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Welkom!	  
	  

	  

Hartelijk	  dank	  voor	  je	  aankoop	  van	  deze	  Kobo	  Arc.	  

Je	  Kobo	  Arc	  is	  een	  revolutionaire	  nieuwe	  soort	  eReader	  –	  naast	  de	  

eenvoudige,	  comfortabele	  en	  open	  leeservaring	  die	  je	  van	  Kobo	  kent,	  

biedt	  de	  hij	  een	  nieuwe	  manier	  om	  van	  je	  interesses	  te	  genieten	  en	  deze	  

ze	  verkennen:	  Tapestries.	  

Je	  kunt	  verschillende	  soorten	  inhoud	  op	  een	  Tapestry	  plaatsen:	  video’s,	  

MP3-‐bestanden	  of	  persoonlijke	  foto’s	  bijvoorbeeld.	  Zo	  maak	  je	  een	  

verzameling	  die	  voor	  jou	  betekenisvol	  en	  leuk	  is.	  Zodra	  je	  je	  Tapestries	  

vult	  met	  inhoud,	  ontvang	  je	  relevante	  suggesties	  over	  verwante	  inhoud	  

in	  het	  Ontdek-‐lint	  onderin	  beeld.	  

Wat	  je	  in	  Ontdek	  ziet	  weerspiegelt	  de	  plaatsen,	  mensen,	  ideeën,	  

onderwerpen,	  genres	  en	  veel	  meer	  in	  je	  huidige	  Tapestry.	  Dit	  zorgt	  

ervoor	  dat	  je	  interesses	  eenvoudig	  kunt	  verdiepen,	  zonder	  je	  tijd	  te	  

verdoen	  met	  zoeken.	  

In	  deze	  handleiding	  vind	  je	  alles	  wat	  je	  nodig	  hebt	  om	  je	  Kobo	  Arc	  naar	  

jouw	  smaak	  in	  te	  kunnen	  gebruiken.	  We	  hopen	  dat	  je	  van	  je	  Kobo	  Arc	  

zult	  genieten.	  
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Kobo	  Arc	  Basics	  
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Kobo	  Arc	  Basics	  
Inhoud	  van	  dit	  onderdeel	  

• Anatomie	  van	  je	  Kobo	  Arc	  
• Je	  Kobo	  Arc	  opladen	  
• Kobo	  Arc	  in	  slaapstand	  plaatsen	  en	  wekken	  
• Het	  touchscreen	  gebruiken	  
• Het	  scherm	  ontgrendelen	  
• Apps	  of	  widgets	  gebruiken	  
• Een	  eigen	  achtergrond	  gebruiken	  
• Aan-‐	  en	  afmelden	  
• WiFi	  gebruiken	  
• Bestanden	  van	  je	  computer	  aan	  je	  Kobo	  Arc	  toevoegen	  
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Anatomie	  van	  je	  Kobo	  Arc	  

	  	  

Onderdeel	   Dit	  gebruik	  je	  om…	  

a	   Camera	   Foto’s	  of	  video’s	  te	  maken	  met	  apps	  als	  Skype.	  

b	  
Aan-‐	  /	  uit-‐	  

knop	  

Je	  Kobo	  Arc	  in-‐	  of	  uit	  te	  schakelen	  of	  in	  de	  
slaapstand	  te	  plaatsen.	  

c	  
Aansluiting	  

koptelefoon	  

Een	  koptelefoon	  aan	  te	  sluiten	  en	  naar	  muziek,	  
video’s	  of	  audioboeken	  te	  luisteren.	  

d	   Volumeknop	   Het	  volume	  harder	  of	  zachter	  te	  zetten.	  

e	   Luidspeakers	  
Muziek	  te	  luisteren,	  video’s	  te	  bekijken	  of	  om	  
met	  je	  vrienden	  te	  chatten.	  
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f	  
USB-‐	  

aansluiting	  

Je	  Kobo	  Arc	  op	  te	  laden	  (met	  de	  meegeleverde	  
oplader)	  of	  om	  bestanden	  tussen	  je	  computer	  
en	  je	  eReader	  te	  verplaatsen	  met	  een	  Micro-‐
USB	  kabel.	  

g	   Touchscreen	  
Je	  boeken,	  films	  en	  inhoud	  te	  bekijken.	  Bedien	  
je	  Kobo	  Arc	  door	  het	  scherm	  aan	  te	  raken	  
(tikken	  of	  vegen).	  

	  

Je	  Kobo	  Arc	  opladen	  
Wij	  raden	  je	  aan	  je	  Kobo	  Arc	  volledig	  op	  te	  laden	  als	  je	  hem	  voor	  het	  

eerst	  uit	  de	  verpakking	  halt.	  

Je	  kunt	  aan	  het	  batterijsymbool	  rechtsonder	  in	  beeld	  altijd	  zien	  hoeveel	  

batterijlading	  je	  Kobo	  Arc	  nog	  heeft.	  Een	  bliksemsymbool	  in	  de	  batterij	  

betekent	  dat	  je	  Kobo	  Arc	  oplaadt.	  Tijdens	  het	  laden	  zie	  je	  ook	  een	  

oranje	  lampje	  naast	  de	  aan-‐/uit-‐knop.	  

Opmerkingen:	  

• Zie	  je	  een	  rood	  lampje	  naast	  de	  aan-‐/uit-‐knop,	  dan	  is	  de	  batterij	  

vrijwel	  leeg	  en	  moet	  je	  je	  Kobo	  Arc	  direct	  opladen.	  

• Gebruik	  altijd	  de	  meegeleverde	  oplader	  om	  je	  Kobo	  Arc	  op	  te	  

laden:	  via	  de	  computer	  wordt	  mogelijk	  heel	  langzaam	  of	  helemaal	  

niet	  geladen.	  
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Kobo	  Arc	  in	  slaapstand	  plaatsen	  en	  wekken	  
Je	  kunt	  je	  Kobo	  Arc	  uitschakelen	  of	  in	  de	  slaapstand	  plaatsen	  als	  je	  niet	  

leest.	  In	  beide	  gevallen	  gaat	  de	  batterij	  lange	  mee.	  In	  de	  slaapstand	  

gebruikt	  je	  Kobo	  Arc	  nog	  steeds	  een	  beetje	  stroom,	  als	  de	  Kobo	  Arc	  is	  

uitgeschakeld	  wordt	  er	  geen	  stroom	  verbruikt.	  	  

Wek	  je	  je	  Kobo	  Arc	  vanuit	  de	  slaapstand,	  dan	  duurt	  het	  maar	  een	  paar	  

seconde	  voordat	  het	  laatste	  scherm	  dat	  je	  zag	  weer	  verschijnt.	  Dit	  kan	  

een	  pagina	  in	  een	  boek	  zijn,	  een	  Tapestry	  of	  een	  van	  je	  apps.	  Als	  je	  je	  

Kobo	  Arc	  uitschakelt,	  begin	  je	  altijd	  op	  je	  Home	  Tapestry	  als	  je	  hem	  

vervolgens	  weer	  aanzet,	  en	  het	  kan	  25	  seconde	  duren	  voor	  je	  Kobo	  Arc	  

opnieuw	  gestart	  is.	  	  
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Je	  Kobo	  Arc	  inschakelen:	  

• Als	  je	  Kobo	  Arc	  laadt	  of	  met	  je	  computer	  verbonden	  is,	  druk	  dan	  
op	  de	  aan-‐/uit-‐knop	  en	  houdt	  deze	  twee	  seconde	  ingedrukt.	  

• Is	  je	  Kobo	  Arc	  niet	  verbonden,	  druk	  dan	  op	  aan-‐/uit-‐knop	  en	  
houdt	  deze	  vijf	  seconde	  ingedrukt.	  

Je	  ziet	  een	  knipperend	  blauw	  lampje	  naast	  de	  aan-‐/uit-‐knop	  terwijl	  je	  

Kobo	  Arc	  opstart.	  

Je	  Kobo	  Arc	  uitschakelen:	  

1. Druk	  op	  de	  aan-‐/uit-‐knop	  totdat	  een	  dialoogvenster	  verschijnt.	  

2. Tik	  op	  OK.	  

Je	  Kobo	  Arc	  in	  de	  slaapstand	  plaatsen:	  

Druk	  op	  de	  aan-‐/uit-‐knop	  en	  laat	  direct	  los.	  Het	  scherm	  gaat	  uit.	  	  
Je	  Kobo	  Arc	  wekken:	  

1. Druk	  op	  de	  aan-‐/uit-‐knop	  en	  laat	  direct	  lost.	  

2. Ontgrendel	  het	  scherm	  indien	  nodig.	  
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Het	  touchscreen	  gebruiken	  
Je	  kunt	  het	  scherm	  van	  je	  Kobo	  Arc	  aanraken	  om	  objecten	  te	  selecteren,	  

boeken	  te	  openen,	  te	  bladeren	  en	  nog	  veel	  meer.	  In	  de	  meeste	  gevallen	  

is	  een	  licht	  tikje	  met	  een	  vingertop	  voldoende.	  Ook	  de	  volgende	  

bewegingen	  kun	  je	  gebruiken:	  

• Tikken	  	  
Deze	  beweging	  gebruik	  je	  het	  meest.	  Tik	  lichtjes	  op	  het	  scherm	  om	  
een	  boek	  te	  openen,	  te	  bladeren,	  een	  object	  op	  een	  Tapestry	  te	  
openen	  en	  meer.	  

• Dubbel-‐tikken	  

Je	  kunt	  dubbel-‐tikken	  door	  twee	  keer	  snel	  achter	  elkaar	  op	  
dezelfde	  plek	  op	  het	  scherm	  te	  tikken.	  Als	  je	  een	  PDF-‐bestand	  
leest,	  kun	  je	  dubbel-‐tikken	  om	  in	  te	  zoomen.	  Is	  het	  bestand	  al	  
ingezoomd,	  dan	  kun	  je	  door	  te	  dubbel-‐tikken	  juist	  uitzoomen.	  	  

• Vegen	  	  
Dit	  gebruik	  je	  om	  te	  navigeren,	  in	  boeken	  te	  bladeren	  en	  om	  het	  
scherm	  te	  ontgrendelen.	  Plaats	  je	  vinger	  op	  het	  scherm	  en	  veeg	  
over	  het	  beeldoppervlak.	  Als	  je	  een	  object	  aanraakt,	  dan	  volgt	  dit	  
je	  vinger.	  

Een	  voorbeeld	  is	  het	  ontgrendelen	  van	  het	  scherm.	  Je	  plaatst	  je	  
vinger	  op	  het	  slotsymbool	  en	  veegt	  naar	  links.	  Alleen	  het	  
slotsymbool	  volgt	  je	  vinger.	  Veeg	  je	  echter	  over	  het	  lege	  deel	  van	  
een	  Tapestry,	  dan	  volgen	  het	  hele	  scherm	  en	  alle	  inhoud	  je	  vinger.	  

• Tikken	  en	  ingedrukt	  houden	  
Deze	  beweging	  wordt	  ook	  lang	  drukken	  genoemd.	  Raak	  het	  
scherm	  aan,	  en	  verplaats	  je	  vinger	  niet.	  Afhankelijk	  van	  wat	  je	  
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aanraakt,	  zie	  je	  het	  scherm	  veranderen.	  Gebruik	  je	  deze	  beweging	  
bijvoorbeeld	  op	  een	  app-‐symbool,	  dan	  zie	  je	  een	  kader	  verschijnen	  
dat	  aangeeft	  dat	  de	  app	  geselecteerd	  is.	  Met	  behulp	  van	  deze	  
beweging	  kun	  je	  tijdens	  het	  lezen	  tekst	  selecteren	  en	  objecten	  op	  
je	  Tapestries	  verplaatsen.	  

• Slepen	  
Met	  deze	  beweging	  beweeg	  je	  objecten	  op	  je	  Tapestries.	  Tik	  op	  
een	  object	  en	  beweeg	  vervolgens	  je	  vinger	  over	  het	  scherm	  naar	  
waar	  je	  het	  wilt	  plaatsen.	  

• Knijpen	  
Hiermee	  kun	  je	  in-‐	  en	  uitzoomen	  op	  pagina’s.	  

• Uitzoomen:	  Plaats	  je	  duim	  en	  een	  vinger	  bij	  elkaar	  op	  het	  
scherm	  en	  beweeg	  ze	  uit	  elkaar.	  

• Inzoomen:	  Plaats	  je	  duim	  en	  een	  vinger	  5	  centimeter	  uit	  elkaar	  
op	  het	  scherm	  en	  beweeg	  ze	  naar	  elkaar	  toe.	  

Het	  scherm	  ontgrendelen	  
Als	  je	  je	  Kobo	  Arc	  pakt	  zie	  je	  een	  slotje	  op	  het	  scherm	  als	  het	  apparaat	  

actief	  wordt.	  Dit	  slotje	  zorgt	  ervoor	  dat	  je	  het	  toestel	  niet	  per	  ongeluk	  

kunt	  bedienen.	  Om	  je	  Kobo	  Arc	  te	  ontgrendelen	  sleep	  je	  het	  

slotsymbool	  naar	  de	  rechter	  rand	  van	  het	  scherm.	  Na	  het	  ontgrendelen	  

kun	  je	  je	  Tapestries,	  apps	  en	  veel	  meer	  gebruiken.	  
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Je	  kunt	  het	  slot	  ook	  veranderen	  in	  een	  wachtwoord	  of	  andere	  

beveiliging,	  of	  de	  vergrendeling	  helemaal	  opheffen.	  De	  mogelijkheden	  

zijn:	  

• Geen	  slot:	  Als	  je	  je	  Kobo	  Arc	  wekt	  zie	  je	  het	  laatste	  scherm	  van	  
voor	  het	  uitzetten.	  Als	  je	  hem	  aanzet	  zie	  je	  je	  Home	  Tapestry.	  

• Veegslot:	  Gebruik	  een	  slotsymbool	  dat	  je	  weg	  moet	  vegen	  om	  je	  
Kobo	  Arc	  te	  ontgrendelen.	  

• Gezichtsslot:	  Fotografeer	  jezelf	  met	  de	  ingebouwde	  camera	  en	  
gebruik	  je	  gezicht	  om	  je	  te	  identificeren	  en	  je	  Kobo	  Arc	  te	  
ontgrendelen.	  

• Patroon:	  Maak	  een	  patroon	  dat	  nagedaan	  moet	  worden	  om	  je	  
Kobo	  Arc	  te	  ontgrendelen.	  

• PIN	  slot:	  Maak	  een	  PIN	  die	  moet	  worden	  ingevoerd	  om	  je	  Kobo	  
Arc	  te	  ontgrendelen.	  

• Wachtwoord:	  Maak	  een	  wachtwoord	  dat	  moet	  worden	  ingevoerd	  
om	  je	  Kobo	  Arc	  te	  ontgrendelen.	  
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Het	  uiterlijk	  van	  je	  Kobo	  Arc:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	  systeemsymbolen	  rechtsonder	  in	  beeld.	  

	  

3. Tik	  op	  Statusdetails	  bovenin	  de	  lijst	  die	  nu	  verschijnt.	  

	  

4. Tik	  op	   	  instellingen	  onderin	  de	  lijst.	  	  

5. Tik	  op	  Beveiliging.	  

6. Tik	  op	  Schermvergrendeling.	  

7. Geeft	  als	  hierom	  gevraagd	  wordt	  je	  huidige	  patroon,	  PIN	  of	  
wachtwoord	  in.	  

8. Kies	  het	  systeem	  dat	  je	  wilt	  gebruiken,	  bijvoorbeeld	  PIN	  of	  
wachtwoord:	  

a. Voer	  de	  vereiste	  gegevens	  voor	  de	  schermbeveiliging	  in.	  

b. Tik	  op	  OK.	  

9. Om	  een	  vergrendeling	  zonder	  beveiliging	  te	  gebruiken:	  

a. Kies	  Geen	  of	  Veegslot.	  
Je	  kunt	  je	  scherm	  als	  volgt	  ontgrendelen	  als	  je	  een	  beveiliging	  gebruikt:	  
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• PIN:	  Voer	  je	  persoonlijke	  identificatienummer	  (PIN)	  in.	  
• Wachtwoord:	  Tik	  op	  het	  wachtwoordveld	  en	  gebruik	  het	  
toetsenbord	  op	  het	  scherm	  om	  je	  wachtwoord	  in	  te	  voeren.	  

• Patroon:	  Maak	  met	  je	  vinger	  het	  vastgelegde	  patroon	  op	  het	  
scherm.	  

• Gezichtsslot:	  Houd	  het	  scherm	  van	  de	  Kobo	  Arc	  voor	  je	  gezicht	  
als	  je	  hem	  inschakelt.	  Beweeg	  je	  Kobo	  Arc	  langzaam	  voor	  je	  
gezicht	  langs	  als	  het	  scherm	  niet	  onmiddellijk	  ontgrendelt.	  

Apps	  of	  widgets	  gebruiken	  
Je	  Kobo	  Arc	  heft	  apps	  waarmee	  je	  op	  internet	  kunt	  surfen,	  mails	  

versturen,	  foto’s	  bekijken,	  muziek	  luisteren	  en	  nog	  veel	  meer.	  Ook	  vindt	  

je	  verschillende	  widgets,	  waarmee	  je	  onder	  andere	  gemakkelijk	  nieuwe	  

boeken	  kunt	  vinden,	  Facebook	  kunt	  checken	  of	  de	  nieuwste	  Youtube-‐

video’s	  kunt	  bekijken.	  Bovendien	  kun	  je	  gratis	  en	  betaalde	  apps	  en	  

widgets	  uit	  Google	  Play	  aan	  je	  Kobo	  Arc	  toevoegen.	  

Een	  app	  is	  een	  programma	  waarmee	  je	  alle	  mogelijke	  dingen	  kunt	  doen	  

–	  van	  een	  spel	  spelen	  tot	  boeken	  lezen.	  Als	  je	  lievelingsapps	  hebt	  kunt	  

je	  eenvoudig	  snelkoppelingen	  aan	  je	  Tapestries	  toevoegen	  om	  ze	  

gemakkelijk	  te	  kunnen	  starten.	  

