
5.2.4
Ga naar pagina
Open een specifieke pagina van je eBook door het
paginanummer in te voeren. Voer het gewenste
paginanummer in met behulp van de navigatieknoppen,
bevestig je keuze met de z knop.
5.2.5
Zoeken
Hier kan je zoeken naar bepaalde woorden in een boek. Ga
te werk zoals onder 1.3.4 beschreven. Als de zoekopdracht
succesvol is, wordt het zoekwoord gemarkeerd in het eBook.
Gebruik de navigatieknoppen om naar het volgende
zoekresultaat te gaan.
5.2.6
Lettergrootte
Voor iedereen is een andere lettergrootte makkelijk om te
lezen. Je Reader biedt je daarom de mogelijkheid om te
kiezen uit 6 verschillende lettergroottes degene waar je je
het meest prettig bij voelt.
5.2.7
Lettertype
ALLEEN VOOR DOCUMENTEN IN TXT-FORMAAT
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Als je een document geopend hebt met het formaat *.txt,
kan je kiezen uit verschillende lettertypes voor de weergave
van de tekst.
5.2.8
Regelafstand
ALLEEN VOOR DOCUMENTEN IN TXT-FORMAAT
Er zijn verschillende opties voor regelafstand. Stel degene in
waarmee je het meest comfortabel kan lezen.
5.2.9
Marge
Stel de breedte van de marges in.
5.2.10 Alleen tekst (Reflow)
ALLEEN VOOR DOCUMENTEN IN PDF-FORMAAT
Met deze optie kan je instellen dat in een PDF-bestand,
alleen de tekst wordt weergegeven. Beelden worden
verborgen onder deze instelling.
5.2.11 Draai het scherm
Je kan de geselecteerde afbeelding 90 graden rechtsom of
linksom draaien. Selecteer simpelweg de gewenste
draairichting.
5.2.12 Auto flip
Met deze functie kan je een tijd voor het tempo instellen,
waarbij de pagina's van je eBook automatisch worden
omgedraaid. Hierdoor kan je handenvrij lezen.
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5.2.13 Vernieuwen-modus
Selecteer hier het interval, waarbij het scherm wordt
verversd. Voor meer informatie over de pagina-instellingen
en de zogenaamde beeldschaduwen, zie 1.3.7.
5.2.14 Aan fav. toevoegen
Voeg het nieuwste eBook toe aan de lijst van je favoriete
eBooks via dit menu-punt. De favorietenlijst is te zien,
gesorteerd op titel in het optiemenu van de bibliotheek.
5.2.15 Over boek
Als je dit menu-item kiest, worden de titel, auteur,
bestandsnaam en uitgever van het eBook weergegeven.
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6

Nieuwe eBooks op je eBook Reader laden

Om nieuwe eBooks te laden op je Reader, moet je het eerst
aansluiten via de meegeleverde Micro USB-kabel op een
computer.
Nadat je verbinding hebt gemaakt met de computer, zal de
eBook Reader veranderen in de USB-modus en wordt de
lees-modus onderbroken.
De eBook Reader moet nu worden gedetecteerd en
weergegeven als de "VERWIJDERBARE SCHIJF" (of "SCHIJF" op een
Mac) "TREKSTOR". Dubbelklik op de verwijderbare schijf of de
schijf van de eBook Reader om het te openen.
De microSD/microSDHC-kaartlezer van de eBook Readers
wordt ook herkend en weergegeven, als een
"VERWIJDERBARE SCHIJF" of als een extra "SCHIJF" met de naam
"TREKSTOR". Je kunt alleen toegang tot deze krijgen, als er een
geheugenkaart is geplaatst in de kaartsleuf.

