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Nalevingsinformatie
CE SAR-informatie
DIT MOBIELE APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN VOOR
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Uw mobiele apparaat bevat een
radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om binnen de grenzen te blijven van de
blootstelling aan radiogolven zoals aangeraden door internationale richtlijnen. Deze
richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie
ICNIRP en omvatten veiligheidsgrenzen welke zijn bedoeld ter bescherming van
iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheid.
Voor de blootstellingsrichtlijnen voor draadloze mobiele telefoons wordt de
maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gebruikt. De SAR-limiet genoemd in de
ICNIRP-richtlijnen is 2.0 W/kg gemiddeld over 10 gram weefsel. Test voor op het
lichaam gedragen SAR: het apparaat bevindt zich minimaal 1,5 cm van het lichaam
en zendt op de hoogste gecertificeerde niveaus uit in alle geteste frequentiebanden.
Het eigenlijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximale waarde
liggen omdat het apparaat is ontworpen om alleen het vermogen te gebruiken dat
nodig is om het netwerk te bereiken. Die hoeveelheid verandert, afhankelijk van een
aantal factoren zoals hoe dichtbij u bij een netwerkbasisstation bent. De hoogste
SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat op het
lichaam is 0,43 W/kg. Gebruik van accessoires voor en uitbreidingen van het apparaat
kunnen andere SAR-waarden opleveren. SAR-waarden kunnen verschillen
afhankelijk van de nationale rapportage- en testeisen en de netwerkband.
CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen
Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.
De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten
De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2002/
96/EC (WEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur.
De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur als
ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden
gebruik gemaakt van de teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de
lokale wetgeving.
Als de batterijen, accumulatoren en de knoopcellen de inbegrepen met dit
materiaal, chemisch symboolHg tonen, betekenen CD, of Pb, dan het dat de
batterij een zwaar metaalinhoud van meer dan 0.0005% Kwik of meer dan,
0.002% Cadmium, of meer dan 0.004% Lood heeft.
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European Union Regulatory Conformance
Het apparaat voleoet aan de vereisten met betrekking tot RF-blootstelling 1999/519/
EG, Aanbeveling van de raad van 12 juli 1999 over de beperking van blootstelling van
het publiek aan elektromagnetische velden (0–300 GHz). Deze apparatuur voldoet
aan de volgende standaarden: EN62311, EN60950-1, IEC60950-1, EN50332-1/2,
EN301489-1, EN301489-3, EN301489-7, EN301489-17, EN301489-24, EN301511,
EN301908-1/2, EN300328, EN300440-1/2, EN55022, EN55024.
Voor het apparaat waarvan de tests overeenkomen met EN60950-1:2006,
is het verplicht om audio tests uit te voeren voor EN50332. Dit apparaat is
getest voor overeenstemming met de eis voor het niveau van geluidsdruk
zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde standaarden EN 50332-1 en
EN 50332-2. permanente gehoorbeschadiging kan ontstaan bij gebruik van oor- of
hoofdtelefoons door langdurig luisteren met een hoog volume.
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de
l’utilisateur.
De beoordelingsprocedure voor conformiteit is uitgevoerd met behulp van de
volgende certificeringsinstantie:
PHOENIX TESTLAB
0700
Identificatiemerk: CE0700 (Notified Body) CE
Deze apparatuur kan worden gebruikt in:
AT
BE
BG
EE
ES
FI
IT
IS
LI
NO
PL
PT