Een	  widget	  is	  anders.	  Widgets	  bevinden	  zich	  op	  je	  Tapestries	  en	  

kunnen	  één	  van	  de	  volgende	  functies	  hebben:	  

• Informatie	  die	  je	  regelmatig	  wilt	  bekijken	  tonen	  (bijvoorbeeld	  
nieuws	  of	  het	  weer)	  
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• Een	  instelling	  wijzigen	  of	  inhoud	  bekijken	  zonder	  een	  app	  te	  
openen.	  Zo	  kun	  je	  bijvoorbeeld	  een	  widget	  gebruiken	  om	  WiFi	  
in-‐	  of	  uit	  te	  schakelen	  of	  om	  je	  huidige	  boek	  te	  openen.	  	  

Nieuwe	  apps	  en	  widgets	  verkrijgen	  

Google	  Play	  is	  een	  online	  shop	  waar	  je	  gratis	  en	  betaalde	  apps	  voor	  je	  

Kobo	  Arc	  kunt	  downloaden.	  Heb	  je	  apps	  of	  widgets	  voor	  andere	  

Android	  toestellen	  in	  Google	  Play	  gekocht,	  dan	  hoef	  je	  niet	  opnieuw	  te	  

betalen	  om	  ze	  op	  je	  Kobo	  Arc	  te	  installeren.	  

Opmerking:	  Wij	  raden	  aan	  om	  al	  je	  apps	  of	  widgets	  voor	  je	  Kobo	  Arc	  

via	  Google	  Play	  te	  downloaden.	  Apps	  of	  widgets	  uit	  andere	  bronnen	  

kunnen	  virussen	  bevatten.	  

Een	  app	  of	  widget	  van	  Google	  Play	  downloaden:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Get	  Apps.	  
De	  Google	  Play	  shop	  wordt	  geopend	  en	  toont	  apps.	  

3. Vind	  de	  app	  of	  widget	  die	  je	  wilt	  downloaden	  en	  betaal	  indien	  
nodig.	  

4. Tik	  op	  Installeren.	  

5. Tik	  op	  Accepteren	  &	  Downloaden.	  

Apps	  en	  widgets	  aan	  Tapestries	  toevoegen	  

Widgets	  bevinden	  zich	  op	  je	  Tapestries.	  Apps	  staan	  normaal	  gesproken	  

in	  “Alle	  Apps”,	  maar	  je	  kunt	  snelkoppelingen	  op	  je	  Tapestries	  plaatsen.	  

Een	  snelkoppeling	  naar	  een	  App	  is	  een	  link	  die	  de	  app	  opent	  als	  je	  erop	  
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tikt.	  Met	  snelkoppelingen	  op	  je	  Tapestries	  maak	  je	  het	  makkelijker	  om	  

de	  apps	  te	  vinden	  die	  je	  wilt	  openen,	  en	  je	  belangrijkste	  apps	  sneller	  

openen.	  

Een	  snelkoppeling	  of	  een	  widget	  op	  een	  Tapestry	  plaatsen:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  	   	  Alle	  Apps	  bovenin	  beeld.	  	  

3. Tik	  op	  Widgets	  om	  je	  widgets	  te	  bekijken.	  

4. Veeg	  naar	  links	  om	  meer	  widgets	  te	  zien.	  

5. Houdt	  de	  app	  of	  widget	  waarnaar	  je	  een	  snelkoppeling	  wilt	  
maken	  ingedrukt.	  	  
Je	  Home	  Tapestry	  verschijnt.	  

6. Sleep	  de	  app	  of	  widget	  naar	  een	  plek	  op	  je	  Home	  Tapestry	  of	  op	  
een	  andere	  Tapestry.	  

Opmerkingen:	  	  

• Als	  je	  je	  app	  of	  widget	  loslaat	  bovenop	  een	  ander	  object,	  dan	  maak	  
je	  een	  nieuwe	  Tapestry.	  

• Als	  je	  de	  app	  of	  widget	  boven	  een	  Tapestry	  plaatst	  en	  daar	  
vasthoudt	  wordt	  de	  Tapestry	  geopend.	  Je	  kunt	  de	  app	  of	  widget	  
dan	  plaatsen	  waar	  je	  wilt.	  

Een	  app	  openen	  

Je	  kunt	  Tapestries	  toevoegen	  en	  ze	  hier	  vinden,	  of	  al	  je	  apps	  vinden	  en	  

starten	  vanaf	  het	  scherm	  Alle	  Apps.	  

• Om	  een	  app	  vanaf	  een	  Tapestry	  te	  starten,	  tik	  je	  op	  het	  
bijbehorende	  symbool.	  
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Een	  app	  of	  widget	  start	  je	  als	  volgt	  vanaf	  het	  scherm	  Alle	  Apps:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Alle	  Apps	  bovenin	  beeld.	  	  

3. Veeg	  naar	  links	  om	  meer	  apps	  of	  widgets	  te	  bekijken.	  	  

4. Tik	  op	  de	  naam	  of	  het	  symbool	  van	  de	  app	  die	  je	  wilt	  starten.	  	  

Een	  eigen	  achtergrond	  gebruiken	  
Je	  kunt	  een	  achtergrondafbeelding	  achter	  je	  Tapestries	  tonen.	  Dit	  kan	  

een	  eigen	  afbeelding	  zijn,	  maar	  ook	  een	  afbeelding	  uit	  Google	  Play.	  

Een	  eigen	  achtergrond	  gebruiken:	  

1. Houdt	  een	  lege	  plek	  op	  een	  Tapestry	  ingedrukt	  totdat	  er	  een	  
menu	  verschijnt.	  

2. Tik	  op	  Achtergrond	  bewerken.	  

3. Kies	  welke	  achtergrond	  je	  wilt	  gebruiken:	  

• Galerie:	  Kies	  uit	  eigen	  afbeeldingen	  vanaf	  je	  computer,	  
Instragram	  foto’s,	  foto’s	  die	  je	  met	  je	  Kobo	  Arc	  hebt	  genomen	  
en	  meer.	  

• Live	  Achtergronden:	  Kies	  uit	  de	  live	  achtergronden	  die	  bij	  je	  
Kobo	  Arc	  worden	  meegeleverd	  of	  live	  achtergronden	  van	  
Google	  Play.	  Live	  achtergronden	  veranderen	  van	  tijd	  tot	  tijd	  en	  
reageren	  soms	  als	  je	  het	  scherm	  aanraakt.	  De	  live	  achtergrond	  
Water	  bijvoorbeeld	  toont	  bladeren	  die	  op	  water	  drijven	  en	  het	  
water	  beweegt	  waar	  jij	  het	  scherm	  aanraakt.	  

• Achtergronden:	  Kies	  uit	  de	  meegeleverde	  achtergronden	  of	  
achtergronden	  die	  je	  zelf	  van	  Google	  Play	  hebt	  gedownload.	  
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4. Indien	  van	  toepassing	  tik	  je	  op	  Instellingen...	  en	  stel	  je	  de	  opties	  
voor	  de	  achtergrond	  in.	  

5. Tik	  op	  Achtergrond	  instellen.	  

Aan-‐	  en	  afmelden	  
Je	  kunt	  op	  je	  Kobo	  Arc	  tussen	  verschillende	  Kobo-‐accounts	  wisselen	  

door	  je	  af	  te	  melden	  en	  je	  vervolgens	  met	  een	  ander	  account	  aan	  te	  

melden.	  Door	  van	  account	  te	  wisselen	  worden	  al	  je	  persoonlijke	  

gegevens,	  waaronder	  boeken	  en	  jouw	  Tapestries,	  verwijderd.	  Zo	  kun	  je	  

je	  Kobo	  Arc	  met	  iemand	  anders	  delen.	  Als	  je	  Facebook	  gebruikt	  om	  je	  

aan	  te	  melden	  bij	  Kobo	  kun	  je	  ook	  van	  Facebook-‐account	  wisselen.	  

Opmerking:	  Door	  je	  af	  te	  melden	  van	  je	  Kobo-‐account	  wordt	  je	  niet	  

automatisch	  van	  andere	  accounts	  die	  je	  gebruikt	  op	  je	  Kobo	  Arc	  

afgemeld,	  bijvoorbeeld	  bij	  Gmail	  (voor	  Google	  Play)	  of	  Skype.	  

Van	  account	  wisselen	  op	  je	  Kobo	  Arc:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Alle	  Apps	  bovenin	  beeld.	  	  

3. Tik	  op	  de	   	  Kobo	  app.	  	  

4. Tik	  op	   	  Acties	  bovenin	  beeld.	  

5. Tik	  op	  Instellingen.	  

6. Tik	  op	  Gebruiker	  wisselen.	  

7. Tik	  op	  Account	  wisselen.	  

8. Kies	  Aanmelden	  als	  andere	  gebruiker.	  
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9. Voer	  de	  gegevens	  van	  je	  Kobo-‐account	  of	  van	  je	  Facebook-‐account	  
in.	  	  

10. Tik	  op	  de	  entertoets	  op	  het	  virtuele	  toetsenbord.	  

Kobo	  met	  Facebook	  verbinden	  

Je	  kunt	  via	  je	  Kobo	  Arc	  met	  je	  Facebook-‐vrienden	  delen	  wat	  je	  leest.	  Zo	  

kun	  je	  bijvoorbeeld	  een	  interessante	  passage	  die	  je	  leest	  op	  je	  Prikbord	  

posten	  of	  tekst	  selecteren	  en	  als	  citaat	  in	  je	  Facebook-‐status	  gebruiken.	  

Aanmelden	  bij	  Facebook	  via	  Kobo:	  

1. Tik	  op	  de	   	  Kobo	  app	  of	  het	  Kobo	  widget.	  	  

2. Tik	  op	   	  Acties	  bovenin	  beeld.	  

3. Tik	  op	  Instellingen.	  

4. Tik	  op	  Aanmelden	  bij	  Facebook.	  

5. Voer	  de	  gegevens	  van	  je	  Facebook-‐account	  in.	  

6. Tik	  op	  Aanmelden.	  

7. Volg	  de	  aanwijzingen	  op	  het	  scherm	  om	  je	  aan	  te	  melden	  bij	  
Facebook.	  

Afmelden	  bij	  je	  Facebook-‐account:	  

1. Tik	  op	  de	  	   	  Kobo	  app	  of	  het	  Kobo	  widget.	  	  

2. Tik	  op	  	   	  Acties	  bovenin	  beeld.	  

3. Tik	  op	  Instellingen.	  

4. Tik	  op	  Afmelden	  in	  de	  rubriek	  Facebook-‐account.	  

5. Tik	  op	  de	  knop	  Afmelden.	  
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WiFi	  gebruiken	  
De	  Kobo	  Arc	  is	  gemaakt	  voor	  het	  internet.	  Met	  een	  draadloze	  

internetverbinding	  kun	  je	  surfen,	  spelletjes	  spelen,	  video’s	  bekijken,	  

met	  je	  vrienden	  chatten	  en	  nog	  veel	  meer.	  

Met	  een	  WiFi-‐netwerk	  verbinden	  

Als	  je	  Kobo	  Arc	  met	  een	  draadloos	  netwerk	  verbonden	  is,	  zie	  je	  een	   	  

bij	  de	  systeemsymbolen	  onderin	  beeld.	  

Verbinding	  met	  een	  WiFi-‐netwerk	  maken:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	  systeemsymbolen	  in	  de	  rechts	  onderin	  beeld.	  

	  

3. Tik	  op	  de	  statusinformatie	  bovenaan	  de	  lijst	  die	  nu	  verschijnt.	  

4. Tik	  op	  Wi	  Fi.	  	  

5. Tik	  op	  de	  schakelaar	  naast	  WiFi	  links	  bovenin	  beeld.	  	  
De	  knop	  toont	  nu	  Aan.	  

6. Kies	  het	  netwerk	  waarmee	  je	  verbinding	  wilt	  maken.	  

7. Tik	  op	  Verbinden.	  

Zie	  je	  een	  slotje	  naast	  de	  draadloze	  verbinding,	  dan	  betekent	  dit	  
dat	  je	  een	  wachtwoord	  nodig	  hebt	  om	  verbinding	  te	  kunnen	  
maken.	  
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Vliegtuigmodus	  inschakelen	  	  

Gebruik	  vliegtuigmodus	  om	  gemakkelijk	  en	  snel	  alle	  draadloze	  

verbindingen	  uit	  te	  schakelen.	  Dankzij	  vliegtuigmodus	  kun	  je	  je	  Kobo	  

Arc	  in	  een	  vliegtuig	  of	  ziekenhuis	  gebruiken	  en	  de	  gebruiksduur	  van	  de	  

batterij	  verlengen.	  

Vliegtuigmodus	  inschakelen:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	  systeemsymbolen	  rechts	  onderin	  beeld.	  

	   	  

3. Tik	  op	  de	  statusinformatie	  bovenaan	  de	  lijst	  die	  verschijnt.	  	  

4. Tik	  op	  Wi	  Fi.	  	  

5. Tik	  op	  Meer...	  

6. Tik	  op	  het	  vakje	  naast	  Vliegtuigmodus.	  Er	  verschijnt	  een	  vinkje	  
en	  de	  draadloze	  netwerkverbinding	  wordt	  uitgeschakeld.	  

Let	  op:	  Vliegtuigmodus	  schakelt	  alleen	  je	  huidige	  draadloze	  verbinding	  

uit,	  maar	  blokkeert	  nieuwe	  verbindingen	  met	  draadloze	  netwerken	  

niet.	  Als	  je	  Kobo	  Arc	  vraagt	  om	  verbinding	  te	  maken	  terwijl	  je	  

vliegtuigmodus	  hebt	  ingeschakeld	  (bijvoorbeeld	  als	  je	  een	  browser	  of	  

app	  start),	  dan	  voorkomt	  vliegtuigmodus	  niet	  dat	  je	  een	  verbinding	  

kunt	  maken.	  
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Bestanden	  van	  je	  computer	  aan	  je	  Kobo	  Arc	  
toevoegen	  
Je	  kunt	  je	  Kobo	  Arc	  tablet	  op	  je	  computer	  aansluiten	  als	  externe	  

opslagruimte,	  vergelijkbaar	  met	  een	  USB-‐stick.	  Als	  je	  Kobo	  Arc	  is	  

aangesloten	  op	  de	  computer	  kun	  je	  er	  inhoud	  naartoe	  kopiëren.	  

Heb	  je	  inhoud	  naar	  je	  Kobo	  Arc	  overgebracht,	  dan	  kun	  je	  deze	  bekijken,	  

importeren	  of	  op	  je	  Tapestries	  vastzetten.	  Heb	  je	  bijvoorbeeld	  eigen	  

foto’s	  toegevoegd,	  dan	  zie	  je	  deze	  als	  je	  een	  app	  als	  Galerie	  opent.	  Heb	  

je	  boeken	  toegevoegd,	  dan	  kun	  je	  ze	  met	  de	  Kobo	  app	  in	  je	  bibliotheek	  

importeren.	  Wil	  je	  meer	  weten	  over	  het	  gebruiken	  van	  apps	  om	  

objecten	  vast	  te	  zetten,	  lees	  dan	  Een	  object	  vastzetten	  vanuit	  een	  app.	  	  

Opmerkingen:	  	  

• In	  sommige	  apps,	  bijvoorbeeld	  Zinio	  en	  Press	  Reader,	  kun	  je	  geen	  
objecten	  vastzetten.	  

• Gebruik	  je	  een	  Mac,	  dan	  heb	  je	  de	  Android	  File	  Transfer	  app	  nodig	  
om	  Epubs	  naar	  je	  Kobo	  Arc	  te	  kopiëren.	  Download	  de	  app	  op:	  
http://www.android.com/filetransfer/.	  

Objecten	  van	  je	  computer	  aan	  je	  Kobo	  Arc	  toevoegen:	  
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1. Sluit	  je	  Kobo	  Arc	  op	  je	  computer	  aan	  met	  een	  Micro	  USB-‐kabel.	  

2. Op	  je	  computer:	  
Mac	  

a. Start	  de	  Android	  File	  Transfer	  app.	  

b. Sleep	  de	  bestanden	  die	  je	  wilt	  toevoegen	  naar	  het	  geopende	  

venster	  van	  de	  app.	  

Windows	  	  

a. Dubbelklik	  op	  Mijn	  computer.	  

b. Klik	  op	  Kobo	  Arc.	  

c. Sleep	  de	  bestanden	  die	  je	  wilt	  toevoegen	  naar	  het	  venster	  van	  

je	  Kobo	  Arc.	  



	   	   	  

Kob	  Arc	  Handleiding	  	  27	  

Tapestries	  gebruiken	  
Inhoud	  van	  dit	  onderdeel	  

• Over	  Tapestries	  
• Tapestries	  beheren	  
• Bewegen	  binnen	  een	  Tapestry	  
• Over	  de	  inhoud	  van	  Tapestries	  
• Vastzetten	  vanuit	  Ontdek	  
• Vastzetten	  vanuit	  een	  browser	  
• Een	  object	  vanuit	  een	  app	  vastzetten	  
• Boeken	  uit	  je	  Kobo	  bibliotheek	  vastzetten	  
• Citaten	  uit	  je	  boeken	  vastzetten	  	  
• Vastgezette	  objecten	  schalen	  
• Objecten	  tussen	  Tapestries	  verplaatsen	  
• Objecten	  van	  een	  Tapestry	  verwijderen	  
• Iets	  in	  een	  Tapestry	  	  

Over	  Tapestries	  
Tapestries	  bieden	  oneindig	  veel	  mogelijkheden	  om	  je	  inhoud	  grafisch	  

te	  verzamelen	  en	  organiseren	  –	  boeken,	  tijdschriften,	  muziek,	  apps	  en	  

meer.	  

