Inhoudsopgave
1. Dit is uw tolino shine .................................. 4
2. Uw tolino in gebruik nemen ...................... 6
2.1. Opladen ....................................................... 6
2.2. Overzicht van de bedieningselementen ....... 8
2.3. Bediening door aanraaktoetsen ................. 14
2.4. De eerste stappen ...................................... 15

3. Aanmelden op uw tolino .......................... 18
3.1. Wat zijn de voordelen bij aanmelding? ....... 18
3.2. Aanmelden in 3 stappen ............................ 19
3.3. Klanten met een bestaande account .......... 22
3.4. Klanten zonder account ............................. 23

4. De belangrijkste functies ......................... 24
4.1. Beginscherm .............................................. 24
4.2. Mijn bibliotheek ......................................... 33

5. Lezen met uw tolino ................................. 46
5.1. Leesweergave .................................................. 46
5.2. Markeren, notities, opzoeken, vertalen ....... 49

5.3. Het leesmenu .................................................. 52
5.4. Vernieuwen van het beeldscherm ................ 60

6. Voor nog meer plezier met uw tolino ..... 61
6.1. Gebruik van de wifiverbinding ...................... 61
6.2. De cloud gebruiken ......................................... 66
6.3. Eigen titels toevoegen .................................... 71
6.4. Geheugenruimte vrijmaken of uitbreiden ... 75
6.5. Surfen op het internet .................................... 78

7. Terugzetten naar fabrieksinstellingen ... 80
8. Colofon ....................................................... 81

1. Dit is uw tolino shine
De tolino shine is een digitaal leesapparaat
(e-reader) waarmee u e-books en pdfbestanden kunt lezen. De e-reader heeft
een open systeem. Daardoor kunt u niet
alleen e-books van tolino-partners, maar
ook losse ePub- en pdf-bestanden lezen,
met en zonder DRM-beveiliging.
Uw tolino shine beschikt over een E Ink®
Pearl-beeldscherm in hoge resolutie dat de
letters net zo scherp weergeeft als op echt
papier. Ook in direct zonlicht kunt u op de
e-reader lezen, zonder spiegeleffect. Dankzij
de geïntegreerde, traploos regelbare
schermverlichting spaart u uw ogen en hebt
u ook in het donker geen last van reflecties.
Uw tolino shine reageert wanneer u het
scherm aanraakt met uw vinger. Door het

aantikken van de verschillende
pictogrammen roept u dus de gewenste
menu- en leesfuncties op.
Deze handleiding helpt u om vertrouwd te
raken met uw tolino shine.

2. Uw tolino in gebruik nemen
2.1. Opladen
Laad voor het eerste gebruik uw tolino
volledig op. Sluit hiervoor uw tolino aan op
uw computer met de meegeleverde usbkabel.

Wilt u uw tolino via het stopcontact
opladen? Dan hebt u een netstroomadapter
nodig. Die is als extra accessoire
verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel.
Het duurt ongeveer 4 uur om uw tolino
volledig op te laden. Ondertussen kunt u
het toestel uiteraard al gebruiken. De
laadstatus van de batterij kunt u raadplegen
in het hoofdmenu ( ) onder
'Toestelinformatie'.

2.2. Overzicht van de
bedieningselementen
Hieronder vindt u een overzicht van de
belangrijkste bedieningselementen:

(a) In-/uitschakelen en slaapstand
(b) Achtergrondverlichting
(c) Home-knop

In-/uitschakelen en slaapstand

Schuif de schakelaar (a) naar rechts om uw
tolino shine in te schakelen. Als u de

schakelaar loslaat, gaat die automatisch
naar zijn oorspronkelijke positie.
Als u gedurende langere tijd aan de
schakelaar trekt en die stand even
vasthoudt, schakelt u uw tolino shine
volledig uit. Hij verbruikt dan helemaal geen
stroom meer. Wilt u hem weer inschakelen?
Trek dan even kort aan de schakelaar.
Is de e-reader ingeschakeld? Dan kunt u
met een korte trekbeweging aan de
schakelaar het toestel weer in de
slaapstand zetten. Als u uw tolino shine
een tijdje niet gebruikt, gaat het toestel
automatisch in slaapstand. Na hoeveel tijd
dat gebeurt, bepaalt u zelf in het
hoofdmenu ( ) onder 'Toestelinstellingen'.
In slaapstand toont uw tolino shine een
slapend gezichtje op het beeldscherm. In

deze modus verbruikt het toestel nauwelijks
stroom. Om het weer uit de slaapstand te
halen, trekt u kort aan de schakelaar (a).
Achtergrondverlichting

Dankzij de achtergrondverlichting kunt u
ook in het donker lezen. Schakel ze in door
kort op de lichtknop (b) te drukken. Door
nogmaals te drukken, schakelt u de
verlichting weer uit. Staat de verlichting
aan? Dan kunt u de helderheid instellen via
het leesmenu (zie hoofdstuk 5.3) of in het
hoofdmenu.
Home-knop

Druk op de Home-knop (c) om terug te gaan
naar het beginscherm.