CH
FR
LT
RO

CY
GB
LU
SE

CZ
GR
LV
SI

DE
HU
MT
SK

DK
IE
NL
TR

Wij verklaren hierbij dat deze cellulaire, Wi-Fi en Bluetooth-radio voldoet aan de
essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EG.
Producten met 2,4 GHz Wireless LAN-apparaten Frankrijk
Voor 2,4 GHz draadloos LAN-gebruik van dit product gelden enige beperkingen. Deze
uitrusting mag de gehele frequentieband van 2400–MHz tot 2483,5–MHz gebruiken
(kanalen 1 tot en met 13) voor gebruik binnenshuis. Voor gebruik buitenshuis is alleen
de frequentieband 2400-2454 MHz (kanalen 1-9) toegestaan. Zie http://www.arttelecom.fr voor de meest recente eisen.
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Garantie voor het voorzien van gebruiksaanwijzingen
Dit bedrijf garandeert hierbij dat alle smartphones met grote schermen dat het
verkoopt (of maakt) (inclusief de LP RF elektrische apparaten of modules) (merk:
ViewSonic, modelnummer: VS13761) zal zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing in
de verpakking bij beschikbaarstelling op de markt. De aanwijzingen of externe
verpakking van de producten zal bevatten: (1) Een waarschuwing met de inhoud "Op
de juiste wijze gebruiken om het effect van elektromagnetische golven te beperken";
(2) een gemeten waarde van SAR 0,43 W/kg; (3) Aanwijzingen voor het veilige
gebruik van batterijen/elektrische voeding; (4) een waarschuwing met de inhoud
"Zonder toestemming mogen bedrijven, winkels of gebruikers niet willekeurig het
vermogen wijzigen of versterken of de opties en functies van het oorspronkelijke
ontwerp van dit LP RF elektrische apparaat aanpassen, dat een LP-certificaat van
goedkeuring heeft gekregen"; en (5) een waarschuwing met de inhoud "Gebruik van
LP RF elektrische apparaten mag geen invloed hebben op de vliegveiligheid of
legitieme telecommunicatie storen. Als deze storing wordt ontdekt, moet het gebruik
van het apparaat direct worden beëindigd en mag het gebruik niet worden hervat tot
de storing is opgeheven. Legitieme telecommunicatie verwijst naar draadloze
communicatie die wordt uitgevoerd volgens de wetgeving op de telecommunicatie. LP
RF elektrische apparaten moeten bestand zijn tegen de interferentie die veroorzaakt
wordt door elektrische golven die verzonden worden door of straling die geproduceerd
wordt door legitieme telecommunicatie of door industriële, wetenschappelijke en
medische apparaten." Als dit bedrijf niet aan de garantie voldoet, zal het
onvoorwaardelijk het intrekken van het afgegeven goedkeuringscertificaat
accepteren, juridisch aansprakelijk worden gesteld, en betalen voor alle verliezen
welke door de gebruikers zijn geleden.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Plaats GEEN voorwerpen bovenop de ViewPad omdat deze het scherm kunnen
krassen.
2. Stel de ViewPad NIET bloot aan vuil of stofrijke omgevingen.
3. Plaats de ViewPad NIET op een ongelijk of instabiel oppervlak.
4. Steek GEEN vreemde voorwerpen in de ViewPad.
5. Stel de ViewPad NIET bloot aan krachtige magnetische of elektrische velden.
6. Stel de ViewPad NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht, omdat dit het LCD-scherm
kan aantasten. Houd de ViewPad uit de buurt van warmtebronnen.
7. VEILIGE TEMPERATUUR: Deze ViewPad mag alleen worden gebruikt op
plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen -15°C (5°F) en 55°C (131°F)
8. Gebruik de ViewPad NIET in de regen.
9. Neem contact op met het gemeentehuis of uw leverancier voor een juiste
verwijdering van elektronische producten.
10. De ViewPad en de voeding kunnen warm worden tijdens normaal gebruik of
laden. Legt de ViewPad NIET op schoot om ongemak of letsel door
warmteontwikkeling te vermijden.
11. INGANGSVERMOGEN: Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkant van de
ViewPad en zorg ervoor dat uw voedingsadapter overeenstemt met het vermelde
vermogen. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die worden aangegeven door
de fabrikant.
12. Gebruik GEEN pen of scherp voorwerp om op het scherm te tikken.
13. Reinig het aanraakscherm met een zachte doek. Maak de doek zonodig een
beetje vochtig voor het reinigen. Gebruik nooit schuur- of schoonmaakmiddelen.
14. Schakel de ViewPad altijd uit als u externe apparaten installeert of verwijdert die
hot-plugging niet ondersteunen.
15. Haal de stekker van de voeding uit het stopcontact en schakel de ViewPad uit
voordat u hem schoonmaakt.
16. Maak de ViewPad NIET open, alleen een servicemonteer kan herstellingen
verrichten.
17. De ViewPad heeft openingen voor de warmteafgifte. Blokkeer de ventilatie van de
ViewPad NIET, de ViewPad kan warm worden en daardoor slecht functioneren.
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Verklaring van RoHS-naleving
Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2002/
95/EC van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur
(RoHS-richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale
concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen
(TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:
Bestanddeel