Je	  kunt	  bijvoorbeeld	  een	  Tapestry	  maken	  om:	  

• Een	  favoriete	  auteur	  bij	  te	  houden	  –	  link	  naar	  de	  Twitter	  feed	  en	  
weblog,	  houd	  tours	  in	  de	  gaten,	  bekijk	  tijdschriften	  en	  natuurlijk	  
alle	  boeken!	  
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• Activiteiten	  plannen	  –	  voeg	  apps	  toe	  die	  je	  informeren	  over	  je	  
afspraken,	  en	  houdt	  lijsten	  bij	  met	  je	  favoriete	  hotspots.	  

• Eenvoudiger	  shoppen	  –	  voeg	  de	  apps	  van	  tijdschriften	  die	  je	  volgt	  
toe,	  houdt	  speciale	  aanbiedingen	  in	  de	  gaten,	  mix	  en	  match	  
afbeelding	  online	  met	  je	  eigen	  foto’s	  om	  op	  nieuwe	  ideeën	  te	  
komen	  en	  sla	  links	  naar	  je	  lievelingsshops	  op.	  

Je	  vindt	  een	  paar	  Tapestries	  op	  je	  Home	  Tapestry	  met	  vooraf	  

geïnstalleerde	  inhoud,	  waaronder:	  

• Lezen:	  Apps	  en	  widgets	  om	  boeken,	  tijdschriften,	  comics,	  manga	  
en	  meer	  te	  lezen.	  

• Entertainment:	  Apps	  en	  widgets	  voor	  video’s,	  games,	  muziek.	  	  
• Surfen:	  Links	  naar	  populaire	  sites	  als	  Google,	  Yahoo,	  MSN,	  en	  
Twitter.	  	  

• Sociaal:	  Apps	  en	  widgets	  voor	  sociale	  activiteiten	  als	  Pinterest,	  
Twitter	  en	  Skype.	  

Onderin	  de	  Tapestries	  vind	  je	  Ontdek.	  Ontdek	  is	  een	  krachtige	  en	  leuke	  

functie	  die	  reageert	  op	  jouw	  interesses	  en	  nieuwe	  dingen	  toont	  die	  een	  

verband	  hebben	  met	  jouw	  verzamelingen.	  Zo	  ben	  je	  minder	  tijd	  kwijt	  

aan	  zoeken	  op	  internet.	  Lees	  je	  bijvoorbeeld	  boeken	  over	  spoken,	  dan	  

kan	  Ontdek	  boeken	  uit	  het	  horrorgenre,	  websites	  over	  beroemde	  

spoken	  en	  liedjes	  over	  liefde	  en	  verlies	  voorstellen.	  

Als	  je	  op	  je	  Home	  Tapestry	  bent,	  dan	  zie	  je	  in	  Ontdek	  objecten	  die	  een	  

verband	  hebben	  met	  al	  jouw	  Tapestries.	  Open	  je	  een	  Tapestry,	  dan	  zie	  

je	  in	  Ontdek	  objecten	  die	  op	  die	  specifieke	  Tapestry	  slaan.	  Een	  

voorbeeld:	  heb	  je	  een	  Tapestry	  over	  je	  favoriete	  vakantiebestemming,	  
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dan	  zie	  je	  die	  Tapestry	  opent	  in	  Ontdek	  boeken,	  tijdschriften	  en	  andere	  

inhoud	  over	  die	  bestemming.	  

Tapestries	  beheren	  
Je	  kunt	  nieuwe	  Tapestries	  maken	  om	  de	  inhoud	  op	  je	  Kobo	  Arc	  te	  

organiseren	  en	  vervolgens	  te	  reorganiseren	  als	  je	  interesses	  

veranderen.	  Gebruik	  je	  een	  Tapestry	  niet	  meer,	  dan	  kun	  je	  deze	  

verwijderen.	  

Een	  Tapestry	  openen	  

Als	  je	  een	  Tapestry	  opent	  zie	  je	  inhoud	  in	  die	  Tapestry	  en	  toont	  Ontdek	  

nieuwe	  objecten	  die	  de	  inhoud	  weerspiegelen.	  

• Tik	  licht	  op	  een	  Tapestry	  om	  deze	  te	  openen.	  

Een	  Tapestry	  toevoegen	  

Je	  kunt	  nieuwe	  Tapestries	  toevoegen	  aan	  de	  home	  Tapestry	  van	  de	  

Kobo	  Arc	  en	  binnen	  andere	  Tapestries.	  Heb	  je	  een	  Tapestry	  gemaakt,	  

dan	  kun	  je	  deze	  verplaatsen	  of	  van	  de	  ene	  Tapestry	  naar	  de	  andere	  

verplaatsen.	  

Een	  nieuwe	  Tapestry	  maken:	  

1. Vanaf	  een	  Tapestry:	  sleep	  een	  object	  over	  een	  ander	  object.	  

3. Gebruik	  het	  virtuele	  toetsenbord	  om	  een	  naam	  in	  te	  voeren.	  

4. Tik	  op	  OK	  als	  je	  klaar	  bent.	  
Of	  
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1. Houd	  een	  lege	  plek	  op	  een	  Tapestry	  ingedrukt	  totdat	  er	  een	  menu	  
verschijnt.	  

2. Tik	  op	  Tapestry	  maken.	  

3. Geef	  je	  nieuwe	  Tapestry	  een	  naam:	  

4. Gebruik	  het	  virtuele	  toetsenbord	  om	  een	  naam	  in	  te	  voeren.	  

5. Tik	  op	  OK	  als	  je	  klaar	  bent.	  

Een	  Tapestry	  verplaatsen	  

Je	  kunt	  Tapestries	  verplaatsen	  binnen	  de	  Tapestries	  waarin	  ze	  zich	  

bevinden.	  Heb	  je	  bijvoorbeeld	  een	  Tapestry	  linksboven	  in	  je	  Home	  

Tapestry	  voor	  een	  evenement	  dat	  nu	  voorbij	  is,	  dan	  kun	  je	  het	  naar	  een	  

andere	  plek	  verplaatsen	  en	  vervangen	  met	  iets	  wat	  je	  op	  dit	  moment	  

nog	  plant.	  

Je	  kunt	  Tapestries	  ook	  verplaatsen:	  

• Uit:	  van	  een	  Tapestry	  naar	  een	  bovenliggend	  niveau	  of	  naar	  je	  
Home	  Tapestry.	  

• Tussen:	  van	  de	  ene	  Tapestry	  naar	  de	  andere.	  
• In:	  in	  een	  andere	  Tapestry.	  

De	  locatie	  van	  een	  Tapestry	  veranderen:	  

• Houd	  een	  Tapestry	  ingedrukt	  en	  sleep	  hem	  naar	  de	  nieuwe	  locatie.	  	  
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Een	  Tapestry	  uit	  een	  andere	  Tapestry	  verplaatsen	  (naar	  een	  

bovenliggend	  niveau	  verplaatsen):	  	  

• Houd	  de	  Tapestry	  ingedrukt	  en	  sleep	  hem	  naar	  de	  balk	  bovenin	  
beeld.	  De	  bovenliggende	  Tapestry	  wordt	  geopend.	  

	  

Een	  Tapestry	  naar	  een	  andere	  Tapestry	  verplaatsen:	  

• Houd	  de	  Tapestry	  ingedrukt	  en	  sleep	  over	  de	  Tapestry	  waar	  je	  
hem	  heen	  wilt	  verplaatsen.	  De	  Tapestry	  opent	  en	  je	  kunt	  de	  
Tapestry	  die	  je	  verplaatst	  neerzetten	  waar	  je	  wilt.	  	  
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Een	  Tapestry	  aan	  je	  Home	  Tapestry	  toevoegen:	  

1. Houd	  de	  Tapestry	  ingedrukt	  tot	  er	  een	  balk	  verschijnt	  bovenin	  
beeld.	  

2. Houd	  de	  Tapestry	  op	  de	  balk	  terwijl	  de	  bovenliggende	  Tapestry	  
verschijnt.	  

3. Sleep	  de	  Tapestry	  kort	  uit	  de	  balk.	  

4. Sleep	  de	  Tapestry	  opnieuw	  in	  de	  balk	  bovenin	  beeld.	  

5. Herhaal	  stap	  3	  en	  4	  totdat	  de	  Home	  Tapestry	  verschijnt.	  	  

Naam	  van	  een	  Tapestry	  wijzigen	  

Je	  kunt	  de	  naam	  van	  een	  Tapestry	  wijzigen	  om	  deze	  makkelijker	  

vindbaar	  te	  maken	  of	  om	  aan	  te	  geven	  wat	  zich	  erin	  bevindt.	  Als	  je	  de	  

naam	  veranderd	  blijft	  de	  inhoud	  en	  de	  locatie	  hetzelfde.	  

Opmerking:	  de	  namen	  van	  de	  Tapestries	  Lezen	  en	  Home	  kunnen	  niet	  

worden	  gewijzigd.	  

Naam	  van	  een	  Tapestry	  wijzigen:	  

1. Tik	  op	  de	  Tapestry	  om	  deze	  te	  openen.	  
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2. Houd	  een	  lege	  plek	  ingedrukt	  totdat	  er	  een	  menu	  verschijnt.	  

3. Tik	  op	  Naam	  Tapestry	  wijzigen.	  

4. Gebruik	  het	  virtuele	  toetsenbord	  om	  een	  nieuwe	  naam	  in	  te	  
voeren.	  

5. Tik	  op	  OK	  als	  je	  klaar	  bent.	  	  

Een	  Tapestry	  verwijderen	  

Als	  je	  inhoud	  opnieuw	  sorteert	  of	  als	  je	  interesses	  veranderen,	  dan	  kan	  

het	  gebeuren	  dat	  je	  Tapestries	  wilt	  verwijderen.	  Als	  je	  een	  Tapestry	  

verwijderd	  worden	  ook	  alle	  objecten	  daarin	  verwijderd.	  Apps	  worden	  

niet	  verwijderd	  als	  je	  de	  Tapestry	  verwijderd.	  

Opmerking:	  De	  Tapestries	  Lezen	  en	  Home	  kunnen	  niet	  worden	  

verwijderd.	  	  

Een	  Tapestry	  verwijderen:	  

1. Houd	  de	  Tapestry	  ingedrukt	  totdat	  er	  een	  zwarte	  balk	  met	  een	   	  
prullenbak	  onderin	  beeld	  verschijnt.	  

2. Sleep	  de	  Tapestry	  naar	  de	  balk	  onderin	  beeld.	  	  
De	  kleur	  van	  de	  balk	  verandert	  in	  blauw	  als	  de	  Tapestry	  in	  de	  
prullenbak	  is.	  

3. Haal	  je	  vinger	  van	  het	  scherm.	  

4. Tik	  op	  Verwijderen.	  
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Bewegen	  binnen	  een	  Tapestry	  
Iedere	  keer	  dat	  je	  iets	  aan	  een	  Tapestry	  toevoegt	  wordt	  deze	  een	  beetje	  

groter	  naar	  rechts.	  Er	  is	  geen	  begrenzing	  aan	  de	  grootte	  van	  een	  

Tapestry.	  

Als	  het	  zichtbare	  deel	  van	  de	  Tapestry	  vol	  is,	  kun	  je	  de	  overige	  objecten	  

vinden	  door	  van	  rechts	  naar	  links	  te	  vegen.	  

Over	  de	  inhoud	  van	  Tapestries	  
Met	  Tapestries	  organiseer	  en	  verken	  je	  je	  interesses	  –	  je	  kunt	  ze	  met	  

allerlei	  soorten	  inhoud	  vullen:	  boeken,	  games,	  afbeeldingen	  en	  veel	  

meer.	  Als	  je	  een	  bepaalde	  site	  dagelijks	  bezoekt,	  een	  liedje	  in	  Ontdek	  

ziet	  dat	  je	  heel	  leuk	  vindt	  of	  een	  verkeerswidget	  ziet	  die	  je	  wilt	  

gebruiken,	  dan	  voeg	  je	  deze	  toe	  aan	  een	  Tapestry.	  

Doorgaans	  kun	  je	  objecten	  toevoegen	  aan	  Tapestries	  door	  ze	  daarop	  

vast	  te	  zetten.	  

Als	  je	  een	  boek,	  lied	  of	  website	  vastzet,	  dan	  maak	  je	  een	  link	  naar	  dit	  

object.	  Voor	  sommige	  soorten	  inhoud	  zie	  je	  iedere	  keer	  dat	  je	  erop	  tikt	  

iets	  geheel	  anders.	  Heb	  je	  bijvoorbeeld	  de	  voorpagina	  van	  een	  krant	  als	  

de	  New	  York	  Times	  vast	  gezet,	  dan	  open	  je	  daarmee	  iedere	  keer	  de	  

actuele	  versie.	  In	  andere	  gevallen	  zie	  je	  iedere	  keer	  dezelfde	  inhoud,	  

bijvoorbeeld	  als	  je	  een	  afbeelding	  van	  een	  website	  vastzet.	  	  

Als	  je	  een	  vastgezet	  object	  verwijdert,	  dan	  verwijder	  je	  de	  koppeling,	  

niet	  de	  inhoud	  zelf.	  	  
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Vastzetten	  vanuit	  Ontdek	  	  
Je	  kunt	  objecten	  vastzetten	  vanuit	  Ontdek	  en	  vanuit	  een	  browser	  op	  

een	  Tapestry.	  Op	  beide	  manieren	  kun	  je	  interessante	  dingen	  opslaan.	  

Zie	  je	  bijvoorbeeld	  een	  liedje	  dat	  je	  later	  wilt	  luisteren,	  dan	  kun	  je	  het	  

vastzetten	  op	  een	  Tapestry	  en	  later	  openen.	  

Een	  object	  vastzetten	  vanuit	  Ontdek:	  

1. Tik	  op	  het	  object	  dat	  je	  wilt	  vastzetten.	  

Er	  verschijnt	  een	  dialoogvenster.	  

2. Tik	  op	  Vastzetten.	  

3. Tik	  op	  de	  naam	  van	  de	  Tapestry	  waar	  je	  het	  object	  wilt	  vastzetten.	  

4. Tik	  op	  Klaar.	  	  

Vastzetten	  vanuit	  een	  browser	  
Als	  je	  objecten	  vastzet	  vanuit	  je	  browser	  dan	  zie	  je	  meestal	  een	  

punaise-‐symbool	  in	  de	  menubalk.	  Websites	  die	  dit	  symbool	  niet	  tonen	  

hebben	  vaak	  de	  optie	  Vastzetten	  op	  Tapestry	  in	  het	  menu	  Delen.	  Je	  kunt	  

ook	  afbeeldingen	  van	  websites	  vastzetten.	  

Een	  website	  vastzetten:	  

1. Open	  de	  site	  die	  je	  wilt	  vastzetten	  in	  je	  browser.	  

2. Tik	  op	  de	   	  punaise	  bovenin	  de	  browser.	  

Opmerking:	  zie	  je	  dit	  symbool	  niet,	  tik	  dan	  op	   	  Acties	  bovenin	  
beeld	  en	  kies	  Pagina	  delen.	  Kun	  je	  geen	  mogelijkheid	  vinden,	  dan	  
kun	  je	  de	  pagina	  niet	  vastzetten.	  
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3. Kies	  Vastzetten	  op	  Tapestry.	  

4. Kies	  de	  Tapestry	  waar	  je	  de	  website	  op	  wilt	  plaatsen.	  

5. Tik	  op	  Klaar.	  	  
Een	  afbeelding	  van	  een	  website	  vastzetten:	  

1. Open	  de	  afbeelding	  die	  je	  wilt	  vastzetten	  in	  je	  browser.	  

2. Houd	  de	  afbeelding	  ingedrukt.	  

3. Tik	  op	  Afbeelding	  op	  Tapestry	  vastzetten.	  

4. Kies	  de	  Tapestry	  waar	  je	  de	  afbeelding	  op	  wilt	  plaatsen.	  

5. Tik	  op	  Klaar.	  	  

Een	  object	  vanuit	  een	  app	  vastzetten	  
In	  veel	  apps	  kun	  je	  objecten	  aan	  een	  Tapestry	  vastzetten,	  waardoor	  je	  

ze	  makkelijker	  kunt	  vinden.	  Zie	  je	  bijvoorbeeld	  een	  video	  in	  de	  Youtube	  

app	  die	  je	  nog	  een	  keer	  wilt	  zien,	  dan	  kun	  je	  deze	  op	  een	  Tapestry	  

vastzetten.	  Veel	  apps	  ondersteunen	  het	  vastzetten	  op	  Tapestry,	  maar	  

sommige	  doen	  dat	  niet.	  Kun	  je	  geen	  deelopties	  vinden	  in	  de	  app,	  dan	  

kun	  je	  geen	  inhoud	  vastzetten.	  

Opmerking:	  Als	  de	  app	  die	  je	  gebruikt	  de	   	  punaise	  bovenin	  beeld	  

toont,	  volg	  dan	  de	  aanwijzingen	  in	  vastzetten	  vanuit	  een	  browser.	  

1. Open	  de	  app	  die	  het	  object	  bevat	  dat	  je	  vast	  wilt	  zetten.	  

2. Kies	  het	  object	  dat	  je	  vast	  wilt	  zetten.	  

3. Tik	  op	   	  Delen	  bovenin	  beeld.	  
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Opmerking:	  Zie	  je	  dit	  symbool	  niet,	  tik	  dan	  op	   	  Acties	  bovenin	  
beeld	  en	  kies	  de	  opties	  delen.	  Zie	  je	  deze	  optie	  niet,	  dan	  kun	  je	  
geen	  objecten	  vastzetten	  vanuit	  deze	  app.	  