Aan de achterkant van de behuizing vindt u
onderaan een beschermklepje waarachter
nog andere bedieningselementen zitten.
Open het klepje voorzichtig met uw
vingernagel om bij deze bedieningsfuncties
te komen:

(d) Opnieuw opstarten
(e) Micro-usb-aansluiting
(f) Sleuf voor microSD-geheugenkaart

Opnieuw opstarten

Zit uw tolino shine volledig vast en reageert
hij niet meer als u op een toets drukt? Duw
dan op de herstartknop (d) om het toestel
onmiddellijk te herstarten. Gebruik hiervoor
bijvoorbeeld een opengebogen paperclip.
Deze functie hebt u alleen in uitzonderlijke
gevallen nodig.
Micro-usb-aansluiting

Uw tolino shine is voorzien van een microusb-poort. Een bijhorende usb-kabel is in de
verpakking inbegrepen. Verbind uw tolino
shine via de usb-aansluiting met een
computer om het toestel op te laden of om
bestanden over te zetten (zie ook hoofdstuk
6.3.2).

Sleuf voor microSD-geheugenkaart

Via de microSD-kaartingang kunt u het
geheugen van uw tolino shine uitbreiden.
Uw tolino shine kan overweg met microSDkaarten met een geheugen van maximaal
32 GB.

2.3. Bediening door aanraaktoetsen
Uw tolino heeft een touchscreen. Dit wil
zeggen dat het beeldscherm gevoelig
reageert op aanrakingen met uw vinger. U
bedient dus alle functies door het scherm
licht aan te tikken of met een
veegbeweging.
Tik bijvoorbeeld lichtjes op de cover van een
e-book om het te openen. Of tik op een
pictogram om de bijbehorende functie te
activeren.
Veeg met uw vinger van rechts naar links op
het scherm om vooruit te bladeren, en van
links naar rechts om terug te bladeren (zie
ook hoofdstuk 4.2.3).

2.4. De eerste stappen
Als u uw tolino voor de eerste keer opstart,
krijgt u 3 tips te zien. Daarmee ontdekt u de
belangrijkste functies.
Tip 1

Tip 2

Tip 3

3. Aanmelden op uw tolino
Om u te kunnen aanmelden, hebt u een
account nodig op de website van Standaard
Boekhandel.

3.1. Wat zijn de voordelen bij
aanmelding?
Als u zich aanmeldt, krijgt u toegang tot uw
persoonlijke bibliotheek in de cloud. Zo
hebt u uw boeken altijd en overal binnen
handbereik.
Titels die u hebt aangekocht en die u via uw
tolino in de cloud uploadt, worden daar
veilig en gratis opgeslagen. Via de cloud
kunt u de daar opgeslagen titels ook op
andere toestellen bekijken, bijvoorbeeld op
uw smartphone, uw tablet of uw computer.

Alle informatie over het gebruik van de
cloud vindt u in hoofdstuk 6.2.
Uiteraard kunt u uw tolino ook gebruiken
zonder aan te melden, maar dan zijn er een
aantal functies niet beschikbaar.

3.2. Aanmelden in 3 stappen
Hieronder leest u in 3 eenvoudige stappen
hoe u zich kunt aanmelden op uw tolino:
3.2.1. Stap 1

Druk op de knop 'Nu aanmelden' onderaan
het beginscherm en ga door naar stap 2.
Als uw tolino bij het inschakelen al
internetverbinding heeft, verschijnt de
melding 'Nu aanmelden' bovenaan het
beginscherm in plaats van onderaan. Druk
erop, en u kunt meteen naar stap 3 gaan.

3.2.2. Stap 2

Om u te kunnen aanmelden op uw tolino,
moet het toestel met het internet
verbonden zijn. Selecteer daarom eerst een
draadloos netwerk. Als dat met een
wachtwoord is beveiligd, verschijnt er een

dialoogvenster. Geef een geldig
wachtwoord in en bevestig door op
'Verbinden' te drukken. Uw tolino verbindt
zich nu binnen enkele seconden met het
internet via het door u gekozen draadloos
netwerk (meer informatie over het gebruik
van de wifiverbinding vindt u in hoofdstuk
6.1).
3.2.3. Stap 3

Geef nu de gebruikersnaam en wachtwoord
in van uw Standaard Boekhandel-account
en druk op 'Aanmelden'.
Nadat u zich hebt aangemeld, is uw tolino
gekoppeld aan uw account en is hij klaar
voor uren leesplezier.

3.3. Klanten met een bestaande
account
Wanneer u al een Standaard Boekhandelaccount hebt, kunt u zich met uw
gebruikersnaam en wachtwoord direct op
uw tolino aanmelden.

Bij de aanmelding wordt uw tolino
automatisch aan uw Standaard
Boekhandel-account gekoppeld. Op die
manier kunt u op elk moment uw aankopen
bekijken en zelfs direct via uw tolino
nieuwe e-books kopen in de webwinkel van
Standaard Boekhandel.
Uw aanmeldingsgegevens blijven daarbij
beveiligd. Ze worden steeds versleuteld
verstuurd en niet op het toestel opgeslagen.
Derden kunnen uw toegangsgegevens niet
gebruiken noch lezen.

3.4. Klanten zonder account
Als u nog geen account hebt, kunt u er
meteen een aanmaken op uw tolino. Tik
daarvoor op 'Nieuwe klant? Registreer je' en
vul de weergegeven velden in.