Aanbevolen maximale concentratie

Huidige concentratie

Lood (Pb)

0.1%

< 0.1%

Kwik (Hg)

0.1%

< 0.1%

Cadmium (Cd)

0.01%

< 0.01%

Zeswaardig chroom (Cr6+)

0.1%

< 0.1%

Polybroombifenylen (PBB)

0.1%

< 0.1%

Polybroomdifenylethers (PBDE)

0.1%

< 0.1%

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld
onder de Annex van de RoHS-richtlijnen zoals hieronder omschreven:
Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn:
1. Kwik in compacte TL-lampen in een hoeveelheid die niet meer dan 5 mg per lamp
bedraagt en in andere lampen die niet specifiek in de Annex van de RoHS-richtlijn
zijn vermeld.
2. Lood in het glas van kathodestraalbuizen, elektronische componenten, TLlampen en elektronische keramische onderdelen (bijv. piëzo-elektronische
apparaten).
3. Lood in soldeerapparaten met hoge temperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde
legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten).
4. Lood als een toegekend element in staal dat tot 0,35% van zijn gewicht lood
bevat, aluminium tot 0,4% en koper tot 4%.
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Copyright-informatie
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Alle rechten voorbehouden.
Android is een handelsmerk van Google Inc. Gebruik van dit handelsmerk is
onderworpen aan goedkeuring door Google.
Dit product bevat een Android™ platform gebaseerd op Linux, dat kan worden
uitgebreid met een reeks op JME-gebaseerde toepassingen.
Alle producten die in dit apparaat worden gebruikt en de hier genoemde
handelsmerken zijn handelmerken of geregistreerde handelsmerken van hun
respectievelijke eigenaars.
Google™, het Google logo, Android™, het Android logo en Gmail™ zijn
handelsmerken van Google Inc. Gebruik van dit handelsmerk is onderworpen aan
toestemming van Google.
Wi-Fi en het Wi-Fi CERTIFIED logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi
Alliance.
microSD is een handelsmerk van de SD Card Association.
Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
Java, J2ME en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en
andere landen.
De voorspellingsnachine van de invoermethode is TOUCHPAL, geleverd door
COOTEK.
DataViz en RoadSync zijn geregistreerde handelsmerken van DataViz, Inc. Alle
rechten voorbehouden.
DataViz en Documents To Go zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van DataViz, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® en pictogrammen zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van DataViz, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
Disclaimer: ViewSonic Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of
publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor incidentele of
gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit de prestaties of het
gebruik van dit product.
Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic Corporation
zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De
informatie in dit document kan wijzigen zonder kennisgeving.
Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of
verzonden via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van ViewSonic Corporation.

ViewSonic ViewPad 7

vi

Handelsmerken
De rechten op alle technologieën en producten waaruit dit apparaat bestaat, zijn het
eigendom van hun respectievelijke eigenaars:
Dit product bevat een Android™ platform gebaseerd op Linux, dat kan worden
uitgebreid met een reeks op JavaScript gebaseerde toepassingen.
Google, het Google logo, Android, het Android logo, Gmail, en YouTube zijn
handelsmerken van Google Inc.
Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
Java, JME en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en
andere landen.
microSD is een handelsmerk van de SD Card Association.
De voorspellingsnachine van de invoermethode is TOUCHPAL, geleverd door
COOTEK.