4. Tik	  op	  Op	  Tapestry	  vastzetten.	  

5. Kies	  de	  Tapestry	  waar	  je	  het	  object	  wilt	  vastzetten.	  

6. Tik	  op	  Klaar.	  

Boeken	  uit	  je	  Kobo	  bibliotheek	  vastzetten	  
Nadat	  je	  je	  Kobo	  Arc	  heb	  gesynchroniseerd	  zie	  je	  je	  nieuwste	  boeken,	  

previews	  en	  aanbevelingen.	  Je	  kunt	  deze	  allemaal	  op	  een	  Tapestry	  

vastzetten	  om	  ze	  makkelijker	  terug	  te	  vinden	  en	  te	  bekijken.	  

Zet	  je	  een	  boek	  vast,	  dan	  wordt	  het	  altijd	  geopend	  op	  de	  laatste	  pagina	  

die	  je	  gelezen	  hebt.	  Ook	  kun	  je	  een	  citaat	  vastzetten;	  als	  je	  op	  een	  

vastgezet	  citaat	  tikt	  wordt	  de	  bijbehorende	  pagina	  getoond.	  Bekijk	  voor	  

meer	  informatie	  over	  het	  vastzetten	  van	  citaten	  het	  volgende	  

onderwerp.	  

Een	  boek	  vastzetten:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	  Lezen	  Tapestry.	  

3. Tik	  op	  de	   	  Kobo	  app.	  

4. Tik	  op	  het	  menu	  links	  bovenin	  beeld.	  

5. Tik	  op	  Bibliotheek.	  

6. Houd	  de	  omslag	  van	  het	  boek	  dat	  je	  wilt	  vastzetten	  ingedrukt.	  

7. Tik	  op	  Vastzetten	  op	  Tapestry.	  
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8. Tik	  op	  de	  Tapestry	  waar	  je	  het	  boek	  wilt	  vastzetten.	  

9. Tik	  op	  Klaar.	  

Citaten	  uit	  je	  boeken	  vastzetten	  	  
Als	  je	  een	  favoriete	  passage	  in	  een	  boek	  hebt	  kun	  je	  deze	  op	  een	  

Tapestry	  plaatsen.	  Als	  je	  op	  de	  passage	  tikt	  wordt	  het	  boek	  op	  de	  

bijbehorende	  pagina	  geopend.	  

Een	  citaat	  uit	  een	  boek	  vastzetten:	  

1. Open	  de	  pagina	  met	  de	  tekst	  die	  je	  vast	  wilt	  zetten.	  

2. Kies	  de	  tekst	  die	  je	  vast	  wilt	  zetten:	  
a. Houd	  een	  woord	  in	  de	  tekst	  een	  paar	  seconden	  ingedrukt.	  

Als	  je	  je	  vinger	  van	  het	  scherm	  haalt	  zie	  je	  een	  markering	  en	  

cirkels	  aan	  begin	  en	  einde	  van	  het	  woord.	  Ook	  verschijnen	  er	  

tekstopties	  onderin	  beeld.	  

	  

d. Verplaats	   	  	  en	   	  om	  de	  tekst	  te	  selecteren.	  

3. Tik	  op	   	  Delen.	  

4. Tik	  op	  Vastzetten	  op	  Tapestry.	  

5. Tik	  op	  de	  Tapestry	  waar	  je	  het	  citaat	  wilt	  plaatsen.	  

6. Tik	  op	  Klaar.	  
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Vastgezette	  objecten	  schalen	  	  
Je	  kunt	  het	  formaat	  van	  vastgezette	  objecten	  aanpassen,	  zodat	  je	  

Tapestry	  minder	  vol	  lijkt,	  of	  om	  details	  als	  foto’s	  beter	  te	  kunnen	  

bekijken.	  	  

Een	  vastgezet	  object	  schalen:	  

1. Houd	  het	  object	  ingedrukt	  tot	  er	  een	  blauwe	  lijn	  langs	  de	  rand	  
verschijnt.	  

2. Haal	  je	  vinger	  van	  het	  scherm.	  	  
Je	  ziet	  een	  blauwe	  lijn	  met	  vier	  diamandvormige	  tekens	  rond	  het	  
object.	  

3. Plaats	  je	  vinger	  op	  de	  blauwe	  lijn,	  en	  versleep	  deze	  naar	  buiten	  
om	  het	  object	  groter	  te	  maken	  of	  naar	  binnen	  om	  het	  object	  
kleiner	  te	  maken.	  

Objecten	  tussen	  Tapestries	  verplaatsen	  
Heb	  je	  een	  object	  in	  een	  Tapestry	  geplaats,	  maar	  denk	  je	  dat	  het	  beter	  

in	  een	  ander	  past,	  dan	  kun	  je	  het	  verplaatsen.	  Bij	  het	  verplaatsen	  heb	  je	  

de	  volgende	  opties:	  

• Op	  een	  Tapestry:	  van	  de	  ene	  plek	  in	  een	  Tapestry	  naar	  een	  
andere	  plek	  in	  dezelfde	  Tapestry.	  

• Niveau	  hoger:	  van	  een	  Tapestry	  naar	  de	  bovenliggende	  Tapestry.	  
• Tussen	  Tapestries:	  van	  een	  gelijkwaardige	  Tapestry	  naar	  een	  
andere.	  

• Op	  een	  Tapestry:	  op	  een	  Tapestry	  plaatsen.	  

De	  locatie	  van	  een	  object	  op	  een	  Tapestry	  veranderen:	  
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• Houd	  het	  object	  ingedrukt	  en	  versleep	  het	  naar	  waar	  je	  het	  op	  de	  
Tapestry	  wilt	  tonen.	  

Een	  object	  naar	  een	  bovenliggende	  Tapestry	  verplaatsen:	  

• Houd	  een	  object	  ingedrukt	  en	  versleep	  het	  naar	  de	  balk	  boven	  de	  
Tapestry.	  Het	  bovenliggende	  niveau	  wordt	  geopend.	  

	  

Een	  object	  naar	  een	  Tapestry	  verplaatsen:	  

• Houd	  een	  object	  ingedrukt	  en	  sleep	  het	  naar	  de	  Tapestry	  waar	  je	  
het	  wilt	  plaatsen.	  De	  Tapestry	  wordt	  geopend.	  

Een	  object	  naar	  je	  Home	  Tapestry	  verplaatsen:	  

1. Houd	  een	  object	  ingedrukt	  en	  versleep	  het	  naar	  de	  balk	  bovenin	  
beeld.	  

2. Houd	  het	  object	  op	  de	  balk	  totdat	  het	  bovenliggende	  niveau	  
verschijnt.	  

3. Sleep	  het	  object	  kort	  naar	  beneden.	  

4. Sleep	  het	  object	  opnieuw	  naar	  de	  balk	  bovenin	  beeld.	  

5. Herhaal	  stap	  3	  en	  4	  totdat	  de	  Home	  Tapestry	  verschijnt.	  
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Objecten	  van	  een	  Tapestry	  verwijderen	  
Om	  je	  Tapestries	  interessant	  te	  houden	  wil	  je	  waarschijnlijk	  af	  en	  toe	  

oude	  objecten	  verwijderen.	  Als	  je	  objecten	  van	  je	  Tapestries	  verwijdert,	  

dan	  worden	  ze	  permanent	  gewist.	  Apps	  en	  widgets	  zijn	  een	  

uitzondering:	  ze	  worden	  van	  je	  Tapestry	  verwijderd,	  maar	  blijven	  

beschikbaar	  via	  Alle	  Apps.	  

Opmerking:	  als	  je	  een	  website	  of	  een	  afbeelding	  op	  internet	  vast	  hebt	  

gezet	  en	  vervolgens	  verwijderd	  is	  het	  mogelijk	  erg	  moeilijk	  de	  website	  

of	  afbeelding	  weer	  terug	  te	  vinden.	  

Objecten	  van	  een	  Tapestry	  verwijderen:	  

1. Houd	  een	  object	  ingedrukt	  totdat	  er	  een	  zwarte	  balk	  met	  een	   	  
prullenbak	  onderin	  beeld	  verschijnt.	  

2. Versleep	  het	  object	  naar	  de	  onderkant	  van	  het	  scherm.	  
De	  balk	  onderin	  beeld	  wordt	  blauw	  als	  het	  object	  in	  de	  prullenbak	  
geplaatst	  is.	  

Iets	  in	  een	  Tapestry	  gebruiken	  
Hier	  vind	  je	  informatie	  over	  een	  aantal	  van	  de	  meest	  gangbare	  

toepassingen	  die	  je	  op	  je	  Kobo	  Arc	  kunt	  gebruiken,	  waaronder	  muziek	  

luisteren	  en	  surfen	  op	  internet.	  Wil	  je	  je	  Kobo	  Arc	  voor	  iets	  anders	  

gebruiken,	  probeer	  dit	  dan	  gerust	  –de	  meeste	  websites	  op	  internet	  en	  

apps	  op	  Google	  Play	  werken	  op	  je	  Kobo	  Arc.	  
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Opmerking:	  Meer	  informatie	  over	  de	  vele	  verschillende	  

gebruiksmogelijkheden	  van	  je	  Kobo	  Arc	  vind	  je	  in	  onze	  online	  hulp:	  

http://kobo.intelliresponse.com/arc.	  

Muziek	  luisteren	   	  

Met	  je	  Kobo	  Arc	  kun	  je	  muziekbestanden	  die	  je	  bezit	  (bijvoorbeeld	  

MP3’s)	  of	  online	  muziekdiensten	  als	  Rdio	  en	  Spotify	  luisteren.	  

Daarvoor	  kun	  je	  de	  luidsprekers	  aan	  de	  voorkant	  van	  je	  Kobo	  Arc	  of	  

een	  koptelefoon	  gebruiken.	  Als	  je	  muziek	  afspeelt	  dan	  kun	  je	  het	  

volume	  met	  de	  volumeknoppen	  bedienen	  –	  of	  met	  de	  app	  die	  je	  

gebruikt.	  

	  

Opmerking:	  Als	  je	  het	  volume	  hard	  zet	  of	  de	  luidsprekers	  gebruikt,	  dan	  

verbruikt	  je	  Kobo	  Arc	  meer	  stroom.	  
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Een	  audiobestand	  (bijvoorbeeld	  een	  MP3)	  op	  je	  Kobo	  Arc	  afspelen:	  

1. Open	  de	  Tapestry	  met	  het	  audiobestand.	  

2. Tik	  op	  het	  bestand.	  

3. Kies,	  indien	  nodig,	  welke	  app	  je	  wilt	  gebruiken.	  
Opmerking:	  Als	  je	  voor	  het	  eerst	  een	  audiobestand	  opent	  dat	  door	  

meerdere	  apps	  gelezen	  kan	  worden,	  dan	  kun	  je	  kiezen	  welke	  app	  je	  wilt	  

gebruiken.	  Tik	  de	  optie	  “Als	  standaard	  instellen”	  aan	  als	  je	  iedere	  keer	  

dezelfde	  app	  wilt	  gebruiken.	  

Muziek	  luisteren	  met	  een	  app	  of	  online	  muziekdienst:	  

1. Open	  de	  Tapestry	  met	  de	  muziekapp.	  

2. Tik	  op	  de	  app.	  

3. Tik,	  indien	  nodig,	  op	  de	  knop	  afspelen.	  
Of	  

1. Bezoek	  de	  muziekdienst	  die	  je	  wilt	  gebruiken	  met	  een	  browser.	  

2. Tik	  op	  afspelen.	  
Opmerking:	  veel	  online	  muziekdiensten	  hebben	  een	  eigen	  app,	  
die	  je	  op	  je	  Kobo	  Arc	  kunt	  installeren.	  

Of	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Alle	  Apps	  bovenin	  beeld.	  	  

3. Tik	  op	  de	  app	  die	  je	  wilt	  openen.	  

4. Tik,	  indien	  nodig,	  op	  afspelen.	  	  
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Afbeeldingen	  en	  video	  bekijken	  

Met	  je	  Kobo	  Arc	  kun	  je	  afbeeldingen,	  video’s	  en	  andere	  visuele	  media	  

bekijken.	  Je	  kunt	  de	  helderheid	  van	  het	  scherm	  aanpassen	  of	  de	  pagina-‐

oriëntatie	  veranderen	  (door	  je	  Kobo	  Arc	  te	  draaien)	  om	  het	  beter	  te	  

kunnen	  zien.	  

Afbeeldingen,	  video	  of	  andere	  visuele	  media	  bekijken:	  

1. Open	  de	  Tapestry	  met	  het	  bestand	  dat	  je	  wilt	  bekijken.	  

2. Tik	  op	  het	  bestand	  

3. Kies	  indien	  nodig	  met	  welke	  app	  je	  het	  bestand	  wilt	  openen.	  
Opmerking:	  in	  apps	  als	  Galerie	  kun	  je	  naar	  links	  en	  rechts	  vegen	  om	  

meer	  afbeeldingen	  te	  bekijken.	  

Chatten	  via	  internet	  

Je	  Kobo	  Arc	  heeft	  een	  camera,	  microfoon	  en	  luidsprekers,	  dus	  kun	  je	  

met	  je	  vrienden	  chatten	  en	  videotelefoneren	  via	  Skype,	  iChat	  en	  andere	  

diensten.	  

Met	  je	  vrienden	  chatten	  via	  internet	  op	  je	  Kobo	  Arc:	  

1. Maak	  verbinding	  met	  een	  WiFi	  netwerk	  als	  dat	  nog	  niet	  het	  geval	  
was.	  

2. Open	  de	  chat	  app	  die	  je	  wilt	  gebruiken.	  	  

Op	  internet	  surfen	  

Op	  je	  Kobo	  Arc	  vind	  je	  een	  browser	  van	  Google.	  Als	  je	  dat	  liever	  hebt	  

kun	  je	  een	  andere	  browser	  app	  op	  je	  Kobo	  Arc	  installeren.	  
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Voordat	  je	  begint:	  

• Maak	  verbinding	  met	  een	  WiFi	  netwerk	  

De	  browser	  openen:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Alle	  Apps	  bovenin	  beeld.	  

3. Tik	  op	  de	   	  Browser	  app.	  

Koppelen	  aan	  je	  eigen	  e-‐mailaccounts	  

Je	  kunt	  je	  eigen	  e-‐mailaccount	  aan	  de	  e-‐mail	  app	  op	  je	  Home	  Tapestry	  

koppelen.	  Is	  je	  account	  eenmaal	  gekoppeld,	  dan	  kun	  je	  de	  emails	  en	  

gegevens	  over	  contactpersonen	  bekijken,	  mails	  opstellen	  en	  ontvangen.	  

Ook	  kun	  je	  instellen	  dat	  je	  een	  melding	  ontvangt	  als	  er	  een	  mail	  

binnenkomt	  en	  verschillende	  geluiden	  gebruiken	  voor	  verschillende	  

accounts.	  

Opmerking:	  je	  kunt	  zoveel	  e-‐mailaccounts	  als	  je	  wilt	  aan	  de	  e-‐mail	  app	  

koppelen.	  	  

Je	  e-‐mailaccount	  gebruiken	  op	  je	  Kobo	  Arc:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Open	  de	   	  e-‐mail	  app.	  

3. Tik	  op	   	  Acties	  bovenin	  beeld.	  

4. Tik	  op	  Instellingen.	  

5. Kies	  Account	  toevoegen	  rechts	  bovenin	  beeld.	  	  

6. Tik	  op	  E-‐mail.	  	  
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7. Voer	  je	  volledige	  e-‐mailadres	  in	  het	  veld	  e-‐mailadres	  in.	  

8. Voer	  je	  wachtwoord	  in	  het	  veld	  wachtwoord	  in.	  

9. Tik	  op	  Volgende.	  

10. Kies	  uit	  de	  getoonde	  opties:	  

• Inbox	  controleren:	  gebruik	  Automatisch	  (Push)	  om	  je	  e-‐mail	  
te	  bekijken	  zodra	  je	  deze	  ontvangt	  of	  kies	  met	  welke	  regelmatig	  
je	  je	  inbox	  wilt	  controleren.	  

• Aantal	  dagen	  synchroniseren:	  gebruik	  Automatisch	  om	  alle	  
wijzigingen	  in	  je	  account	  onmiddellijk	  te	  zien	  of	  kies	  hoeveel	  
tijd	  je	  wilt	  wachten.	  Werkt	  wijzigingen	  aan	  de	  e-‐mail	  app	  
rechtstreeks	  bij	  met	  het	  e-‐mailaccount,	  bijvoorbeeld	  e-‐mails	  die	  
op	  een	  ander	  apparaat	  verzonden	  of	  verwijderd	  zijn.	  

• Als	  standaardaccount	  gebruiken:	  als	  je	  meerdere	  e-‐
mailaccounts	  aan	  de	  e-‐mailapp	  toevoegt,	  worden	  alle	  uitgaande	  
e-‐mails	  van	  dit	  account	  verzonden.	  

• Melding	  bij	  nieuwe	  e-‐mail:	  je	  ontvangt	  een	  melding	  bij	  iedere	  
nieuwe	  e-‐mail.	  

• Contactpersonen	  van	  dit	  account	  synchroniseren:	  de	  
adressenlijst	  van	  dit	  account	  worden	  beschikbaar	  in	  de	  e-‐
mailapp.	  

• Kalender	  van	  dit	  account	  synchroniseren:	  de	  afspraken	  in	  
dit	  account	  worden	  beschikbaar	  in	  de	  e-‐mailapp.	  

• e-‐mail	  van	  dit	  account	  synchroniseren:	  inschakelen	  om	  
vanaf	  je	  Kobo	  Arc	  verzonden	  of	  verwijderde	  berichten	  op	  
andere	  apparaten	  te	  tonen.	  

• Bijlagen	  automatisch	  downloaden	  bij	  WiFi	  verbinding:	  alle	  
bijlagen	  van	  binnenkomende	  e-‐mails	  worden	  automatisch	  
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gedownload.	  
Opmerking:	  	  als	  je	  deze	  optie	  niet	  gebruikt	  kun	  je	  bijlagen	  
handmatig	  downloaden.	  