4. De belangrijkste functies
4.1. Beginscherm
Het beginscherm is de belangrijkste pagina
op uw tolino: vanaf hier hebt u toegang tot
alle belangrijke functies en rubrieken.
Ongeacht in welk menu of op welke pagina
u zich bevindt, keert u terug naar het
beginscherm door op de Home-knop van
uw tolino te drukken.
Op het beginscherm bevinden zich
helemaal bovenaan de statusbalk (zie
hoofdstuk 4.1.1), het hoofdmenu en de
zoekfunctie (zie hoofdstuk 4.1.2).

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

Zodra uw tolino is aangemeld en met het
internet is verbonden, verschijnt onderaan
op het beginscherm een overzicht van de
webwinkel met enkele aanbevolen titels.
Door op de cover te tikken, gaat u
rechtstreeks naar de webwinkel en krijgt u
gedetailleerde informatie over de titel.
De link 'Naar de webwinkel' leidt u
rechtstreeks naar de startpagina van de
webwinkel. Vanaf daar kunt u door de
verschillende categorieën bladeren, gratis
leesfragmenten downloaden en meteen
titels aankopen.
Elke aankoop die u via uw tolino of via
www.standaardboekhandel.be doet, wordt
veilig en permanent in uw persoonlijke
bibliotheek in de cloud opgeslagen (zie
hoofdstuk 6.2). Uw aankopen zijn

toegankelijk via de bibliotheek van uw
tolino.
4.1.1. Symbolen in de statusbalk

Bovenaan op het beginscherm en op de
menuschermen vindt u de statusbalk
waarin algemene informatie wordt
weergegeven.

Micro-usb (alleen bij verbinding met de
computer)

Zodra uw tolino via een usb-kabel met uw
computer is verbonden, verschijnt links
bovenaan in de statusbalk een usbverbindingspictogram.
Om uw tolino weer te ontkoppelen van uw
Windows-computer, klikt u op uw computer

onderaan rechts in de taakbalk op
'Hardware veilig verwijderen' en volgt u de
instructies. Bij Mac OS X sleept u map naar
de prullenbak.
In beide gevallen kunt u ook gebruik maken
van de knop 'Ontkoppelen' op uw tolino.
Klok

De klok geeft de huidige tijd aan. Die wordt
automatisch ingesteld. Gelieve de tijd alleen
te wijzigen als hij niet correct is ingesteld.
Controleer wel vooraf of de juiste tijdzone is
geselecteerd.
Wifi

Zodra uw tolino verbinding heeft gemaakt
met een draadloos netwerk, ziet u het wifiicoon in de statusbalk. Hoe meer zwarte
balkjes, hoe sterker het signaal.

Batterij

De statusweergave van de batterij
informeert u over het batterijniveau van uw
tolino. Zodra het batterijniveau een kritiek
punt heeft bereikt, verschijnt op het
beeldscherm een waarschuwing. Gelieve
dan tijdig uw toestel aan te sluiten op uw
computer via de usb-kabel, zodat de batterij
kan opladen.
Hebt u een usb-netstroomadapter? Dan
kunt u uw tolino ook op die manier
opladen.
Zodra uw tolino op een stroombron is
aangesloten, verschijnt een laadpictogram
in de plaats van het batterijpictogram.

4.1.2. Hoofdmenu en zoeken

Meteen onder de statusbalk vindt u het
menu- en het zoekpictogram.
Menupictogram

Open het hoofdmenu van uw tolino door
op het menupictogram te tikken. In het
hoofdmenu vindt u alle instellingen en
andere functies.
Zoekpictogram

Om een zoekopdracht te starten, drukt u op
het zoekpictogram. De zoekpagina met een
virtueel toetsenbord wordt geopend (zie
hoofdstuk 6.5.1). Voer een zoekterm in en
druk op de knop 'Zoeken'. Het zoekresultaat
toont u resultaten uit zowel uw bibliotheek
als de webwinkel.

4.1.3. Symbolen bij de titels

Sommige titels in uw bibliotheek hebben
een pictogram.
Het cloudpictogram wilt zeggen dat u de
titel al hebt aangekocht en in de cloud hebt
opgeslagen, maar dat hij nog niet op uw
tolino is gedownload. Druk op de cover om
het boek te downloaden en te lezen (zie ook
hoofdstuk 6.2).
Het leesfragmentpictogram geeft aan
dat deze titel als leesfragment in de
bibliotheek beschikbaar is, maar nog niet
werd aangekocht.
Het nieuw-pictogram geeft aan dat deze
titel nog niet werd geopend.

Het bladwijzerpictogram geeft aan dat u
deze titel als laatste gelezen hebt.

4.2. Mijn bibliotheek
In uw bibliotheek vindt u alle titels die u
hebt aangekocht, of via uw pc of de
microSD-geheugenkaart hebt toegevoegd.