Productregistratie
Om aan uw toekomstige wensen te voldoen en om aanvulldende productinformatie te
ontvangen zodra deze beschikbaar komt, kunt u het apparaat op internet registreren
op: www.viewsonic.com.

Voor Uw Dossier
Productnaam:
Modelnummer:
Documentnummer:
Serienummer:
Aankoopdatum:

ViewPad 7
VS13761
ViewPad 7_UG_DUT Rev. 1B 01-19-11
_________________________________
_________________________________

Wegwerpen artikel aan het eind van de levensduur
ViewSonic respecteert het milieu en richt zich op groen werken en leven. Dank u dat u
deel wilt uitmaken van slimmer en groener werken met computers. Bezoek de website
van ViewSonic als u hier meer over wilt weten.
VS & Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Hoofdstuk 1: Aan de slag
1.1 Uw apparaat
Voorkant
Camera voorkant
Terug
Aanraakscherm

Search (Zoeken)
Begin:
• Terug naar beginscherm
• Ingedrukt houden om
recente activiteiten te tonen.

Menu:
• Indrukken om het scherm te
ontgrendelen.
• Indrukken om aanvullende
opties te bekijken.

Terug
3 megapixel camera: Zie
“Video's” op pagina 24.

Boven
MicroSDkaartsleuf

Sim-kaartsleuf

Volume: Druk op de linker
volumeknop om het volume
te verminderen of op de
rechterknop om het volume
te verhogen.
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Buiten bedrijf
Reset

Aansluiting
hoofdtelefoon:
Gebruik een
hoofdtelefoon voor
hands-free gesprekken
of om naar muziek te
luisteren.

MIC

Mini-USB-poort:
• sluit de USB-kabel op de pc als
als modem/usb-massaopslag.
• Sluit de USB-kabel en de
voedingsadapter aan om de
batterij te laden.

Zijkant
Voeding:
• 5 seconden ingedrukt
houden om het
apparaat in en uit te
schakelen.
• Druk kort in om het
scherm in of uit te
schakelen om de
batterij te sparen.

Luidsprekers

1.2 Accessoires
De doos bevat de volgende onderdelen. Als er items ontbreken of beschadigd zijn,
neem dan contact op met uw leverancier.
•
•
•
•
•
•

ViewPad 7
Wisselstroomvoeding/lader
Mini-USB-kabel
Hoofdtelefoon
Leren hoes
Snelstartgids
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1.3 De SIM-kaart en de geheugenkaart
installeren
Een SIM-kaart en geheugenkaart
De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer en details over
de netwerkdienst. U hebt een microSD® kaart nodig
voor de opslag van foto's, muziek, video en andere
gegevens.
De SIM-kaart/microSD-kaart installeren
1. Open het deksel van de kaart.
2. Plaats de SIM-kaart/microSD-kaart als afgebeeld.
Zorg er voor dat de gouden contacten naar boven
gericht zijn.
3. Sluit het deksel.
De SIM-kaart verwijderen
1. Open het deksel van de kaart.
2. Druk de SIM-kaart omlaag om deze uit de sleuf te verwijderen.
3. Sluit het deksel.
De geheugenkaart verwijderen
1. Tik om hem veilig te verwijderen op Application Drawer (Toepassingslade) >
Settings (Instellingen) > SD card (SD-kaart), USB Mass storage & phone
storage (USB-massageheugen en telefoonoposlag) > Unmount SD card (SDkaart ontkoppelen).
2. Open het deksel van de kaart.
3. Druk de microSD-kaart in om deze uit de sleuf te verwijderen.
OPMERKING: Verwijder de geheugenkaart niet terwijl het apparaat ingeschakeld is.
Plotseling verwijderen van de geheugenkaart kan gegevensverlies
veroorzaken of het apparaat laten vastlopen.