6.1

eBooks zonder kopieerbeveiliging en
afbeeldingen naar de eBook Reader
overbrengen

Selecteer de gewenste eBooks op je computer en kopieer
het naar een map op de "TREKSTOR" verwijderbare schijf, van
je eBook Reader. Doe hetzelfde als je afbeeldingen wilt
overbrengen naar je eBook Reader.
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6.2

ePUB en PDF-bestanden met DRMkopieerbeveiliging naar de eBook Reader
overbrengen

Deze eBook Reader ondersteunt ook inhoud die met
Adobe® ADEPT kopieerbeveiliging gecreëerd is.
6.2.1
Waarom DRM?
Veel eBooks worden versleuteld met DRM-beveiliging. Deze
encryptie is ontworpen om de auteursrechten van auteurs
en uitgevers te beschermen. Omdat een eBook gebonden is
aan een bepaalde Adobe® ID tijdens het downloaden op een
apparaat of een computer, kan het niet worden afgespeeld
op een onbeperkt aantal andere apparaten. Aldus kan een
verdeling van auteursrechtelijk beschermde inhoud, bijv. op
bestanddelende netwerken op het internet, worden
voorkomen.
6.2.2
Adobe® ID
Je hebt een Adobe® ID nodig om je apparaat te registreren
op jouw naam en kopieerbeveiligde eBooks voor je
apparaat te autoriseren. De registratie van een Adobe® ID is
gratis en kan eenvoudig worden uitgevoerd op
www.adobe.nl of tijdens de installatie van Adobe® Digital
Editions.
Je kunt de Adobe® Digital Editions gratis downloaden op
www.adobe.com/nl/products/digitaleditions. Dit wordt
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gebruikt om DRM-kopieerbeveiligde eBooks te downloaden
en deze eBooks over te brengen naar je Reader.
6.2.3
Adobe® Digital Editions (ADE) installeren
Om Adobe® Digital Editions (ADE) te downloaden, moet je
computer verbonden zijn met het internet.
Je kunt Adobe® Digital Editions downloaden op
http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions.
Gelieve de instructies van het programma te volgen om ADE
te installeren.
Bij het opzetten van ADE, kan je je gratis Adobe® ID creëren,
als je die nog niet hebt.
Je e-mailadres en het online formulier invullen door de
instructies te volgen.
Na registratie, keer je terug naar het ADE venster.
6.2.4
Apparaat-autorisatie
Je gebruikersnaam en wachtwoord invullen om je Adobe®
account te activeren. Verbind nu je eBook Reader met de PC.
ADE herkent de eBook Reader en vraagt je om het apparaat
te autoriseren.
Vanaf Adobe® Digital Editions Version 2.0:
Sluit uw eBook Reader aan op de computer. Klik linksboven
op het apparaat "TrekStor" en daarna op het kleine wieltje
daar rechtsboven. Kies "Apparaat autoriseren" en volg de
30

aanwijzingen van de software totdat de eBook Reader aan
uw Adobe® ID is gekoppeld.
Voltooi de autorisatie om kopieerbeveiligde eBooks over te
brengen naar je apparaat. Zonder een succesvolle
autorisatie zal dit niet mogelijk zijn.
Opmerking: Elke Adobe® ID ondersteunt maximaal 6
mobiele apparaten. Na de autorisatie, verschijnt de
eBook Reader in de linkerkolom van Adobe® Digital
Editions. De inhoud van de Reader wordt weergegeven
in het rechter venster.
6.2.5

Een eBook met Adobe® Digital Editions
downloaden en kopiëren naar je eBook Reader

Gelieve deze stappen te volgen om een eBook te laden op
uw TrekStor eBook Reader met behulp van Adobe® Digital
Editions:
1) Je hebt een boek in een internet winkel gekocht van je
keuze en wil het nu downloaden. Om dit te doen, kies dan
de downloadlink op de pagina.
2) Er wordt nu een dialoogvenster geopend. Selecteer in dit
venster de "MET ADOBE DIGITAL EDITIONS OPENEN" optie en
bevestig je keuze met "OK".
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Nu opent Adobe® Digital Editions en je eBook zal worden
gedownload en opgeslagen in de map "MIJN DIGITAL EDITIONS"
(Windows® 7: "BIBLIOTHEKEN  DOCUMENTEN" of Windows® XP:
"MIJN BESTANDEN".
Je kan nu het eBook kopiëren door het te slepen en
neerzetten op je apparaat. Klik op het eBook en sleep het
met de muis naar je ("TREKSTOR") Reader.
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of