De titels worden standaard volgens datum
(meest recent gelezen of meest recent
toegevoegd) en in tegelweergave
gesorteerd.
4.2.1. Bestandsformaten van de titels

Uw tolino kan behalve uw e-books ook uw
eigen documenten weergeven, als die de
bestandsextensie ePub, pdf, txt of ACSM
hebben. Andere formaten worden niet
ondersteund.
Titels met extensie ACSM zijn door de
uitgeverij van een speciale Adobe DRMkopieerbeveiliging voorzien om illegaal
kopiëren te voorkomen. Om die titels op uw
tolino te kunnen lezen, moet u bij Adobe
Digital Editions geregistreerd zijn en de
bijbehorende toegangsgegevens van Adobe
gebruiken.

Meer informatie hierover vindt u op
www.adobe.com/go/getadobeid_nl.
Om die beveiligde titels te kunnen lezen,
moet u uw Adobe-ID ingeven op uw tolino.
Dat kan via 'Adobe-kopieerbeveiliging' in
het hoofdmenu ( ).
4.2.2. Het bibliotheekmenu

Uw bibliotheek heeft de volgende functies:
Verzamelingen

Structureer uw bibliotheek door
afzonderlijke verzamelingen aan te maken
voor uw titels. Dat doet u door met uw
vinger op het verzamelingenpictogram te
tikken. Zijn er in uw bibliotheek al

verzamelingen? Dan roept u die op via
hetzelfde pictogram (zie ook hoofdstuk
4.2.4).
Weergave en sortering

De tegelweergave toont de cover van de
titel als een tegel. Als u via de lijstweergave
op het infopictogram tikt, krijgt u meteen
de gedetailleerde titelinformatie. Als u met
uw vinger op de cover tikt, opent u die titel.
Sortering

U kunt uw bibliotheek sorteren volgens een
specifieke eigenschap: alfabetisch op titel of
auteur, of chronologisch op het tijdstip
waarop u de titel aan uw bibliotheek hebt
toegevoegd ('Recent toegevoegd') of laatst
hebt gelezen ('Recent gelezen'). De

weergegeven titels worden automatisch
volgens het gekozen criterium gesorteerd.
Synchronisatie van titels

Synchroniseer uw bibliotheek met de cloud
of met het lokale geheugen.
Cloud

Via de knop 'Cloud' kunt u uw bibliotheek
synchroniseren met de cloud. Als u onlangs
titels kocht die nog niet in de bibliotheek
van uw tolino worden weergegeven, kunt u
de titels op deze manier aan uw bibliotheek
toevoegen. Hiervoor moet uw tolino wel
verbonden zijn met het internet.
Lokaal geheugen

Tik op 'Lokaal geheugen' om titels op te
zoeken die u via de usb-verbinding of de

microSD-kaart hebt toegevoegd. Na het
zoeken toont uw tolino een lijst met titels
(ePub, pdf, txt en ACSM-bestanden) die u
kunt toevoegen.
Gelieve er rekening mee te houden dat
naargelang de grootte, de inhoud en de
bestandsstructuur van uw microSD-kaart,
het soms even kan duren vooraleer de
zoekopdracht is afgerond en toevoegbare
titels worden weergegeven.
Titels verwijderen

Tik op het prullenbakpictogram als u titels
uit uw bibliotheek wilt verwijderen. U kunt
losse titels selecteren, ofwel alle titels
tegelijk verwijderen. Na verwijdering zijn de
titels niet meer zichtbaar in uw bibliotheek.

Alle titels die u heeft aangekochte bij
Standaard Boekhandel kunnen echter
opnieuw aan de bibliotheek worden
toegevoegd. Ga hiervoor in het hoofdmenu
naar 'Cloud' en tik op de knop 'Herstellen'.
Titels die u zelf hebt toegevoegd op uw
tolino, worden bij het verwijderen
onherroepelijk uit uw bibliotheek gewist
en kunnen ook met de herstelfunctie niet
opnieuw zichtbaar worden gemaakt.
Zoeken naar titels

Net zoals op het beginscherm kunt u een
zoekopdracht starten via het zoekpictogram. De zoekfunctie toont resultaten
uit zowel uw bibliotheek als de webwinkel.
Door op de tabbladen 'Mijn bibliotheek' en
'Webwinkel' te tikken, kunt u wisselen
tussen de twee lijsten met zoekresultaten.

4.2.3. Bladeren in de bibliotheek

De titels in uw bibliotheek worden op
verschillende pagina's weergegeven. Om
vooruit te bladeren, tikt u op het pijltje in de
paginabalk onderaan rechts. Om terug te
bladeren, tikt u op het pijltje onderaan links.
Om meteen naar een bepaalde pagina te
gaan, tikt u in het midden van de
paginabalk onderaan. Dan verschijnt een
zoekvenster waarin u het gewenste
paginanummer kan invoeren via een
numeriek toetsenbord. Uw bibliotheek gaat
dan meteen naar die pagina.
4.2.4. Verzamelingen in de bibliotheek

Met behulp van verzamelingen brengt u
structuur aan in uw bibliotheek. U kunt uw
titels ongeacht het formaat aan één of
meerdere verzamelingen toewijzen. De titel

blijft in de bibliotheek staan maar wordt
weergegeven ook in de verzameling. Als u
een verzameling wist, blijven de titels die in
die verzameling zaten behouden in uw
bibliotheek.
Tik in de bibliotheek op het verzamelingenpictogram om naar 'Mijn verzamelingen'
te gaan (zie ook hoofdstuk 4.2.2).