11. Tik	  op	  Volgende.	  

12. Geef	  het	  account	  een	  naam	  (optioneel).	  
De	  accountnaam	  wordt	  in	  de	  e-‐mailapp	  getoond	  en	  zorgt	  ervoor	  
dat	  je	  het	  account	  in	  lijsten	  kunt	  terugvinden.	  

13. Tik	  op	  Volgende.	  
Je	  gesynchroniseerde	  e-‐mailaccount	  bekijken:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	   	  e-‐mail	  app.	  

3. Tussen	  accounts	  wisselen:	  
a. Tik	  op	  de	  naam	  van	  het	  actieve	  e-‐mailaccount	  links	  bovenin	  

beeld.	  

b. Tik	  op	  de	  naam	  van	  het	  account	  dat	  je	  wilt	  bekijken.	  
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Ontdek	  gebruiken	  
Inhoud	  van	  dit	  onderdeel	  	  

• Over	  Ontdek	  
• Ontdek	  gebruiken	  
• Ontdek	  jouw	  voorkeuren	  aanleren	  
• Spotlight	  gebruiken	  

Over	  Ontdek	  
Onder	  je	  Tapestries	  vind	  je	  Ontdek.	  Ontdek	  doet	  aanbevelingen	  voor	  

dingen	  als	  boeken,	  liedjes,	  websites	  en	  video’s	  op	  basis	  van	  de	  plaatsen,	  

mensen,	  ideeën,	  onderwerpen,	  genres	  en	  meer	  in	  jouw	  Tapestries.	  

Ontdek	  maakt	  het	  gemakkelijk	  om	  interessante	  en	  onverwachte	  nieuwe	  

dingen	  te	  vinden,	  zonder	  dat	  je	  daarvoor	  hoeft	  te	  zoeken.	  

Ontdek	  laat	  alleen	  objecten	  zien	  die	  verwant	  zijn	  aan	  de	  inhoud	  van	  je	  

huidige	  Tapestry,	  zodat	  je	  je	  interesses	  stuk	  voor	  stuk	  kunt	  ontdekken.	  

Op	  je	  Home	  Tapestry	  zie	  je	  objecten	  die	  aan	  al	  je	  Tapestries	  verwant	  

zijn;	  open	  je	  een	  andere	  Tapestry	  dan	  zie	  je	  alleen	  objecten	  die	  verwant	  

zijn	  aan	  die	  Tapestry.	  

Heb	  je	  bijvoorbeeld	  een	  Tapestry	  voor	  je	  favoriete	  

vakantiebestemming,	  dan	  zie	  je	  als	  je	  deze	  Tapestry	  opent	  in	  Ontdek	  

dingen	  als	  boeken	  en	  tijdschriften	  over	  dit	  gebied	  –	  of	  bijvoorbeeld	  

informatie	  over	  nieuwe	  restaurants	  ter	  plaatse.	  

	  



	   	   	  

Kob	  Arc	  Handleiding	  	  49	  

Ontdek	  gebruiken	  
Ontdek	  bevat	  tot	  30	  objecten.	  Je	  kunt	  door	  Ontdek	  bladeren	  om	  dingen	  

te	  vinden	  die	  jou	  interesseren.	  Veeg	  daarvoor	  met	  je	  vinger	  van	  rechts	  

naar	  links	  over	  het	  lint.	  

Wat	  je	  ziet	  in	  Ontdek	  kan	  een	  directe	  relatie	  hebben	  tot	  iets	  wat	  je	  al	  

verzamelde.	  Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  een	  nieuw	  boek	  zijn	  van	  een	  auteur	  

die	  je	  op	  Twitter	  volgt.	  Je	  kunt	  de	  directe	  relaties	  tussen	  objecten	  zien	  

met	  Spotlight.	  

Spotlight	  wordt	  geopend	  als	  je	  een	  object	  in	  Ontdek	  aantikt.	  Met	  

Spotlight	  kun	  je	  ook:	  

• Een	  object	  vastzetten	  op	  een	  Tapestry.	  
• Tik	  op	  Geen	  interesse	  om	  een	  object	  direct	  uit	  Ontdek	  te	  
verwijderen.	  Ontdek	  leert	  zo	  ook,	  soortgelijke	  objecten	  niet	  
opnieuw	  te	  tonen.	  	  

• Tik	  op	  het	  tabblad	  Beoordelen	  om	  een	  boek	  te	  beoordelen.	  Als	  je	  
het	  boek	  goed	  vond	  worden	  er	  soortgelijke	  boeken	  in	  Ontdek	  
getoond	  en	  krijg	  je	  aanbevelingen	  die	  hierop	  lijken.	  

• Tik	  op	  het	  tabblad	  Verwant	  om	  objecten	  op	  je	  huidige	  Tapestry	  te	  
bekijken	  die	  verwant	  zijn	  aan	  het	  object.	  	  

Een	  object	  dat	  je	  in	  Ontdek	  vindt	  op	  een	  Tapestry	  plaatsen:	  

1. Tik	  op	  het	  object.	  

2. Tik	  op	  Vastzetten.	  

3. Tik	  op	  de	  naam	  van	  de	  Tapestry	  waar	  je	  het	  object	  wilt	  plaatsen.	  

4. Tik	  op	  Klaar.	  
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Ontdek	  jouw	  voorkeuren	  aanleren	  
Ontdek	  leert	  wat	  jij	  leuk	  vindt	  aan	  de	  hand	  van	  de	  objecten	  die	  je	  op	  

Tapestries	  plaatst.	  Je	  kunt	  Ontdek	  helpen	  sneller	  te	  leren	  door	  Geen	  

interesse	  te	  gebruiken.	  Als	  je	  aangeeft	  dat	  een	  object	  je	  niet	  interesseert,	  

dan	  wordt	  het	  uit	  Ontdek	  verwijderd	  en	  krijg	  je	  geen	  vergelijkbare	  

suggesties	  meer.	  	  

Boeken	  kun	  je	  ook	  beoordelen.	  Hoe	  beter	  je	  een	  boek	  beoordeelt,	  des	  te	  

vaker	  zal	  je	  vergelijkbare	  boeken	  in	  Ontdek	  en	  in	  je	  aanbevelingen	  

vinden.	  Als	  je	  een	  boek	  met	  een	  of	  twee	  sterren	  beoordeeld	  zal	  je	  juist	  

minder	  van	  dit	  soort	  boeken	  zien.	  	  

Spotlight	  gebruiken	  
Tik	  op	  een	  object	  in	  Ontdek	  om	  Spotlight	  te	  openen.	  Is	  Spotlight	  

eenmaal	  geopend,	  dan	  kun	  je	  er	  het	  volgende	  mee	  doen:	  

• Tik	  op	  het	  tabblad	  Info	  om	  meer	  informatie	  over	  het	  object	  te	  
bekijken,	  het	  vast	  te	  zetten	  op	  een	  Tapestry	  of	  om	  aan	  te	  geven	  dat	  
je	  geen	  interesse	  hebt	  om	  het	  uit	  Ontdek	  te	  verwijderen.	  

• Tik	  op	  het	  tabblad	  Beoordelen	  om	  een	  boek	  te	  beoordelen.	  Geef	  
je	  een	  slechte	  beoordeling,	  dan	  verschijnen	  soortgelijke	  boeken	  
niet	  meer	  in	  Ontdek.	  	  

• Tik	  op	  het	  tabblad	  Gerelateerd	  om	  objecten	  op	  je	  huidige	  
Tapestry	  te	  bekijken	  die	  een	  bepaalde	  relatie	  met	  het	  gekozen	  
object	  hebben.	  
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Lezen	  op	  uw	  Kobo	  Arc	  	  
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eBooks	  aan	  je	  Kobo	  Arc	  toevoegen	  
Inhoud	  van	  dit	  onderdeel	  

• Nieuwe	  eBooks	  vinden	  
• Een	  boek	  kopen	  
• Gratis	  eBooks	  downloaden	  
• Previews	  downloaden	  
• Boekdownloads	  beheren	  
• Boeken	  uit	  andere	  shops	  of	  van	  internet	  toevoegen	  
• Bibliotheekboeken	  lezen	  

Nieuwe	  eBooks	  vinden	  
Ben	  je	  nieuw	  bij	  Kobo	  en	  wil	  je	  graag	  nieuwe	  boeken	  kopen,	  dan	  kun	  je	  

op	  verschillende	  manieren	  boeken	  vinden.	  Als	  je	  een	  eBook	  in	  Ontdek	  

ziet	  dat	  je	  interesseert	  dan	  kun	  je	  het	  omslag	  aantikken	  en	  een	  gratis	  

preview	  in	  je	  bibliotheek	  downloaden	  –	  of	  het	  meteen	  kopen.	  

Vanuit	  de	  Kobo	  app	  kun	  je	  op	  verschillende	  manieren	  eBooks	  vinden:	  

• Lijsten	  –	  vind	  eBooks	  op	  de	  pagina	  Home	  in	  praktische	  lijsten,	  
bijvoorbeeld	  Persoonlijke	  aanbevelingen	  en	  Nieuwe	  releases.	  Als	  je	  
een	  eBook	  uit	  een	  van	  deze	  lijsten	  kiest	  kunt	  je	  ook	  verwante	  titels	  
bekijken.	  

• De	  Kobo	  Shop	  verkennen	  –	  bekijk	  eBooks	  in	  standaard	  
categorieën	  als	  Kunst	  &	  architectuur,	  kinderboeken	  en	  veel	  meer.	  

• Zoeken	  in	  de	  Kobo	  Shop	  	  -‐	  zoek	  naar	  een	  eBook	  met	  de	  titel,	  
auteur,	  serie	  of	  naam	  van	  de	  uitgever.	  
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Nieuwe	  eBooks	  vinden	  met	  behulp	  van	  lijsten	  

De	  lijsten	  op	  de	  pagina	  Home	  staan	  tjokvol	  nieuwe	  en	  populaire	  

eBooks.	  Zoek	  je	  iets	  wat	  vers	  van	  de	  pers	  is,	  dan	  vind	  je	  hier	  een	  grote	  

variatie.	  

Je	  vind	  twee	  lijsten	  op	  je	  pagina	  Home:	  

• Persoonlijke	  aanbevelingen	  –	  eBooks	  die	  jouw	  leesvoorkeuren	  
weerspiegelen.	  

• Nieuwe	  releases	  –	  nieuwe	  eBooks	  van	  populaire	  auteurs.	  

Tik	  op	  de	  omslag	  van	  een	  eBook	  in	  deze	  lijsten	  om	  een	  samenvatting	  te	  

zien,	  een	  preview	  te	  downloaden	  of	  gerelateerde	  eBooks	  te	  bekijken.	  

Om	  meer	  eBooks	  te	  tonen	  in	  de	  lijst	  veeg	  je	  van	  rechts	  naar	  links	  over	  

het	  scherm.	  

Nieuwe	  eBooks	  vinden	  door	  te	  bladeren	  

Bladeren	  is	  als	  een	  boekenwinkel:	  je	  ziet	  lijsten	  met	  categorieën.	  

Nieuwe	  boeken	  vinden	  door	  te	  bladeren:	  

1. Tik	  op	  het	  menu	  linksboven	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	  Shop.	  

3. Tik	  op	   	  Inhoud	  linksboven	  in	  beeld.	  

4. Tik	  op	  Bladeren.	  

5. Kies	  de	  categorie	  die	  je	  wilt	  bekijken.	  
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Een	  eBook	  zoeken	  

Weet	  je	  (een	  deel	  van)	  de	  titel	  van	  het	  eBook,	  de	  auteur,	  de	  serie	  of	  

uitgever,	  dan	  is	  zoeken	  de	  makkelijkste	  manier	  om	  het	  boek	  te	  vinden.	  

Een	  eBook	  zoeken:	  

1. Tik	  op	   	  zoeken	  rechtsboven	  in	  beeld.	  

2. Voer	  de	  titel,	  auteur,	  serie	  of	  uitgever	  met	  het	  virtuele	  
toetsenbord	  in.	  
Tijdens	  het	  typen	  verschijnen	  suggesties	  boven	  het	  toetsenbord.	  

3. Kies	  op	  een	  suggestie	  als	  deze	  overeenkomt	  met	  je	  zoekopdracht	  
of	  typ	  verder	  totdat	  je	  zoekopdracht	  volledig	  is.	  

4. Tik	  op	  de	  entertoets	  op	  het	  toetsenbord.	  

Een	  boek	  kopen	  
Als	  je	  een	  boek	  hebt	  gevonden	  dat	  je	  wilt	  kopen	  tik	  je	  op	  Nu	  kopen	  om	  

af	  te	  rekenen.	  Als	  je	  je	  betalingsgegevens	  eenmalig	  hebt	  ingevuld	  kun	  je	  

gebruik	  maken	  van	  de	  optie	  Snel	  kopen.	  Je	  kunt	  dan	  met	  behulp	  van	  een	  

wachtwoord	  in	  een	  keer	  afrekenen.	  

Voor	  je	  betaling	  kun	  je	  een	  creditcard,	  cadeaukaarten	  of	  punten	  van	  

bepaalde	  partners	  gebruiken.	  Als	  je	  een	  kortingscode	  hebt	  kun	  je	  deze	  

tijdens	  het	  afrekenen	  invoeren.	  

Voor	  het	  eerst	  een	  eBook	  kopen:	  

1. Tik	  op	  de	  omslag.	  

2. Tik	  op	  Nu	  kopen.	  
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3. Voer	  je	  rekeningadres	  in	  (straat	  /	  huisnummer,	  stad,	  land,	  
provincie,	  postcode,	  telefoonnummer).	  

4. Tik	  op	  Opslaan.	  

5. Voer	  de	  gegevens	  van	  je	  creditcard	  in	  (de	  naam	  op	  de	  creditcard,	  
type	  creditcard,	  d.w.z.	  Visa	  of	  Master	  Card,	  creditcardnummer,	  
CV2	  code,	  vervaldatum	  en	  –jaar).	  	  

6. Tik	  op	  Opslaan.	  

7. Als	  je	  een	  cadeaukaart	  hebt:	  
a. Tik	  op	  Cadeaukaart	  toevoegen.	  

b. Tik	  op	  het	  menu	  om	  een	  lijst	  met	  mogelijke	  cadeaukaarten	  te	  

bekijken.	  

c. Kies	  welke	  cadeaukaart	  je	  wilt	  gebruiken.	  

d. Voer	  het	  nummer	  van	  je	  cadeaukaart	  in.	  

e. Voer	  de	  PIN	  van	  je	  cadeaukaart	  in.	  

f. Tik	  op	  Toepassen.	  

8. Een	  kortingscode	  gebruiken:	  
a. Tik	  op	  Kortingscode	  toevoegen.	  

b. Voer	  de	  Kortingscode	  in.	  	  

c. Tik	  op	  Toepassen.	  

9. Tik	  op	  Nu	  kopen.	  

10. 	  Tik	  op	  Ga	  naar	  bibliotheek	  om	  terug	  te	  gaan	  naar	  je	  
bibliotheek	  of	  kies	  Verder	  winkelen	  om	  meer	  boeken	  te	  kopen.	  
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Een	  boek	  kopen	  met	  Snel	  Kopen:	  

1. Tik	  op	  de	  omslag.	  

2. Tik	  op	  Nu	  Kopen.	  

3. Voer	  het	  wachtwoord	  van	  je	  Kobo-‐account	  in.	  

4. Tik	  op	  OK	  om	  het	  boek	  te	  kopen.	  

5. Tik	  op	  Ga	  naar	  bibliotheek	  om	  terug	  te	  gaan	  naar	  je	  bibliotheek	  
of	  kies	  Verder	  winkelen	  om	  meer	  boeken	  te	  kopen.	  

Opmerking:	  ook	  als	  je	  de	  optie	  Snel	  Kopen	  gebruikt	  kun	  je	  

cadeaukaarten	  en	  kortingscodes	  gebruiken.	  Volg	  bovenstaande	  stappen	  

om	  je	  aankoop	  af	  te	  ronden.	  

Een	  preview	  kopen:	  

1. Houd	  de	  omslag	  van	  de	  preview	  die	  je	  wilt	  kopen	  ingedrukt.	  De	  
boekopties	  verschijnen.	  

2. Tik	  op	  Nu	  kopen,	  en	  volg	  bovenstaande	  stappen	  om	  je	  bestelling	  
af	  te	  ronden.	  

Gratis	  eBooks	  downloaden	  
In	  de	  Kobo	  Shop	  vind	  je	  meer	  dan	  1	  miljoen	  gratis	  eBooks.	  Deze	  kun	  je	  

vinden	  met	  Ontdek	  en	  door	  te	  bladeren,	  of	  je	  kunt	  gericht	  zoeken	  op	  

titel,	  auteur,	  serie	  of	  uitgever.	  

Heb	  je	  een	  gratis	  boek	  gevonden	  dat	  je	  aan	  je	  bibliotheek	  wilt	  

toevoegen,	  tik	  dan	  op	  de	  knop	  Download	  boek.	  Als	  de	  download	  

afgerond	  is,	  dan	  vind	  je	  je	  nieuwe	  boek	  op	  de	  pagina	  Home	  bij	  recente	  

activiteiten	  en	  in	  je	  bibliotheek.	  
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Previews	  downloaden	  
Met	  previews	  kun	  je	  gratis	  een	  stukje	  uit	  een	  eBook	  lezen.	  Bereik	  je	  het	  

einde	  van	  de	  preview,	  dan	  kun	  je	  ervoor	  kiezen	  de	  rest	  van	  het	  boek	  te	  

kopen.	  

Opmerking:	  previews	  zijn	  niet	  voor	  alle	  eBooks	  beschikbaar.	  