1.4 De batterij opladen
Bij levering is de batterij slechts gedeeltelijk geladen. Laad de batterij 2 uur om hem
volledig op te laden.
De batterij opladen
1. Verbind een eind van de voeding aan op de
mini-USB-aansluiting van het apparaat als
afgebeeld.
2. Steek het andere einde van de voeding in de
stekker om het laden te starten.
Tijdens het laden van de batterij is de rode LED
actief; het pictogram
wordt in de statusbalk
weergegeven. Als de batterij volledig is geladen,
verdwijnt de rode LED en licht de groene LED op; als het apparaat wordt
ingeschakeld, verschijnt ook het pictogram
ViewSonic ViewPad 7
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OPMERKING:
• De batterij kan ook worden geladen als het apparaat via een USB-kabel met
de computer verbonden is. (De laadtijd kan dan echter aanzienlijk langer
zijn.)
• De levensduur van de batterij is afhankelijk van het gebruik.

1.5 Een hoofdtelefoon gebruiken
Sluit een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting om hands-free te bellen of
naar muziek te luisteren.
OPMERKING:
• Bij het gebruik van een hoofdtelefoon wordt de mogelijkheid beperkt om
externe geluiden te horen. Gebruik geen hoofdtelefoon als dit u in gevaar
brengt.
• Stel het volume niet in op maximaal als u een hoofdtelefoon gebruikt, omdat
dit uw gehoor kan beschadigen.

1.6 Het apparaat in- of uitschakelen
Nadat de SIM-kaart is geïnstalleerd en de batterij geladen, kunt u het toestel
inschakelen.
Het apparaat inschakelen
Houd de aan/uitknop ingedrukt tot het apparaat begint te trillen.
Het apparaat uitschakelen
1. Houd de aan/uitknop gedurende 5 seconden ingedrukt.
2. Een pop-up venster verschijnt, tik op Power off (Uitschakelen).
3. Druk op OK om te bevestigen.

Het apparaat in de slaapstand zetten
Druk de aan/uitknop kort in om het apparaat in de slaapstand te zetten.
Dit schakelt het scherm uit.
Schakel het beeldscherm weer in, door nogmaals even op de aan/uitknop te drukken.
ViewSonic ViewPad 7
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1.7 Het scherm ontgrendelen
Het scherm ontgrendelen
1. Druk even op de aan/uitknop of op de knoppen op de voorkant om het scherm uit
de slaapmodus te halen.
2. Tik op

en veeg omhoog om het scherm te ontgrendelen.

1.8 Het geluid in- of uitschakelen
Het geluid in/uitschakelen
1. Druk even op de aan/uitknop of op de knoppen op de voorkant om het scherm uit
de slaapmodus te halen.
2. Tik op

en veeg omlaag om het geluid uit te schakelen.

3. Herhaal de bovenstaande stappen om het geluid in te schakelen.

ViewSonic ViewPad 7
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2.1 Beginscherm
Vanuit het beginscherm kunt u snel algemene opties benaderen en meldingen over
gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken, de batterij en de status van de
verbinding controleren.
Statusbalk
• Toont pictogrammen
voor de status,
meldingen en klok.
• Meldingen over
berichten,
afspraken, taken en
de verbinding
Google Search
worden hier
Typ de tekst
eveneens
waarnaar u wilt
weergegeven.
zoeken.
Toepassingslade
Tik om de toepassingen
en apparaatinstellingen
te bekijken.
Snelmenu
Tik op een pictogram
om de functie te
openen.

Pictogrammen in de statusbalk
De pictogrammen in de statusbalk geven verschillende soorten informatie aan. Tik op
de statusbalk en schuif omlaag om activiteiten op het apparat of meldingen te
bekijken. Druk op
om het venster te sluiten.

ViewSonic ViewPad 7
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De pictogrammen op de statusbalk geven de volgende informatie aan:
Pictogram voor meldingen
Pictogram voor SMS-bericht
Pictogram voor
batterij
Pictogram voor
signaalsterkte
Pictogram voor
netwerk
Pictogram voor Wi-Fi
Pictogram voor
Bluetooth

Pictogram voor
USB-verbinding

Pictogram voor volume

Pictogram voor batterij

De volgende pictogrammen kunnen in
het volumegebied zichtbaar zijn.