Hier kunt u een nieuwe verzameling
aanmaken via het virtuele toetsenbord (zie
hoofdstuk 6.5.1), een naam aan de
verzameling geven en titels selecteren die u
aan deze verzameling wilt toevoegen.

Nieuwe verzameling aanmaken

Door op het pictogram te tikken, maakt u
een nieuwe verzameling aan. Markeer
hiervoor de gewenste titels door het vakje
links ervan aan te vinken. Of selecteer alle
titels door het vakje 'Alles selecteren' aan te
tikken. Tik vervolgens op 'OK' om de
aangevinkte titels aan de verzameling toe te
voegen.

Verzamelingen weergeven en bewerken

Als u verzamelingen hebt aangemaakt,
worden die weergegeven in het scherm
'Mijn verzamelingen'. Tik op een
verzameling om ze te openen. Nu ziet u alle
titels die u aan deze verzameling hebt

toegevoegd. Via het bewerk-pictogram
kunt u de naam van de verzameling, er titels
aan toevoegen en er titels uit verwijderen.

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

Tik in het rechtergedeelte om vooruit te
bladeren en in het linkergedeelte om terug
te bladeren. Vooruitbladeren kunt u ook
door van rechts naar links te vegen,
terugbladeren door van links naar rechts te
vegen.

Om het leesmenu te openen, tikt u op het
middelste gedeelte (het witte gedeelte in
het beeld hierboven) op de pagina (zie ook
hoofdstuk 5.3).
5.1.1. Een bladwijzer plaatsen

Met een bladwijzer kunt u gemakkelijk
bepaalde passages terugvinden.
Om een bladwijzer te plaatsen, tikt u op het
bladwijzerpictogram in de
rechterbovenhoek. Het pictogram wordt
dan zwart. Door nog eens op het pictogram
te tikken, verwijdert u de bladwijzer
opnieuw.

5.2. Markeren, notities maken,
opzoeken, vertalen
Door iets langer met uw vinger op een
woord te blijven drukken in een tekst (een
zogenoemde long press), gaat er een menu
open met verschillende opties.

5.2.1. Tekst markeren en notities
toevoegen

Als u een woord wilt markeren, tikt u op
'Markeren' om de selectie te bevestigen.
Links en rechts van het woord verschijnen
nu twee markeerpunten die u kunt
verslepen om een volledige passage te
markeren. Bovendien kunt u aan de
markering nog een opmerking toevoegen
door op 'Notitie toevoegen' te tikken. U
krijgt dan een virtueel toetsenbord
waarmee u notities kunt toevoegen.
Uw markeringen en notities zijn in de
leestekst herkenbaar aan een grijze
achtergrond. Als u ze wilt bewerken, gaat u
gewoon naar het leesmenu (zie ook
hoofdstuk 5.3).

5.2.2. Opzoeken en vertalen

Op uw tolino staan een reeks
woordenboeken als vertaalhulp en
naslagwerk ter beschikking. Om die te
kunnen gebruiken, moet u ze eenmalig
downloaden (met ingeschakelde
wifiverbinding). Ga hiervoor in het
hoofdmenu ( ) naar 'Woordenboeken' en
maak uw selectie.
Wilt u tijdens het lezen een woordenboek
gebruiken? Tik dan het woord iets langer
aan. Kies vervolgens in het contextmenu
voor 'Opzoeken' of 'Vertalen'.
Standaard wordt het resultaat in de taal van
het boek weergegeven. Via de taalkeuze
kunt u nog andere talen kiezen. Die selectie
geldt dan voor het boek dat u momenteel
aan het lezen bent.

5.3. Het leesmenu
Tijdens het lezen met uw tolino hebt u
steeds eenvoudig toegang tot het
leesmenu. Tik daarvoor in het middelste
gedeelte van de pagina (zie ook hoofdstuk
5.1).
Via het leesmenu kunt u niet alleen uw
persoonlijke leesinstellingen wijzigen, maar
ook uw bladwijzers, markeringen en notities
oproepen en bewerken.
5.3.1. Leesmenu in een e-book

Tik op een van de pictogrammen om de
bijbehorende functie te activeren.

Terugpictogram

Hiermee gaat u terug naar de vorige
weergave.
Inhoudsopgavepictogram

Tik op het inhoudsopgavepictogram om de
inhoudsopgave van het boek dat u
momenteel aan het lezen bent, op te
roepen. Tik op een hoofdstuk in de
inhoudsopgave om naar dat hoofdstuk
gaan. Gebruik het terug-pictogram om
terug te gaan naar de laatst gelezen pagina.
Sommige uitgeverijen voegen bij het
creëren van het digitale boek geen
inhoudsopgave toe. Bij die boeken kan de
weergave dus leeg of onvolledig zijn. Het
pictogram is dan grijs en niet aantikbaar.

Pictogram voor bladwijzers,
markeringen en notities

Door op dit pictogram te tikken, gaat u naar
de lijst met notities, bladwijzers en
markeringen voor het boek dat u
momenteel aan het lezen bent.
Door op een bepaald item in de lijst te
tikken, gaat u onmiddellijk naar die plaats in
het boek.
Tik op de knop 'Bewerken' om de notities in
de lijst via het bewerk-pictogram te
bewerken of via het prullenbakpictogram
te verwijderen.