Na een succesvolle overdracht kan het eBook worden
weergegeven op je eBook Reader.
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Opmerking: Als Adobe® Digital Editions het eBook niet
automatisch kan downloaden en openen, laad dan het
*.acsm-bestand van het eBook en volg deze stappen:
Open de map waar je het *.acsm-bestand gedownload hebt.
Dubbelklik het *.acsm-bestand en daarmee verlaat je de
download van het eBook met Adobe® Digital Editions. Nu
moet het downloaden beginnen en het eBook moet worden
gekoppeld met je Adobe® ID.
LET OP: Indien de DRM-autorisatie van de eBook Reader
wordt verwijderd, zullen ALLE DRM-activeringen van de
gekochte DRM eBooks worden verwijderd van je eBook
Reader. In dit geval moet je je apparaat autoriseren met
je ADE ID.
Opmerking: Voor meer informatie over Adobe® Digital
Editions, je Adobe® ID en de Adobe® ADEPT
kopieerbeveiliging zijn beschikbaar op
http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/.

6.3

eBooks met de TrekStor eReader Suite
kopiëren

Regelmatige updates, beheer en synchronisatie van eBooks,
en ook een rechtstreekse toegang tot je eBook-Shop - de
gratis eReader Suite vervult al deze taken zodat jij
comfortabel kunt lezen.
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6.3.1
a)
b)
c)

Installatie van de ereader Suite

Sluit je eBook Reader aan op je PC of MAC met de
bijgeleverde USB-kabel.
Zorg ervoor dat je computer met het internet
verbonden is.
Om de installatie te starten, moet je de volgende
stappen volgen:
Windows: Open in de Verkenner het station met de
benaming "TrekStor", start het installatiebestand van de
"eReader Suite" en volg de aanwijzingen van het
installatieprogramma.
Mac OS: Selecteer in de Verkenner het toestel
"TrekStor" en sleep het bestand "eReader Suite" naar de
Programma-Ordner. Start in de Ordner de toepassing
"ereader-suite" en volg de aanwijzingen van het
installatieprogramma.

6.3.2

Bediening van de TrekStor eReader Suite

De eReader Suite bestaat uit drie delen:
Startpagina
Hier vind je informatie over je toestel, zoals nieuwigheden,
hulp en tips. Daarnaast kun je gegevensfiches, handboeken
of updates downloaden. De startpagina biedt je bovendien
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een overzicht van de beschikbare opslagruimte, de
bijhorende Adobe® ID, de registratie van het toestel en de
actuele Firmware-versie.
Shop
Ga meteen naar de geïntegreerde eBook-Shop, blader in de
actuele aanbiedingen of koop nieuwe eBooks.
Opmerking: Gelieve je te wenden aan de beheerder van
je eBook-Shop indien je vragen hebt of verdere
informatie nodig hebt.
Boeken
Behoud altijd het overzicht over je eBooks en synchroniseer
de eBooks op je computer met je eBook Reader. Zo staat je
bibliotheek altijd op punt.
Opmerking: Om DRM-beschermde boeken te kunnen
gebruiken, heb je Adobe® Digital Editions en een
Adobe® ID nodig.
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7

Afmelden en de verbinding verbreken van de
computer met de eBook Reader

Gelieve de aanbevolen afmeld procedure te volgen om
schade aan het apparaat te voorkomen of gegevensverlies!
Windows® 7/Vista™/XP
Klik met de linker muisknop op het symbool "HARDWARE VEILIG
VERWIJDEREN” in de rechterbenedenhoek van de taakbalk. Klik
in het popup-menu op "USB Mass Opslagapparaat - Schijf"
en verbreek daarna de verbinding van je eBook Reader met
de computer.
Mac® OS X ab 10.6
Gelieve de "TREKSTOR" schijf te verwijderen van de "Desktop"
door te klikken op het schijf-icoon en sleep het naar de
prullenbak. Nu kan je de verbinding van je eBook Reader
verbreken van je computer.
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8
8.1
•
•

8.2
•
•
•

•
•

Veiligheidsinstructies
Batterij
Laad de batterij alleen bij een temperatuur van 0°C tot
35°C.
Laad de eBook Reader niet, als de batterij beschadigd
is of lekt.