Een	  preview	  downloaden:	  

1. Tik	  op	  de	  omslag	  van	  het	  eBook	  waarin	  je	  geïnteresseerd	  bent.	  

2.	  Als	  een	  preview	  beschikbaar	  is	  verschijnt	  een	  knop	  preview	  naast	  
de	  knop	  Nu	  kopen.	  

3. Tik	  op	  Preview.	  	  
Als	  de	  preview	  volledig	  gedownload	  is	  verandert	  de	  knop	  in	  een	  
blauwe	  knop	  Bibliotheek,	  en	  kun	  je	  je	  nieuwe	  boek	  in	  de	  afdeling	  
preview	  van	  je	  bibliotheek	  vinden.	  

Boekdownloads	  beheren	  
Als	  je	  begint	  een	  boek	  te	  downloaden	  of	  je	  bibliotheek	  te	  verversen	  en	  

tussentijds	  moet	  stoppen,	  dan	  kun	  je	  altijd	  pauzeren	  en	  later	  verder	  

gaan	  met	  downloaden.	  

Opmerking:	  zijn	  je	  boeken	  eenmaal	  op	  je	  Kobo	  Arc	  gedownload,	  dan	  

kun	  je	  ze	  overal	  lezen,	  ook	  zonder	  internetverbinding.	  

Het	  downloaden	  van	  boeken	  onderbreken	  of	  hervatten:	  

1. Tik	  op	  het	  menu	  linksboven	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	  Bibliotheek.	  
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3. Tik	  op	  de	  omslag	  van	  een	  boek	  dat	  je	  aan	  het	  downloaden	  bent.	  

Het	  download-‐symbool	  op	  de	  omslag	  verandert	  naar	  een	  pauze-‐

symbool.	  

4. Tik	  nogmaals	  op	  de	  omslag	  om	  verder	  te	  downloaden.	  

Of	  

4. Tik	  op	  het	  download-‐symbool	  onderin	  beeld.	  

5. Tik	  op	  Alle	  pauzeren.	  

6. Om	  verder	  te	  gaan:	  
a. Tik	  op	  het	  download-‐symbool	  onderin	  beeld.	  

b. Tik	  op	  Alle	  hervatten.	  

Boeken	  uit	  andere	  shops	  of	  van	  internet	  toevoegen	  
Heb	  je	  EPUB-‐bestanden	  gekocht	  in	  andere	  shops	  of	  gratis	  EPUB’s	  op	  

internet	  gevonden,	  dan	  kun	  je	  deze	  vanaf	  je	  computer	  op	  je	  Kobo	  Arc	  

importeren.	  Je	  kunt	  niet	  alle	  eBooks	  van	  je	  computer	  op	  je	  Kobo	  Arc	  

importeren:	  je	  Kobo	  Arc	  kan	  geen	  PDF	  eBooks	  of	  Digital	  Rights	  

Management-‐beveiligde	  EPUB’s	  lezen.	  

Opmerkingen:	  	  

• Boeken	  die	  je	  aan	  de	  bibliotheek	  van	  je	  Kobo	  Arc	  toevoegt	  vanaf	  je	  
computer	  zijn	  alleen	  beschikbaar	  op	  je	  Kobo	  Arc.	  

• Gebruik	  je	  een	  Mac,	  dan	  heb	  je	  de	  Android	  File	  Transfer	  app	  nodig	  
om	  EPUB’s	  naar	  je	  Kobo	  Arc	  te	  kunnen	  kopiëren.	  Download	  deze	  
app	  op	  http://www.android.com/filetransfer/.	  
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Boeken	  vanaf	  je	  computer	  aan	  de	  bibliotheek	  van	  je	  Kobo	  Arc	  

toevoegen:	  

Stap	  1	  van	  2:	  Kopieer	  je	  EPUB’s	  naar	  je	  Kobo	  Arc	  

1. Sluit	  je	  Kobo	  Arc	  op	  je	  computer	  aan	  met	  een	  Micro	  USB-‐kabel.	  

2. Kopieer	  de	  EPUB’s	  naar	  je	  Kobo	  Arc:	  
Mac	  	  

a. Open	  de	  Android	  File	  Transfer	  app.	  

a. Sleep	  het	  EPUB	  boek	  naar	  het	  app-‐venster.	  

Windows	  	  

a. Dubbelklik	  op	  Mijn	  Computer.	  

b. Klik	  op	  Kobo	  Arc.	  

c. Sleep	  EPUB	  boeken	  naar	  het	  venster	  van	  je	  Kobo	  Arc.	  

Stap	  2	  van	  2:	  Importeer	  je	  EPUB’s	  in	  de	  bibliotheek	  van	  je	  Kobo	  

Arc	  

1. Open	  de	  	   	  Kobo	  app.	  

2. Tik	  op	   	  Menu	  bovenin	  beeld.	  

3. Tik	  op	  Inhoud	  importeren.	  

4. Tik	  op	  Start.	  

5. Vink	  aan	  welke	  boeken	  je	  wilt	  importeren.	  

6. Kies	  Selectie	  importeren.	  
Er	  verschijnt	  een	  dialoogvenster.	  
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7. Kies	  uit	  de	  volgende	  opties:	  

• Kies	  Nee	  om	  een	  exemplaar	  van	  het	  boek	  op	  je	  geheugenkaart	  
te	  bewaren	  en	  het	  bestand	  te	  importeren.	  

• Kies	  Ja	  om	  het	  exemplaar	  van	  het	  boek	  op	  je	  geheugenkaart	  te	  
verwijderen	  en	  het	  bestand	  te	  importeren.	  

Opmerking:	  als	  je	  je	  op	  je	  Kobo	  Arc	  van	  je	  Kobo-‐account	  afmeldt	  

worden	  je	  persoonlijke	  gegevens	  verwijderd	  –daaronder	  alle	  boeken	  

die	  je	  op	  deze	  manier	  hebt	  geïmporteerd.	  

Bibliotheekboeken	  lezen	  	  
Je	  Kobo	  Arc	  ondersteunt	  geen	  Adobe	  DRM,	  dus	  als	  je	  bibliotheekboeken	  

wilt	  lezen	  moet	  je	  de	  gratis	  Overdrive	  app	  of	  een	  andere	  app	  die	  door	  

jouw	  bibliotheek	  wordt	  ondersteund	  gebruiken.	  Je	  vindt	  de	  Overdrive	  

app	  en	  talloze	  andere	  leestools	  bij	  Google	  Play.	  	  

Een	  volledige	  lijst	  van	  de	  ondersteunde	  apps	  en	  verdere	  instructies	  

vind	  je	  doorgaans	  op	  de	  website	  van	  je	  plaatselijke	  bibliotheek.	  Je	  kunt	  

ook	  in	  de	  bibliotheek	  om	  meer	  informatie	  vragen.	  
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Boeken	  Lezen	  

Inhoud	  van	  dit	  onderdeel	  

• De	  Kobo	  app	  starten	  
• Je	  bibliotheek	  synchroniseren	  via	  WiFi	  
• Boeken	  in	  je	  bibliotheek	  vinden	  
• Een	  boek	  openen	  
• De	  inhoudsopgave	  gebruiken	  
• Een	  boek	  sluiten	  
• Een	  boek	  verwijderen	  

De	  Kobo	  app	  starten	  
Met	  de	  Kobo	  app	  kun	  je	  boeken	  kopen	  en	  lezen	  en	  de	  bibliotheek	  op	  je	  

Kobo	  Arc	  beheren.	  De	  Kobo	  app	  zorgt	  er	  ook	  voor	  dat	  je	  bladwijzers,	  

bibliotheek	  en	  Reading	  Life	  prijzen	  up-‐to-‐date	  blijven	  als	  je	  ook	  op	  

andere	  eReaders	  of	  Android	  telefoons	  leest.	  

Je	  kunt	  de	  Kobo	  app	  vanaf	  de	  Lezen	  Tapestry	  of	  vanuit	  Alle	  apps	  

starten.	  

De	  Kobo	  app	  vanaf	  de	  Lezen	  Tapestry	  starten:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	  Lezen	  Tapestry.	  

3. Tik	  op	  de	   	  Kobo	  app.	  	  
De	  Kobo	  app	  vanuit	  Alle	  Apps	  starten:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  
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2. Tik	  op	   	  Alle	  Apps	  bovenin	  beeld.	  

3. Tik	  op	  de	   	  Kobo	  app.	  	  

Je	  bibliotheek	  synchroniseren	  via	  WiFi	  
Synchroniseren	  is	  het	  bijwerken	  van	  je	  Kobo	  Arc	  met	  je	  nieuwste	  Kobo	  

boeken,	  bladwijzers	  en	  accountsgegevens.	  

Zorg	  er	  voordat	  je	  begint	  voor	  dat	  je	  Kobo	  Arc	  een	  internetverbinding	  

heft.	  

	  Je	  bibliotheek	  synchroniseren:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	  Lezen	  Tapestry.	  

3. Tik	  op	  de	   	  Kobo	  app.	  	  

4. Tik	  op	  het	  menu	  linksboven	  in	  beeld.	  

5. Tik	  op	  Bibliotheek.	  

6. Tik	  op	   	  Sync	  onderin	  beeld.	  
Je	  Kobo	  Arc	  maakt	  nu	  verbinding	  met	  Kobo	  om	  je	  gegevens	  bij	  te	  

werken	  en	  nieuwe	  boeken	  en	  bladwijzers	  te	  downloaden.	  

Boeken	  in	  je	  bibliotheek	  vinden	  
Al	  je	  boeken	  en	  previews	  worden	  in	  je	  bibliotheek	  opgeslagen.	  De	  

bibliotheek	  is	  onderverdeeld	  in	  boekenplanken,	  waarmee	  je	  je	  boeken	  

gemakkelijker	  kunt	  vinden.	  Zo	  kun	  je	  er	  bijvoorbeeld	  voor	  kiezen	  alleen	  

je	  gratis	  downloads	  te	  bekijken.	  
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Opmerking:	  je	  bibliotheek	  toont	  boeken	  je	  hebt	  uitgelezen	  en	  

verwijderd	  niet.	  Boeken	  die	  je	  vanaf	  je	  computer	  toevoegt	  zie	  je	  pas	  

nadat	  je	  ze	  geïmporteerd	  hebt.	  

	  

Je	  vindt	  de	  volgende	  boekenplanken	  in	  je	  bibliotheek:	  

• Alle	  –	  bekijk	  alle	  boeken,	  documenten	  en	  previews.	  
• Ik	  lees	  –	  alle	  boeken	  en	  documenten	  die	  je	  momenteel	  geopend	  
hebt.	  

• Previews	  –	  bekijk	  voorproefjes	  van	  boeken.	  
• Aanbevelingen	  –	  bekijk	  aanbevelingen	  op	  basis	  van	  je	  
leesvoorkeuren.	  

• Gelezen	  –	  bekijk	  de	  boeken	  die	  je	  uit	  hebt	  gelezen	  maar	  nog	  niet	  
uit	  de	  bibliotheek	  hebt	  verwijderd.	  

Andere	  boekenplanken	  in	  je	  bibliotheek	  bekijken:	  

1. Tik	  op	  het	  menu	  linksboven	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	  Bibliotheek.	  

3. Veeg	  naar	  links	  of	  rechts	  om	  de	  verschillende	  planken	  (alle,	  
boeken,	  previews,	  aanbevelingen)	  te	  bekijken.	  
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Een	  boek	  openen	  
Je	  kunt	  boeken	  uit	  je	  bibliotheek	  op	  een	  Tapestry	  vastzetten,	  waardoor	  

je	  het	  snel	  terug	  kunt	  vinden	  en	  openen.	  Als	  je	  een	  nieuw	  boek	  koopt,	  

dan	  vind	  je	  het	  –	  na	  het	  synchroniseren	  van	  je	  Kobo	  Arc	  –	  in	  je	  

bibliotheek.	  

• Tik	  om	  een	  boek	  vanaf	  een	  Tapestry	  te	  openen	  op	  het	  boekomslag.	  

Een	  boek	  uit	  je	  bibliotheek	  openen:	  

1. Tik	  op	  het	  menu	  linksboven	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	  Bibliotheek.	  

3. Tik	  op	  het	  boekomslag	  om	  het	  boek	  te	  openen.	  

Opmerking:	  je	  ziet	  blauwe	  lijnen	  onder	  boeken	  waarin	  je	  aan	  het	  lezen	  

bent.	  Daaraan	  zie	  je	  hoe	  ver	  je	  bent.	  

De	  inhoudsopgave	  gebruiken	  
Met	  de	  inhoudsopgave	  kun	  je	  naar	  een	  bepaald	  hoofdstuk	  springen.	  Dit	  

kan	  handig	  zijn	  als	  je	  snel	  een	  bepaalde	  passage	  terug	  wilt	  vinden.	  

De	  inhoudsopgave	  tijdens	  het	  lezen	  bekijken:	  

1. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm.	  

2. Tik	  op	   	  Inhoudsopgave	  bovenin	  beeld.	  

3. Tik	  op	  het	  hoofdstuk	  dat	  je	  wilt	  lezen.	  
	  

	  



	   	   	  

Kob	  Arc	  Handleiding	  	  65	  

Een	  boek	  sluiten	  
Als	  je	  een	  boek	  sluit	  wordt	  er	  een	  bladwijzer	  op	  de	  huidige	  pagina	  

geplaatst.	  Open	  je	  het	  boek	  later	  opnieuw,	  dan	  keer	  je	  terug	  naar	  

dezelfde	  pagina.	  

Een	  boek	  sluiten	  tijdens	  het	  lezen:	  

1. Tik	  op	   	  Terug	  totdat	  je	  boek	  gesloten	  wordt.	  
Of	  

1. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm.	  

2. Tik	  op	   	  Kobo	  bovenin	  beeld.	  

3. Tik	  op	   	  Home	  om	  naar	  je	  Lezen	  Tapestry	  te	  gaan.	  

Bladwijzer	  plaatsen	  

Als	  je	  een	  boek	  sluit	  plaatst	  Kobo	  automatisch	  een	  bladwijzer.	  Wil	  je	  

verder	  gaan	  waar	  je	  gebleven	  was,	  dan	  open	  je	  gewoon	  het	  boek	  

opnieuw.	  

Opmerking:	  je	  kunt	  ezelsoren	  maken	  als	  je	  meerdere	  pagina’s	  in	  een	  

boek	  wilt	  markeren.	  

Een	  boek	  verwijderen	  
Je	  kunt	  een	  boek	  dat	  je	  hebt	  uitgelezen	  of	  niet	  wilt	  lezen	  uit	  je	  

bibliotheek	  verwijderen.	  Dit	  betekent	  ook	  dat	  je	  het	  niet	  zult	  zien	  op	  

andere	  Kobo	  eReaders	  of	  apps	  die	  je	  eventueel	  gebruikt.	  
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Als	  je	  een	  boek	  dat	  je	  hebt	  gekocht	  verwijderd	  kun	  je	  het	  altijd	  nog	  

terug	  vinden	  in	  je	  account	  op	  de	  Kobo	  website.	  Gratis	  boeken	  worden	  

permanent	  verwijderd	  uit	  je	  account.	  	  

Een	  boek	  uit	  je	  bibliotheek	  verwijderen:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	  Lezen	  Tapestry.	  

3. Tik	  op	  de	   	  Kobo	  app.	  	  

4. Tik	  op	  het	  menu	  linksboven	  in	  beeld.	  

5. Tik	  op	  Bibliotheek.	  

6. Houd	  de	  omslag	  van	  het	  boek	  dat	  je	  wilt	  verwijderen	  ingedrukt.	  

7. Tik	  op	  Boek	  verwijderen.	  

8. Tik	  op	  OK.	  
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Je	  leesinstellingen	  aanpassen	  

Inhoud van dit onderdeel	  	  

• Tekstgrootte	  en	  –stijl	  wijzigen	  
• De	  paginastijl	  aanpassen	  
• Nachtmodus	  gebruiken	  
• De	  helderheid	  van	  het	  scherm	  aanpassen	  
• De	  pagina	  draaien	  (staand	  en	  liggend)	  
• Bibliotheekweergave	  aanpassen	  

Tekstgrootte	  en	  –stijl	  wijzigen	  
Je	  kunt	  experimenteren	  met	  de	  lettergrootte	  en	  –stijl	  op	  je	  Kobo	  Arc	  om	  

de	  instellingen	  te	  vinden	  die	  jij	  het	  meest	  comfortabel	  vindt.	  Je	  kunt	  

bijvoorbeeld	  het	  lettertype	  aanpassen	  als	  je	  in	  fel	  licht	  graag	  dikkere	  

letters	  leest	  of	  de	  lettergrootte	  wijzigen	  als	  je	  liever	  grotere	  letters	  

hebt.	  

	  	  

Om	  de	  lettergrootte	  en	  lettertype-‐instellingen	  tijdens	  het	  lezen	  aan	  te	  

passen:	  

1. Tik	  op	   	  Leesmenu	  rechtsonder	  in	  beeld.	  
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2. Tik	  op	   	  Lettertype.	  	  

3. Kies	  het	  gewenste	  lettertype.	  

4. Versleep	  de	  balk	  naar	  links	  om	  de	  lettergrootte	  te	  verkleinen	  en	  
naar	  rechts	  om	  te	  vergroten.	  

5. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm	  om	  verder	  te	  lezen.	  

De	  paginastijl	  aanpassen	  
Je	  kunt	  de	  stijl	  van	  de	  pagina	  aanpassen	  om	  beter	  in	  het	  donker	  te	  

kunnen	  lezen	  of	  zelfs	  de	  kleur	  van	  de	  pagina	  veranderen	  om	  meer	  op	  

een	  oude	  roman	  te	  lijken.	  

	  

De	  paginastijl	  tijdens	  het	  lezen	  aanpassen:	  

1. Tik	  op	  	   	  Leesmenu	  rechtsonder	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Stijl.	  

3. Kies	  welke	  stijl	  die	  je	  wilt	  gebruiken:	  

• Dagmodus:	  witte	  pagina	  met	  zwarte	  tekst.	  

• Nachtmodus:	  zwarte	  pagina	  met	  witte	  tekst.	  

• Sepia:	  sepia	  pagina	  met	  zwarte	  tekst.	  

4. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm	  om	  verder	  te	  lezen.	  
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Nachtmodus	  gebruiken	  
Speciaal	  om	  langere	  tijd	  in	  het	  donker	  te	  kunnen	  lezen	  is	  er	  de	  

nachtmodus.	  Met	  nachtmodus	  wordt	  de	  achtergrond	  zwart	  en	  het	  

scherm	  wit,	  wat	  rustiger	  voor	  je	  ogen	  kan	  zijn.	  

Nachtmodus	  inschakelen	  tijdens	  het	  lezen:	  

1. Tik	  op	   	  Leesmenu	  rechtsonder	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Stijl.	  

3. Kies	  Nachtmodus.	  	  

4. Tik	  op	  het	  midden	  van	  de	  pagina	  om	  verder	  te	  lezen.	  

De	  helderheid	  van	  het	  scherm	  aanpassen	  
Het	  scherm	  van	  je	  Kobo	  Arc	  past	  zich	  automatisch	  aan	  de	  

lichtverhouding	  aan.	  Wil	  je	  dit	  liever	  zelf	  instellen,	  dan	  kan	  dat	  als	  

volgt:	  

	  

	  

1. Tik	  op	  	   	  Leesmenu	  rechtsonder	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Stijl.	  
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3. Verwijder	  het	  vinkje	  naast	  Systeeminstellingen	  gebruiken	  om	  
desgewenst	  zelf	  de	  helderheid	  van	  het	  scherm	  in	  te	  stellen.	  

4. Versleep	  de	  balk	  naar	  links	  om	  het	  scherm	  te	  dimmen	  en	  naar	  
rechts	  om	  het	  helderder	  te	  maken.	  

5. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm	  om	  verder	  te	  lezen.	  

De	  pagina	  draaien	  (staand	  en	  liggend)	  
Kobo	  Arc	  kan	  pagina’s	  staand	  en	  liggend	  weergeven,	  dus	  kun	  je	  de	  

weergave	  aanpassen	  voor	  verschillende	  inhouden	  als	  tijdschriften	  en	  

comics.	  

Staand	  lijkt	  de	  weergave	  het	  meest	  op	  een	  echt	  boek,	  en	  wordt	  er	  één	  

pagina	  getoond.	  In	  liggende	  weergave	  kun	  je:	  

• Tot	  twee	  pagina’s	  per	  keer	  bekijken	  of	  
• Een	  breder	  deel	  van	  de	  pagina	  weergeven	  

De	  pagina	  draaien:	  

• Draai	  je	  tablet	  90	  graden	  naar	  links	  of	  rechts.	  De	  pagina	  draait	  
automatisch	  mee.	  

Opmerking:	  de	  pagina	  draait	  niet	  als	  de	  Kobo	  Arc	  plat	  ligt	  of	  als	  

automatisch	  draaien	  in	  de	  instellingen	  is	  uitgeschakeld.	  

Het	  aantal	  pagina’s	  dat	  je	  in	  liggende	  modus	  ziet	  kun	  je	  als	  volgt	  
aanpassen:	  

1. Tik	  op	   	  Leesmenu	  rechtsonder	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Leesinstellingen.	  	  

3. Tik	  op	  het	  symbool	  dat	  twee	  pagina’s	  weergeeft.	  	  
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4. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm	  om	  verder	  te	  lezen.	  
De	  standaardinstelling	  tijdens	  het	  lezen	  te	  wijzigen:	  

1. Tik	  op	   	  Leesmenu	  rechtsonder	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Geavanceerde	  instellingen.	  	  

3. Tik	  op	  Staand	  of	  Liggend,	  afhankelijk	  van	  je	  voorkeur.	  

4. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm	  om	  verder	  te	  lezen.	  

Bibliotheekweergave	  aanpassen	  
Je	  kunt	  de	  manier	  waarop	  je	  boeken	  in	  je	  bibliotheek	  getoond	  worden	  

aanpassen.	  Zo	  kun	  je	  ze	  als	  lijst	  laten	  weergeven,	  of	  sorteren	  op	  auteur,	  

titel	  en	  recent	  gelezen.	  

De	  bibliotheekweergave	  wijzigen	  vanuit	  je	  bibliotheek:	  

1. Tik	  op	  	   	  	  Weergave	  onderin	  beeld.	  	  
Telkens	  wanneer	  je	  dit	  symbool	  aantikt	  wordt	  de	  weergave	  
gewisseld	  tussen:	  

• Planken:	  toont	  je	  boeken	  als	  op	  een	  echte	  boekenplank.	  

• Lijst:	  toont	  je	  boeken	  in	  een	  lijst,	  zonder	  boekenplank.	  
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Bijzondere	  boekformaten	  lezen	  
Inhoud	  van	  dit	  onderdeel	  	  

• EPUB’s	  begrijpen	  
• Een	  EPUB	  met	  vaste	  layout	  lezen	  
• Lees-‐en-‐luister	  EPUB	  lezen	  

EPUB’s	  begrijpen	  
Er	  bestaan	  verschillende	  bestandsformaten	  voor	  eBooks.	  EPUB	  is	  een	  

daarvan.	  Dit	  bestandsformaat	  is	  speciaal	  ontwikkeld	  voor	  eReaders	  

zoals	  je	  Kobo	  Arc.	  Als	  je	  boeken	  zoekt	  om	  te	  lezen	  op	  je	  Kobo	  Arc	  dan	  

zijn	  EPUB	  of	  Enhanced	  EPUB	  de	  beste	  keuzes.	  

EPUB	  met	  vaste	  layout	  

Een	  EPUB	  met	  vaste	  layout	  kun	  je	  op	  dezelfde	  manier	  als	  normale	  

EPUB’s	  lezen,	  met	  een	  verschil:	  je	  kunt	  in-‐	  en	  uitzoomen	  op	  de	  pagina.	  

Je	  vindt	  dit	  soort	  EPUB’s	  vaak	  bij	  boeken	  met	  veel	  illustraties,	  

bijvoorbeeld	  in	  kinderboeken,	  kookboeken	  of	  comics.	  

Lees-‐en-‐luister	  EPUB’s	  

Een	  lees-‐en-‐luister	  EPUB	  kan	  de	  tekst	  voorlezen	  en	  de	  pagina’s	  

omslaan.	  Dit	  is	  handig	  als	  je	  kinderen	  voorleest	  of	  als	  je	  naar	  het	  boek	  

wilt	  luisteren.	  

Interactieve	  EPUB’s	  

Deze	  bestanden	  zijn	  vergelijkbaar	  met	  EPUB’s	  met	  een	  vaste	  layout,	  

maar	  bieden	  daarnaast	  audio	  en	  animaties.	  
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EPUB’s	  of	  Enhanced	  EPUB’s	  naar	  je	  Kobo	  Arc	  kopiëren	  

Sommige	  boeken	  zijn	  beveiligd	  met	  Digital	  Rights	  Management	  (DRM).	  

DRM	  voorkomt	  ongeoorloofd	  kopiëren	  van	  boeken	  en	  wordt	  vaak	  

gebruikt	  in	  online	  winkels	  of	  openbare	  bibliotheken.	  Je	  Kobo	  Arc	  kan	  

boeken	  met	  Kobo	  Digital	  Rights	  Management	  en	  onbeveiligde	  EPUB’s	  

lezen.	  

Heb	  je	  boeken	  gevonden	  die	  je	  wilt	  lezen,	  dan	  zijn	  er	  verschillende	  

manieren	  om	  ze	  naar	  je	  eReader	  te	  kopiëren:	  

• Met	  de	  draadloze	  internetverbinding	  op	  je	  eReader	  
• Slepen	  en	  neerzetten	  

Welke	  methode	  het	  beste	  werkt	  is	  afhankelijk	  van	  de	  Digital	  Rights	  

Management-‐beveiliging	  en	  de	  bron	  van	  de	  bestanden.	  Komen	  je	  

bestanden	  uit	  de	  Kobo	  Shop,	  dan	  kun	  je	  je	  ze	  draadloos	  aan	  je	  Kobo	  Arc	  

toevoegen.	  

Een	  EPUB	  met	  vaste	  layout	  lezen	  
Zo	  gebruik	  je	  een	  EPUB	  met	  vaste	  layout:	   	  

• Maak	  een	  knijpbeweging	  op	  het	  scherm	  om	  meer	  van	  de	  pagina	  te	  
zien.	  

• Beweeg	  je	  vingers	  uit	  elkaar	  over	  het	  scherm	  om	  op	  een	  bepaald	  
deel	  in	  te	  zoomen.	  

• Heb	  je	  ingezoomd,	  sleep	  dan	  met	  je	  vinger	  over	  het	  scherm	  om	  je	  
over	  de	  pagina	  te	  verplaatsen.	  
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Lees-‐en-‐luister	  EPUB	  lezen	  
Je	  kunt	  als	  volgt	  een	  boek	  openen	  en	  laten	  voorlezen	  vanuit	  je	  

bibliotheek:	  

1. Tik	  op	  de	  omslag	  van	  het	  betreffende	  boek.	  
Er	  verschijnt	  een	  dialoogvenster	  met	  de	  vraag	  of	  je	  het	  boek	  wilt	  
laten	  voorlezen.	  

2. Tik	  op	  	  Tik	  op	  Audio	  aan.	  
Het	  boek	  wordt	  geopend	  met	  voice-‐over	  en	  automatisch	  bladeren.	  

De	  voice-‐over	  stoppen	  tijdens	  het	  lezen:	  

1. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm.	  

2. Tik	  op	  het	   	  pauze-‐symbool	  bovenin	  beeld.	  

3. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm	  om	  verder	  te	  lezen.	  
Opmerking:	  als	  je	  de	  voice-‐over	  uitschakelt	  gedraagt	  het	  boek	  zich	  als	  

een	  normale	  EPUB	  zonder	  voice-‐over	  of	  automatisch	  bladeren.	  

Voice-‐over	  voortzetten:	  

1. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm.	  

2. Tik	  op	  het	   	  afspeel-‐symbool	  bovenin	  beeld.	  

3. Tik	  op	  het	  midden	  van	  de	  pagina	  om	  verder	  te	  lezen.	  

Automatisch	  bladeren	  

De	  pagina’s	  kunnen	  automatisch	  worden	  omgeslagen	  terwijl	  het	  boek	  

wordt	  voorgelezen,	  maar	  misschien	  wil	  je	  liever	  handmatig	  bladeren	  

door	  op	  de	  randen	  van	  het	  scherm	  te	  tikken.	  
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Opmerking:	  als	  je	  voice-‐overs	  hebt	  uitgeschakeld	  is	  automatisch	  

bladeren	  ook	  uitgeschakeld.	  

Handmatig	  bladeren	  tijdens	  het	  lezen:	  

1. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm.	  
De	  symbolen	  van	  het	  leesmenu	  verschijnen	  rechts	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Geavanceerde	  instellingen.	  	  

3. Tik	  op	  het	  hokje	  naast	  Automatisch	  bladeren.	  Als	  het	  hokje	  leeg	  
is,	  dan	  wordt	  het	  boek	  wel	  voorgelezen,	  maar	  stopt	  het	  aan	  het	  
einde	  van	  de	  pagina.	  

4. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm	  om	  verder	  te	  lezen.	  

5. Tik	  aan	  de	  linker	  of	  rechter	  rand	  van	  het	  scherm	  om	  te	  bladeren.	  
Automatisch	  bladeren	  tijdens	  het	  lezen	  hervatten:	  

1. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm.	  
De	  symbolen	  van	  het	  leesmenu	  verschijnen	  rechtsonder	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	  	   	  Geavanceerde	  instellingen.	  	  

3. Tik	  op	  het	  hokje	  naast	  Automatisch	  bladeren.	  	  
Is	  het	  hokje	  aangevinkt,	  dan	  wordt	  het	  boek	  voorgelezen	  en	  
worden	  de	  pagina’s	  automatisch	  omgeslagen.	  

4. Tik	  op	  het	  midden	  van	  de	  pagina	  om	  verder	  te	  lezen.	  
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Verwijzingen	  toevoegen,	  delen	  en	  
definities	  opzoeken	  
Inhoud	  van	  dit	  onderdeel	  

• Tekst	  markeren	  
• Notities	  maken	  
• Gemarkeerde	  tekst	  delen	  
• Interactieve	  leeservaring	  met	  Kobo	  Pulse	  
• Ezelsoren	  maken	  
• Woorden	  opzoeken	  

Tekst	  markeren	  
Tijdens	  het	  lezen	  kun	  je	  tekst	  markeren	  en	  later	  terug	  vinden	  in	  het	  

overzicht	  van	  je	  notities.	  Dit	  kan	  handig	  zijn	  als	  je	  een	  passage	  

bestudeerd	  of	  als	  je	  alle	  markeringen	  die	  je	  in	  het	  boek	  gemaakt	  hebt	  

wilt	  bekijken.	  	  
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Tekst	  markeren:	  

1. Houd	  een	  woord	  in	  de	  tekst	  een	  paar	  seconden	  ingedrukt..	  
Als	  je	  je	  vinger	  van	  het	  scherm	  haalt	  zie	  je	  een	  markering	  en	  
cirkels	  aan	  begin	  en	  einde	  van	  het	  woord.	  Ook	  verschijnen	  er	  
tekstopties	  onderin	  beeld.	  

2. Versleep	   	  en	   	  om	  de	  gewenste	  tekst	  te	  selecteren.	  

3. Kies	  de	  kleur	  van	  de	  markering	  in	  de	  balk	  met	  tekstopties.	  
Een	  markering	  verwijderen:	  

1. Tik	  op	  de	  markering	  die	  je	  wilt	  verwijderen.	  	  
De	  balk	  tekstopties	  verschijnt	  in	  beeld.	  

2. Tik	  op	   	  Geen	  markering	  op	  de	  balk	  met	  tekstopties.	  	  
Een	  overzicht	  van	  alle	  markeringen	  bekijken:	  

1. Tik	  tijdens	  het	  lezen	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm.	  

2. Tik	  op	   	  Inhoud	  bovenin	  beeld.	  

3. Veeg	  naar	  links	  om	  de	  lijst	  met	  notities	  en	  markeringen	  te	  
bekijken.	  

	  



	   	   	  

Kob	  Arc	  Handleiding	  	  78	  

Wil	  je	  een	  markering	  bekijken,	  tik	  deze	  dan	  aan.	  De	  bijbehorende	  

pagina	  wordt	  geopend.	  

Notities	  maken	  
Je	  kunt	  notities	  maken	  in	  je	  boeken.	  Dit	  kan	  handig	  zijn	  als	  je	  een	  

passage	  wilt	  bestuderen	  of	  als	  je	  opmerkingen	  aan	  je	  markeringen	  wilt	  

toevoegen.	  

Notities	  maken:	  

1. Houd	  een	  woord	  in	  de	  tekst	  een	  paar	  seconden	  ingedrukt.	  
Als	  je	  je	  vinger	  van	  het	  scherm	  haalt	  zie	  je	  een	  markering	  en	  
cirkels	  aan	  begin	  en	  einde	  van	  het	  woord.	  Ook	  verschijnen	  er	  
tekstopties	  onderin	  beeld.	  

2. Versleep	   	  en	   	  om	  de	  tekst	  te	  selecteren.	  

3. Kies	  desgewenst	  een	  kleur	  voor	  de	  markering.	  

4. Tik	  op	   	  Notitie	  maken	  op	  de	  balk	  met	  tekstopties.	  

5. Voer	  je	  notitie	  met	  behulp	  van	  het	  toetsenbord	  in.	  

6. Tik	  op	  Opslaan.	  	  
Er	  verschijnt	  een	   	  symbool	  in	  de	  marge	  van	  de	  pagina.	  

Notities	  bekijken:	  

1. Tik	  op	   	  in	  de	  marge	  van	  de	  pagina.	  	  
Het	  venster	  Notitie	  bewerken	  verschijnt.	  

2. Tik	  op	  Opslaan	  om	  het	  venster	  te	  sluiten.	  
Notitie	  bewerken:	  
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1. Tik	  op	   	  in	  de	  marge	  van	  de	  pagina.	  	  
Het	  venster	  Notitie	  bewerken	  verschijnt.	  

2. Tik	  op	  de	  tekst	  van	  de	  notitie.	  Gebruik	  het	  toetsenbord	  om	  je	  
wijziging	  te	  maken.	  

3. Tik	  op	  Opslaan.	  

Gemarkeerde	  tekst	  delen	  	  
Je	  kunt	  citaten	  uit	  je	  boek	  op	  je	  Prikbord	  op	  Facebook	  delen,	  naar	  je	  

Twitter-‐account	  versturen	  of	  als	  Skype-‐status	  instellen	  –	  en	  nog	  veel	  

meer.	  Als	  je	  passages	  op	  je	  Prikbord	  post,	  dan	  kun	  je	  ook	  nog	  een	  

persoonlijke	  notitie	  bij	  de	  het	  citaat	  maken.	  

Opmerking:	  je	  moet	  een	  Facebook-‐account	  hebben	  om	  markeringen	  te	  

delen.	  

Een	  gemarkeerde	  passage	  op	  Facebook	  delen:	  

1. Houd	  een	  woord	  in	  de	  tekst	  een	  paar	  seconden	  ingedrukt.	  
Als	  je	  je	  vinger	  van	  het	  scherm	  haalt	  zie	  je	  een	  markering	  en	  
cirkels	  aan	  begin	  en	  einde	  van	  het	  woord.	  Ook	  verschijnen	  er	  
tekstopties	  onderin	  beeld.	  