Bij het afsluiten van een titel wordt uw
persoonlijke lijst met notities opgeslagen en
met de cloud gesynchroniseerd. Zo kunt u
er ook op uw smartphone, tablet en
computer naar teruggrijpen via de gratis
leesapplicaties van Standaard Boekhandel.

Lettertypepictogram

Via dit pictogram kunt u uw favoriete
lettergrootte, lettertype, regelafstand,
tekstuitlijning en paginamarge instellen.
Deze functie is alleen beschikbaar voor
titels in ePub- en txt-formaat. Voor pdfbestanden is deze functie technisch niet
mogelijk.
Uw tolino onthoudt per boek de door u
gekozen tekstweergave (lettertype,
lettergrootte, regelafstand, uitlijning,
paginamarge). Opent u een boek opnieuw,
dan worden de laatst gekozen instellingen
toegepast.
Verlichtingspictogram

Als de achtergrondverlichting geactiveerd is,
kunt u de helderheid van de verlichting

instellen. Tik op het pictogram en schuif de
regelaar op de schuifbalk naar de gewenste
helderheid.
Zoekpictogram

Tik op het zoekpictogram en geef een
zoekterm in om een begrip of een
specifieke pagina terug te vinden.

5.3.2. Leesmenu in pdf-bestanden

Bij het lezen van een pdf-bestand vindt u
volgende functies in plaats van het
lettertypepictogram :
Pictogram voor vergroten en verkleinen

In een pdf-bestand kunt de grootte van het
lettertype via het plus- en minteken
vergroten en verkleinen. Is één van beide
symbolen inactief (grijs in plaats van zwart),
dan is de maximale instelwaarde bereikt en
kunt u niet verder verkleinen/vergroten.
Tekstweergavepictogram

In een pdf-bestand kunt u ook voor de
leesweergave kiezen. U krijgt dan een
zuivere tekstweergave. Via het pictogram
komt u weer in de pdf-weergave.

5.3.3. Naar een bepaalde pagina gaan

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

5.4. Vernieuwen van het
beeldscherm
Wanneer u met een e-reader documenten
leest, kan het gebeuren dat de weergave
van de vorige pagina door de huidige
pagina doorschemert. Dat wordt ook wel
het ghosting-effect genoemd. Om het te
voorkomen, kunt u via het hoofdmenu ( )
onder 'Toestelinstellingen' uw beeldscherm
sneller laten vernieuwen.

6. Voor nog meer plezier met uw
tolino
6.1. Gebruik van de wifiverbinding
Omdat uw tolino over een ingebouwde
wifiverbinding beschikt, kunt u hem via een
draadloos netwerk met het internet
verbinden.
6.1.1. Verbinden met een draadloos
netwerk

Tik in het hoofdmenu ( ) op 'Wifiverbinding'
om uw tolino te verbinden met een
draadloos netwerk. Als wifiverbinding
uitgeschakeld is, kunt u hem activeren door
op het keuzerondje 'Aan' te tikken.

Van zodra de wifiverbinding ingeschakeld is,
herkent uw tolino alle beschikbare
draadloze netwerken in de omgeving.

Tik nu op uw favoriete netwerk. Als het met
een wachtwoord beveiligd is, verschijnt er
een dialoogvenster. Geef hier een geldig
wachtwoord in. Tik vervolgens op
'Verbinden' en uw tolino zal verbinding
maken met het internet.

Netwerken die met een wachtwoord
beveiligd zijn, herkent u aan het
slotpictogram. Het wachtwoord werd door
de eigenaar van het wifinetwerk ingesteld
om onrechtmatige toegang tot het netwerk
te voorkomen. U kunt alleen met deze
netwerken verbinding maken als u het
wachtwoord kent.
6.1.2. Andere wifinetwerken zoeken

Door op het vernieuwingspictogram te
tikken, vernieuwt uw tolino de lijst met
draadloze netwerken.
Om een netwerk toe te voegen dat niet
zichtbaar is, tikt u op 'Netwerk toevoegen'.
Er verschijnt nu een dialoogvenster waarin
u de SSID (Service Set Identification) van een
door u gekend netwerk kunt invoeren. De
SSID vindt u meestal aan de onderkant van

uw wifirouter of in de
registratiedocumenten van uw
internetprovider.
6.1.3. Aanmelden via een versleutelde
website

Sommige wifinetwerken, bijvoorbeeld in
hotels, openen een eigen website voordat
de toegang wordt toegestaan. In dat geval
ziet de webbrowser er anders uit. Meestal
moet u daar dan eerst een geldig
wachtwoord ingeven.
6.1.4. Vliegtuigmodus (deactivering van
wifiverbinding)

Gelieve uw wifiverbinding uit te schakelen
wanneer u uw tolino tijdens een vlucht wilt
gebruiken. Door de wifiverbinding uit te

schakelen, gaat de batterij bovendien ook
langer mee.