Werking
Stel de eBook Reader niet bloot aan fel licht, extreme
temperaturen, vocht of trillingen.
Bedek de eBook Reader niet tijdens werking of oplading.
Dit kan leiden tot oververhitting.
Bescherm de eBook Reader tegen:
- Extreem hoge temperaturen
- Direct zonlicht
- Hoge vochtigheid of bijtende stoffen
- Temperaturen onder het vriespunt
Schakel de eBook Reader onmiddellijk uit, als het nat
wordt. Wacht tot de eBook Reader volledig droog is
voordat je het weer inschakeld.
De capaciteit die wordt aangegeven door je
besturingssysteem kan verschillen van de werkelijke
capaciteit van het apparaat. Net als de meeste
fabrikanten van computer hardware, gebruikt TrekStor
de voorvoegsels voor eenheden (bijv. 1 GB =
1.000.000.000 bytes) zoals voorgeschreven door het
Internationale Systeem van Eenheden (SI). Helaas
voldoen veel besturingssystemen niet aan deze norm en
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geven een lagere capaciteit aan, omdat ze hun
berekeningen baseren op de veronderstelling dat 1 GB =
230 bytes = 1.073.741.824 bytes.

8.3
•

•

•

Reiniging en onderhoud
Reinig het scherm met een natte doek, gebruik geen
schuurmiddelen. Houd de eBook Reader in een geschikt
beschermend koffertje om krassen te voorkomen (niet
inbegrepen).
Technische werkzaamheden aan het product kunnen
alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde
personen. Het product mag niet worden geopend of
gewijzigd. De onderdelen kunnen niet worden
onderhouden door de gebruiker.
Zorg ervoor dat de omgeving zo stofvrij mogelijk is
wanneer je het apparaat gebruikt en bewaart.
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9

Auteursrechten en handelsmerken
mededeling

Auteursrechtwetten verbieden het kopiëren van gegevens
van dit product of de inhoud van deze
gebruikershandleiding (illustraties, verwante documenten,
enz.) geheel of in delen zonder toestemming van de
auteursrechthebbende.
Daarnaast wordt het gebruik van de gegevens van dit
product of de inhoud van deze gebruikershandleiding niet
toegestaan zonder toestemming van TrekStor GmbH,
behalve voor persoonlijk gebruik.
Windows en Windows Vista zijn geregistreerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Mac OS is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torwalds
in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Adobe, het Adobe-logo, Reader en PDF zijn geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
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De fabrikant behoudt zich het recht om het product continu
te verbeteren. Deze veranderingen kunnen worden
aangebracht zonder dat die direct beschreven worden in
deze gebruikershandleiding. Voor deze reden, kan de
informatie in deze gebruikershandleiding niet overeen
komen met de huidige ‘state of the art’.
De fabrikant garandeert alleen geschiktheid voor het
beoogde doel van het product. Daarnaast is de fabrikant
niet verantwoordelijk voor schade of verlies van gegevens
en de daarop volgende gevolgen.
Auteursrecht© 2012 TrekStor GmbH. Alle rechten
voorbehouden. Andere genoemde product-of
bedrijfsnamen kunnen handelsmerken of merknamen van
de betreffende eigenaar zijn.
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10

Ondersteuningsinformatie

Als je vragen hebt over je TrekStor product, ga dan als volgt
te werk:
Controleer de eigenschappen evenals de functies van het
apparaat (zichtbaar op de verpakking) om de juiste
instellingen te gebruiken.
Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig.
Informeer jezelf op onze website www.trekstor.de/en over
de up-to-date informatie over je product (bijv. beschikbare
meest recente firmware-uitgaven).
In het geval dat je nog vragen over het product hebt, gelden
de volgende TrekStor ondersteuningsopties:
FAQ (Veelgestelde vragen)
De FAQ-pagina van onze website biedt een groot aantal
probleemoplossing hints. Hier krijg je antwoorden op de
meest gestelde vragen over onze producten.
E-mail
Gelieve het support formulier op onze website in te vullen of
een e-mail naar support.nl @ trekstor.de te verzenden.
Je vindt e-mailadressen voor andere landen wanneer je op
"SERVICE" klikt op de menubalk op onze website.
Telefonische ondersteuning
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Gelieve ook het hulplijnnummer voor je land te vinden op
onze website onder "SERVICE".
TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de
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