2. Versleep	   	  en	   	  om	  de	  tekst	  te	  selecteren.	  

3. Kies	  desgewenst	  een	  kleur	  voor	  de	  markering.	  

4. Tik	  op	  	   	  Delen	  in	  de	  balk	  met	  tekstopties.	  

5. Kies	  de	  deeloptie	  die	  je	  wilt	  gebruiken	  voor	  de	  geselecteerde	  
tekst.	  

Of	  
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• Tik	  op	  het	  Facebook-‐symbool	  in	  de	  blak	  met	  tekstopties	  om	  je	  
citaat	  op	  je	  Facebook	  Prikbord	  te	  posten	  of	  als	  status	  in	  te	  stellen.	  
Opmerking:	  ben	  je	  niet	  aangemeld	  voor	  de	  deeloptie	  die	  je	  kiest,	  
dan	  verschijnt	  er	  een	  dialoogvenster	  waarmee	  je	  je	  kunt	  
aanmelden.	  Meld	  je	  aan	  om	  je	  markering	  te	  delen.	  

Interactieve	  leeservaring	  met	  Kobo	  Pulse	  
Pulse	  is	  een	  interactieve	  manier	  om	  je	  gedachten	  en	  opmerkingen	  over	  

je	  huidige	  boek	  met	  andere	  Kobo-‐lezers	  te	  delen.	  Ook	  kun	  je	  zien	  

hoeveel	  andere	  mensen	  hetzelfde	  boek	  lezen,	  hoe	  veel	  commentaren	  er	  

over	  het	  boek	  zijn	  gemaakt	  en	  nog	  meer.	  

Opmerking:	  je	  moet	  aangemeld	  zijn	  bij	  Facebook	  om	  Pulse	  te	  kunnen	  

gebruiken.	  Het	  aanmeldvenster	  verschijnt	  de	  eerste	  keer	  dat	  je	  Pulse	  

gebruikt.	  

	  

Pulse	  tijdens	  het	  lezen	  gebruiken:	  

• Tik	  op	  	   	  Pulse	  onderin	  beeld.	  	  
De	  Pulse-‐pagina	  wordt	  geopend.	  

Opmerking:	  hoe	  groter	  en	  helderder	  het	  Pulse-‐symbool,	  des	  te	  meer	  

discussie	  is	  er	  over	  deze	  pagina.	  	  

Pulse-‐pagina	  sluiten:	  

• Tik	  op	  X	  	  in	  de	  rechter	  bovenhoek.	  
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Een	  Opmerking	  in	  Pulse	  plaatsen:	  

1. Tik	  op	   	  Pulse	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  Commentaar	  toevoegen.	  
Het	  toetsenbord	  verschijnt.	  	  

3. Schrijf	  je	  commentaar.	  

4. Tik	  op	  Plaatsen.	  

5. Tik	  op	  X	  bovenin	  beeld	  om	  verder	  te	  lezen.	  
Reageren	  op	  een	  commentaar	  in	  Pulse:	  	  

1. Tik	  op	  +	  naast	  het	  commentaar	  waarop	  je	  wilt	  reageren.	  

2. Tik	  op	  Commentaar	  toevoegen.	  
Het	  toetsenbord	  verschijnt.	  

3. Schrijf	  je	  commentaar.	  
Tik	  op	  de	  return-‐toets	  om	  je	  commentaar	  te	  plaatsen.	  

Een	  commentaar	  in	  Pulse	  verwijderen.	  

1. Tik	  op	  X	  naast	  je	  commentaar.	  	  
Er	  verschijnt	  een	  waarschuwing.	  

2. Tik	  op	  Verwijderen	  om	  je	  commentaar	  te	  verwijderen.	  
Een	  commentaar	  in	  Pulse	  beoordelen:	  

1. Tik	  op	   	  onder	  het	  betreffende	  commentaar.	  	  

2. Tik	  meermaals	  op	  het	  symbool	  totdat	  de	  gewenste	  beoordeling	  
verschijnt:	  positief,	  negatief	  of	  neutraal.	  
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Ezelsoren	  maken	  
Je	  kunt	  ezelsoren	  maken,	  net	  als	  in	  gedrukte	  boeken,	  om	  interessante	  

pagina’s	  te	  markeren.	  

Een	  ezelsoor	  maken:	  

• Tik	  in	  de	  uiterste	  rechter	  bovenhoek	  van	  de	  pagina.	  
Er	  verschijnt	  een	  ezelsoor.	  

Een	  ezelsoor	  terugvinden:	  

1. Tik	  op	  het	  midden	  van	  het	  scherm.	  

2. Tik	  op	   	  Inhoud	  bovenin	  beeld.	  

3. Veeg	  naar	  links	  om	  het	  notitie-‐overzicht	  te	  tonen.	  

4. Tik	  op	  een	  ezelsoor	  om	  de	  bijbehorende	  pagina	  te	  bekijken.	  

Woorden	  opzoeken	  
Als	  je	  een	  woord	  ziet	  waarvan	  je	  de	  betekenis	  graag	  wilt	  weten	  –	  

tijdens	  het	  lezen	  –	  dan	  kun	  je	  erop	  tikken	  om	  de	  definitie	  of	  andere	  

informatie	  via	  Wikipedia	  of	  Google	  te	  krijgen.	  

Opmerking:	  je	  hebt	  een	  internetverbinding	  nodig	  om	  informatie	  van	  

Google	  of	  Wikipedia	  te	  kunnen	  bekijken.	  	  

Een	  woord	  opzoeken:	  

1. Houd	  het	  woord	  dat	  je	  wilt	  opzoeken	  ingedrukt.	  Als	  je	  je	  vinger	  
weghaalt,	  zie	  je	  een	  markering	  en	  twee	  cirkels	  (aan	  begin	  en	  eind	  
van	  het	  woord)	  en	  de	  definitie	  wordt	  onderin	  beeld	  getoond.	  
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Opmerking:	  je	  kunt	  op	  de	  markering	  tikken	  en	  deze	  indien	  nodig	  
naar	  een	  ander	  woord	  verschuiven.	  

2. Tik	  op	  Definitie	  om	  alle	  informatie	  op	  te	  halen.	  

3. Tik	  op	  Wikipedia	  om	  informatie	  op	  Wikipedia	  te	  bekijken.	  

4. Tik	  op	  Google	  om	  de	  Google-‐resultaten	  te	  tonen.	  

5. Tik	  op	   	  info	  om	  de	  taal	  waarin	  definities	  getoond	  worden	  te	  
veranderen.	  
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Problemen	  oplossen	  
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Problemen	  oplossen	  
Inhoud	  van	  dit	  onderdeel	  

• Problemen	  met	  apps	  en	  widgets	  oplossen	  
• Problemen	  met	  WiFi	  oplossen	  

Problemen	  met	  apps	  en	  widgets	  oplossen	  
Ondervind	  je	  problemen	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  een	  bepaalde	  app	  of	  

widget	  of	  is	  je	  Kobo	  Arc	  erg	  langzaam	  en	  vermoed	  je	  dat	  een	  app	  of	  

widget	  problemen	  veroorzaakt,	  dan	  kun	  je	  het	  volgende	  proberen:	  

• Apps	  geforceerd	  stoppen.	  
• Gegevens	  wissen.	  
• Apps	  verwijderen	  en	  opnieuw	  installeren.	  

Apps	  geforceerd	  stoppen	  

Heb	  je	  problemen	  met	  een	  bepaalde	  app	  dan	  kun	  je	  deze	  sluiten.	  Veel	  

problemen	  zijn	  hiermee	  opgelost.	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	  systemsymbolen	  onderin	  beeld.	  

	  

3. Tik	  op	  de	  statusinformatie	  bovenaan	  de	  lijst	  die	  nu	  verschijnt.	  

4. Tik	  op	  	   	  	  Instellingen	  onderaan	  de	  lijst.	  	  
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5. Tik	  op	  Apps.	  	  

6. Tik	  op	  Alle.	  

7. Scroll	  naar	  beneden	  totdat	  je	  de	  app	  vindt	  die	  problemen	  
veroorzaakt.	  

8. Tik	  op	  de	  naam	  van	  de	  app.	  

9. Tik	  op	  Stop	  forceren.	  

10. Tik	  op	  OK.	  

11. Start	  de	  app	  opnieuw	  om	  te	  bekijken	  of	  het	  probleem	  is	  opgelost.	  

Gegevens	  wissen	  

Als	  je	  gegevens	  wist,	  dan	  meld	  je	  je	  af	  uit	  de	  app	  en	  verwijder	  je	  alle	  

niet-‐programmatische	  gegevens	  van	  de	  app.	  De	  app	  wordt	  hierdoor	  in	  

zijn	  oorspronkelijke	  toestand	  gebracht.	  

Gegevens	  wissen:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	  systeemsymbolen	  onderin	  beeld.	  

	  

3. Tik	  op	  Statusinformatie	  bovenaan	  de	  lijst	  die	  nu	  verschijnt.	  

4. Tik	  op	   	  Instellingen	  onderaan	  de	  lijst.	  	  

5. Tik	  op	  Apps.	  	  

6. Tik	  op	  Alle.	  
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7. Scroll	  naar	  beneden	  totdat	  je	  de	  app	  vindt	  die	  problemen	  
veroorzaakt.	  Tik	  op	  de	  naam	  van	  die	  app.	  

8. Tik	  op	  Gegevens	  wissen.	  

9. Tik	  op	  OK.	  

10. Start	  de	  app	  opnieuw	  om	  te	  bekijken	  of	  het	  probleem	  is	  opgelost.	  	  

Apps	  verwijderen	  en	  opnieuw	  installeren	  

Heb	  je	  nog	  steeds	  problemen	  met	  een	  bepaalde	  app,	  installeer	  deze	  dan	  

opnieuw.	  

Opmerking:	  je	  kunt	  alleen	  apps	  die	  je	  zelf	  op	  je	  Kobo	  Arc	  hebt	  

geïnstalleerd	  verwijderen	  –	  de	  meegeleverde	  apps	  kun	  je	  niet	  

verwijderen.	  

Een	  app	  verwijderen: 

1. Tik	  op	   	  onderin	  beeld.	  

2. Tik	  op	  de	  systeemsymbolen	  onderin	  beeld.	  

	  

3. Tik	  op	  statusinformatie	  bovenaan	  de	  lijst.	  

4. Tik	  op	   	  Instellingen	  onderaan	  de	  lijst.	  	  

5. Tik	  op	  Apps.	  	  

6. Tik	  op	  Alle.	  
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7. Scroll	  naar	  beneden	  tot	  je	  de	  app	  vindt	  die	  problemen	  
veroorzaakt.	  Tik	  op	  de	  naam	  van	  de	  app.	  

8. Tik	  op	  Verwijderen.	  

9. Tik	  op	  Ok.	  
De	  app	  opnieuw	  installeren: 

1. Tik	  op	   	  Home.	  

2. Tik	  op	   	  Alle	  Apps.	  

3. Tik	  op	   	  Apps	  downloaden.	  

4. Zoek	  en	  download	  de	  app	  in	  Google	  Play.	  

5. Tik	  op	  de	  knop	  Download.	  Het	  downloaden	  begint	  automatisch.	  	  

6. Tik	  op	  Openen,	  en	  bekijk	  of	  je	  probleem	  nu	  is	  opgelost.	  

Problemen	  met	  WiFi	  oplossen	  
Heb	  je	  problemen	  met	  het	  maken	  of	  houden	  van	  een	  

internetverbinding	  via	  WiFi	  dan	  kun	  je	  het	  volgende	  proberen:	  

• Zorg	  ervoor	  dat	  WiFi	  ingeschakeld	  is.	  
• Zorg	  dat	  je	  binnen	  het	  bereik	  van	  een	  bruikbaar	  draadloos	  
netwerk	  bent	  

• WiFi	  uit-‐	  en	  vervolgens	  inschakelen.	  
• Je	  Kobo	  Arc	  opnieuw	  starten.	  

Zorg	  ervoor	  dat	  WiFi	  ingeschakeld	  is	  

Om	  een	  draadloze	  internetverbinding	  te	  kunnen	  maken	  moet	  je	  eerst	  

WiFi	  inschakelen.	  
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WiFi	  inschakelen:	  

1. Tik	  op	   	  Home	  op	  je	  Kobo	  Arc.	  
Wordt	  er	  onderin	  beeld	  geen	  WiFi-‐symbool	  getoond,	  dan	  heb	  je	  
geen	  draadloze	  verbinding.	  

	  	   	   	  

2. Tik	  op	  de	  statusbalk	  rechtsonder	  in	  beeld.	  

3. Tik	  op	  statusinformatie	  bovenaan	  de	  lijst.	  

4. Tik	  op	  WiFi.	  

5. Tik	  op	  het	  woord	  Uit	  naast	  WiFi.	  
Het	  woord	  Aan	  en	  een	  lijst	  met	  beschikbare	  draadloze	  netwerk	  
verschijnen.	  

6. Tik	  op	  de	  naam	  van	  het	  netwerk	  waarmee	  je	  verbinding	  wilt	  
maken.	  

7. Voer	  als	  dat	  nodig	  is	  het	  wachtwoord	  voor	  het	  netwerk	  in.	  

8. Tik	  op	  Verbinden.	  
Als	  je	  Kobo	  Arc	  erin	  slaagt	  een	  verbinding	  te	  maken,	  dan	  zie	  je	  de	  
status	  “Verbonden”	  onder	  de	  naam	  van	  het	  netwerk.	  

Zorg	  dat	  je	  binnen	  het	  bereik	  van	  een	  bruikbaar	  draadloos	  

netwerk	  bent	  

Misschien	  ben	  je	  op	  een	  plek	  zonder	  draadloze	  netwerken	  of	  waar	  jij	  

geen	  toegang	  tot	  de	  netwerken	  hebt.	  
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Tik	  op	   	  Home	  om	  beschikbare	  netwerken	  te	  zoeken.	  Staat	  er	  geen	  

WiFi-‐symbool	  rechtsonder	  in	  beeld,	  dan	  heeft	  je	  Kobo	  Arc	  geen	  

draadloze	  internetverbinding.	  

Opmerking:	  volg	  de	  stappen	  bij	  Zorg	  ervoor	  dat	  WiFi	  ingeschakeld	  is	  

om	  een	  netwerkverbinding	  te	  maken.	  

WiFi	  uit-‐	  en	  vervolgens	  inschakelen	  

Heb	  je	  nog	  steeds	  problemen	  met	  WiFi,	  schakel	  WiFi	  dan	  uit	  en	  

vervolgens	  in.	  

WiFi	  opnieuw	  starten:	  

1. Tik	  op	   	  Home.	  

2. Tik	  op	  de	  statusbalk	  rechtsonder	  in	  beeld.	  

3. Tik	  op	  statusinformatie	  bovenaan	  de	  lijst.	  

4. Tik	  op	  WiFi.	  

5. Tik	  op	  het	  woord	  Aan	  naast	  WiFi.	  
Het	  woord	  Uit	  verschijnt,	  en	  WiFi	  is	  uitgeschakeld.	  

6. Tik	  op	  het	  woord	  Uit	  naast	  WiFi.	  
Het	  woord	  Aan	  verschijnt,	  en	  de	  beschikbare	  netwerken	  worden	  
getoond.	  

7. Tik	  op	  de	  naam	  van	  het	  netwerk	  waarmee	  je	  verbinding	  wilt	  
maken.	  

8. Voer	  het	  wachtwoord	  voor	  het	  netwerk	  in	  als	  hierom	  gevraagd	  
wordt.	  
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9. Tik	  op	  Verbinden.	  
Als	  je	  Kobo	  Arc	  correct	  verbind	  zie	  je	  “Verbonden”	  onder	  de	  naam	  
van	  het	  netwerk	  staan.	  

Je	  Kobo	  Arc	  opnieuw	  starten	  

Als	  de	  voorgaande	  stappen	  niet	  werken,	  start	  je	  Kobo	  Arc	  dan	  opnieuw:	  

1. Druk	  op	  de	  aan-‐/uit-‐knop	  en	  houd	  ingedrukt.	  
Er	  verschijnt	  een	  dialoogvenster.	  

2. Tik	  op	  OK.	  

3. Houd	  de	  aan-‐/uit-‐knop	  5	  seconde	  ingedrukt	  om	  je	  Kobo	  Arc	  
opnieuw	  te	  starten.	  

4. Heb	  je	  geen	  WiFi-‐verbinding,	  doorloop	  dan	  de	  bovenstaande	  
stappen	  opnieuw.	  
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Hulp	  krijgen	  
Heb	  je	  vragen	  over	  het	  gebruik	  van	  je	  Kobo	  Arc,	  dan	  kun	  je	  de	  

Hulpfunctie	  gebruiken	  om	  antwoorden	  te	  vinden.	  Je	  kunt	  je	  vragen	  op	  

een	  natuurlijke	  manier	  stellen,	  zoals	  je	  dat	  ook	  aan	  een	  persoon	  zou	  

doen.	  Zo	  kun	  je	  bijvoorbeeld	  als	  vraag	  schrijven:	  “Hoe	  laad	  ik	  mijn	  Kobo	  

Arc	  op?”	  

Opmerking:	  je	  hebt	  een	  internetverbinding	  nodig	  om	  Hulp	  te	  kunnen	  

gebruiken.	  

Hulp	  gebruiken:	  

1. Tik	  op	   	  	  Home.	  

2. Tik	  op	  je	  Home	  Tapestry,	  op	   	  Hulp.	  

3. Voer	  je	  vraag	  in.	  
Contact	  met	  Kobo	  opnemen	  

Vind	  je	  niet	  wat	  je	  nodig	  hebt?	  Contacteer	  dan	  Kobo	  via	  

http://www.kobobooks.com/help.	  

Informatie	  over	  veiligheid,	  regelgeving	  en	  garantie	  
Je	  vindt	  belangrijke	  informatie	  over	  veiligheid,	  regelgeving	  en	  garantie	  

over	  je	  Kobo	  Arc	  op	  de	  Kobo	  Website:	  www.kobo.com/userguides.	  

Opmerking:	  de	  conformiteitsverklaring	  kan	  voor	  verschillende	  

modellen	  van	  de	  Kobo	  Arc	  eReader	  verschillen.	  De	  website	  bevat	  alle	  

informatie	  over	  het	  vinden	  van	  het	  modelnummer	  van	  je	  Kobo	  Arc.	  	  