6.2. De cloud gebruiken
Zodra u zich met uw account hebt
aangemeld en uw tolino verbonden is met
het internet, kunt u de cloud gebruiken.
Alle titels die u in de webwinkel
aankoopt, worden automatisch en veilig in
de cloud opgeslagen. Bovendien kunt u
titels vanaf uw tolino naar de cloud
uploaden.
6.2.1. Downloaden van titels uit de cloud

Om een titel uit de cloud te lezen, tikt u op
die titel in de bibliotheek. De inhoud wordt
dan op uw tolino gedownload.

Onder het hoofdmenu-item 'Cloud' kunt u
via de knop 'Downloaden' meerdere titels
tegelijkertijd downloaden. Markeer hiervoor
de gewenste titels door het vakje links
ervan aan te vinken. Of selecteer alle titels
door het vakje 'Alles selecteren' aan te
tikken. Tik vervolgens op 'Starten' om de
aangevinkte titels te downloaden.
6.2.2. Uploaden van titels naar de cloud

Titels die u zelf toevoegt via uw computer
zijn alleen lokaal op uw tolino beschikbaar.
U kunt die titels veiligstellen door ze naar de
cloud te uploaden en daar te bewaren. Uw
persoonlijke lijst met notities wordt dan
mee bewaard en gaat zo niet verloren.
Tik in het menu onder 'Cloud' op 'Uploaden'
om de titels weer te geven die u naar de
cloud kunt uploaden. Bij de selectie worden

alleen de door uzelf toegevoegde titels in
ePub- of pdf-formaat weergegeven. Titels
die u voordien al in de cloud uploadde,
worden niet meer weergegeven.
Markeer de titels die u wilt uploaden door
het vakje links ervan aan te vinken. Of
selecteer alle titels door het vakje 'Alles
selecteren' aan te tikken. Tik vervolgens op
'Starten' om de aangevinkte titels te
downloaden.
6.2.3. Herstellen van titels

Als u titels uit de bibliotheek van uw tolino
wilt verwijderen, kan dat in bepaalde
omstandigheden ook een impact hebben
op de opgeslagen kopieën in de cloud.
Wat u op uw tolino of in de webwinkel van
Standaard Boekhandel hebt gekocht, blijft

in de cloud staan. U kunt deze titels via
'Titels verwijderen' in uw bibliotheek
onzichtbaar maken en met de knop
'Herstellen' weer zichtbaar maken.
Titels die u zelf hebt toegevoegd op uw
tolino, worden bij het verwijderen
onherroepelijk uit uw bibliotheek gewist
en kunnen ook met de herstelfunctie niet
opnieuw zichtbaar worden gemaakt.
Als u deze titels wilt verwijderen van uw
tolino, maar wilt bewaren in de cloud,
gebruikt u de functie 'Geheugen vrijmaken'
(zie hoofdstuk 6.4.1).
6.2.4. Boeken op andere toestellen
(verder) lezen

Alle in de cloud opgeslagen titels – inclusief
uw persoonlijke lijst met notities – zijn

beschikbaar op maximaal 5 verschillende
toestellen.
Stopt u bijvoorbeeld op een bepaald
moment met lezen van een e-book op uw
tolino? Dan leest u later met behulp van de
gratis leesapplicatie van Standaard
Boekhandel verder op dezelfde pagina, op
uw smartphone, tablet of computer.
Daarvoor moet die applicatie wel
verbonden zijn met uw Standaard
Boekhandel-account.
De leesapplicatie is beschikbaar voor
Android-toestellen, iPhone en iPad. U
downloadt de leesapplicatie gratis via de
Google Play Store (Android) en de Apple
App Store (iPhone en iPad).

6.3. Eigen titels toevoegen
Mogelijk beschikte u al, voordat u uw tolino
had, over eigen digitaal leesmateriaal dat u
graag op uw tolino zou kopiëren.
Dat kan via de microSD-geheugenkaart of
via de usb-verbinding met uw computer.
6.3.1. Toevoegen via een microSDgeheugenkaart

Zodra u uw microSD-geheugenkaart in de
SD-sleuf van uw tolino hebt geschoven,
begint uw tolino automatisch te zoeken. U
krijgt dan een overzicht van alle leesbare
documenten (met extensie ePub, pdf, txt en
ACSM) die op uw geheugenkaart zijn
opgeslagen. Vervolgens wordt gevraagd of
u een of meerdere titels wilt toevoegen aan
de bibliotheek van uw tolino.

Gelieve er rekening mee te houden dat
naargelang de grootte, de inhoud en de
bestandsstructuur van uw microSD-kaart,
het soms even kan duren vooraleer de
zoekopdracht op de kaart is afgerond en
toevoegbare titels worden weergegeven.
U kunt de ingevoerde microSD-kaart op elk
moment opnieuw doorzoeken door in het
bibliotheekmenu op het synchronisatiepictogram te tikken en vervolgens 'Lokaal
geheugen' te kiezen. U krijgt dan opnieuw
de nog niet toegevoegde titels te zien.
6.3.2. Toevoegen via usb-aansluiting

Zodra u uw tolino via de usb-kabel met de
computer hebt verbonden en hij door de
computer wordt herkend, kunt u uw tolino
met de computer verbinden als usbmassaopslag. Om bestanden tussen uw

computer en uw tolino uit te wisselen,
drukt u op de knop 'Verbinden'. Terwijl uw
tolino als usb-massaopslag voor uw
computer dienstdoet, kunt u hem niet voor
andere doeleinden gebruiken.
Als u enkel de batterij van uw tolino wilt
opladen, kies dan voor de optie 'Enkel
opladen' als u uw tolino aan uw computer
aansluit. Op die manier kunt u uw tolino
gewoon blijven gebruiken.
Terwijl uw tolino als usb-massaopslag
verbonden is, wordt hij op uw computer als
'MIJN TOLINO' weergegeven. U kunt nu de
gewenste inhoud van uw computer naar uw
tolino kopiëren. De verbinding mag tijdens
dat proces niet worden onderbroken. Zodra
het kopiëren is afgerond, moet u de
verbinding verbreken door op de knop
'Ontkoppelen' te drukken alvorens u de

usb-kabel uittrekt. Op die manier voorkomt
u ongewild dataverlies.
Nadat de usb-verbinding is verbroken,
verschijnt er een dialoogvenster om het
toevoegen van uw titels te bevestigen.
Toegevoegde titels zijn vanaf dan
beschikbaar in uw bibliotheek en
verschijnen ook op het beginscherm.

6.4. Geheugenruimte vrijmaken of
uitbreiden
Op het interne geheugen van uw tolino is
plaats voor ongeveer 2000 e-books. Volstaat
die geheugencapaciteit niet, dan kunt u
geheugen vrijmaken of een microSDgeheugenkaart in het toestel steken voor
extra ruimte. Als er op uw tolino geen
geheugen meer beschikbaar is, kunnen er
storingen optreden. Controleer daarom
regelmatig de beschikbare geheugenruimte.
Dat doet u in het menu onder 'Geheugen'.
6.4.1. Geheugen vrijmaken

Kies in het menu voor 'Geheugen'. Tik op
'Geheugenruimte vrijmaken' en selecteer de
titel(s) die u wilt verwijderen. Titels die u zelf
in het geheugen van uw tolino hebt
geplaatst en die niet in de cloud zijn

geüpload, worden zo onherroepelijk
verwijderd. Wilt u die titels niet definitief
verwijderen, dan moet u die vooraf naar uw
computer kopiëren via de usb-verbinding.
Alle inhoud die in de cloud is opgeslagen
(zowel uw aangekochte titels als de titels die
u zelf naar de cloud uploadde), wordt uit
het geheugen van uw tolino verwijderd
maar blijft wel in de cloud opgeslagen. U
kunt deze titels herkennen doordat ze na
het verwijderen nog steeds in het
bibliotheekscherm beschikbaar zijn maar
nu een cloudpictogram hebben gekregen.
Die titels kunt u door ze aan te tikken weer
uit de cloud downloaden en op uw tolino
plaatsen wanneer u ze de volgende keer
wilt lezen.

6.4.2. Geheugen uitbreiden met een
microSD-geheugenkaart

Steek de microSD-kaart met de
contactpunten naar onderen gericht in de
SD-sleuf van uw tolino. Onder punt 6.3.1
leest u hoe u titels van uw microSDgeheugenkaart kunt toevoegen aan uw
bibliotheek.
Om de microSD-geheugenkaart veilig, dus
zonder dataverlies, uit uw tolino te halen,
gaat u eerst naar 'Geheugen' in het
hoofdmenu ( ) en tikt u vervolgens op
'MicroSD-geheugenkaart uitschakelen'.

6.5. Surfen op het internet
Met uw tolino kunt u op het internet surfen
als u wifiverbinding hebt. Ga hiervoor naar
het hoofdmenu en tik op 'Webbrowser'.
Voer vervolgens het internetadres in waar u
naartoe wilt gaan en tik op 'Enter'. Let erop
dat het E Ink® Pearl-beeldscherm (speciaal
geoptimaliseerd voor lezen) bepaalde
websites niet optimaal zal weergeven.
6.5.1. Gebruik van het virtuele
toetsenbord

Als u een webadres in uw browser wilt
invoeren, iets wilt opzoeken of uw
wachtwoord wilt intikken, verschijnt op uw
tolino een virtueel toetsenbord. Om dat
weer dicht te vouwen, tikt u op de
-toets.
Het tolino-toetsenbord kunt u op dezelfde

manier gebruiken als een normaal
toetsenbord.
Wanneer u velden op een formulier invult,
verschijnt de @-toets automatisch op het
eerste niveau. Voor toegang tot de andere
speciale tekens, zoals #, _, € enz. tikt u op
de ?123-toets. Binnen die speciale tekenset
kunt u via de knop 1/2 naar de tweede
pagina gaan.

7. Terugzetten naar
fabrieksinstellingen
Wilt u uw tolino terugzetten naar de
fabrieksinstellingen? Kies dan die optie in
het hoofdmenu onder 'Toestelinstellingen'.
Hou er rekening mee dat hierdoor alle
instellingen, wachtwoorden en lokaal
opgeslagen titels onherroepelijk gewist
worden. Wat op de microSD-geheugenkaart
is opgeslagen, blijft bewaard. Wat u in de
cloud hebt geüpload, kunt u later opnieuw
downloaden. Gedetailleerde uitleg hierover
vindt u in hoofdstuk 6.2.
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