De volgende pictogrammen kunnen in
het gebied voor de batterij zichtbaar zijn:

Pictogram

Beschrijving

Pictogram

Beschrijving

Geluid staat UIT.

Batterij is helemaal
opgeladen.

Trilmodus is ingeschakeld.

Batterij is bijna leeg.

Luidspreker is
ingeschakeld.

Batterij wordt opgeladen.

Geluid is gedempt.

Zie “De batterij opladen” op pagina 3
voor het opladen van de batterij.

Zie “Het volume aanpassen” op
pagina 12 over het instellen van het.
Pictogram voor telefoonnetwerk
De volgende pictogrammen kunnen in het gebied voor het telefoonnetwerk zichtbaar
zijn:
Pictogram

Beschrijving

Pictogram

Beschrijving

Geen netwerksignaal

Actief gesprek.

Maximale signaalsterkte.
Minder balken geven een
lagere signaalsterkte aan.

Gesprek in de wachtstand.
Geen SIM-kaart geplaatst.

GPRS-netwerk is in
gebruik.

ViewSonic ViewPad 7
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Pictogram voor verbinding

Pictogram voor meldingen

De volgende pictogrammen kunnen in
het gebied voor de verbinding zichtbaar
zijn:

De volgende pictogrammen kunnen in
het gebied voor meldingen zichtbaar zijn:
Pictogram

Pictogram

Beschrijving

Beschrijving
Melding nieuw SMS-bericht
WiFi is verbonden.
Bluetooth-verbinding is
actief.
GPRS-gegevensverbinding
is actief.
HSPDAgegevensverbinding is
actief.
Het apparaat is via een
USB-kabel met de pc
verbonden.

Melding nieuwe WAP-push
Melding Nieuwe e-mail
Melding Nieuwe Googlemail
Alarmsignaal
Melding Taak
Melding Gemiste oproep

Bestand is gedownload.
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Snelmenu
Tik om het menu gemakkelijk te kunnen bereiken op het item in het beginscherm.
Het snelmenu aanpassen
Een snelkoppeling toevoegen:
1. Tik op Menu > Add (Toevoegen) > Shortcuts (Snelkoppelingen).
2. Tik op Applications (Toepassingen) om de lijst met toepassingen te openen.
3. Tik om de items toe te voegen die u op het beginscherm wilt plaatsen.

Een snelkoppeling verwijderen:
1. Tik en houd het pictogram van de gewenste snelkoppeling ingedrukt. Het
pictogram wordt groter.
2.

verschijnt rechts in het beginscherm.

3. Sleep het pictogram naar
om het te verwijderen. Het pictogram voor de
snelkoppeling is daarna verdwenen.

ViewSonic ViewPad 7
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Toepassingslade
De Toepassingslade bevat alle toepassingen en instellingen. Tik in het beginscherm
op
om het menu te openen.

• Veeg met uw vinger
om omhoog of
omlaag te bladeren
om meer
toepassingen op dit
apparaat te
bekijken.
• Tik op een
pictogram om de
toepassing te
openen.

Uitgebreid beginscherm
Veeg met uw vinger naar links of rechts om over het beginscherm te bladeren.
De twee uitbreidingen links en twee rechts van het beginscherm bieden meer ruimte
voor pictogrammen, widgets, snelkoppelingen en andere items.

Widgets gebruiken
Spaar tijd uit met live updatets direct in het beginscherm en bewaar alle persoonlijke
updates op een plek.
U kunt naar wens widgets toevoegen en bewerken op het beginscherm.
1. Tik in het beginscherm op Menu > Add (Toevoegen) > Widgets.

ViewSonic ViewPad 7
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Een lijst met alle beschikbare widgets verschijnt.

2. Tik om de widget te selecteren die u op het beginscherm wilt plaatsen.
Widgets verwijderen:
1. Tik in het beginscherm op de gewenste widgets en houd deze aangeklikt. De
widget wordt groter.
2.

verschijnt onderaan het beginscherm.

3. Sleep de widget naar

om het te verwijderen. Daarna is de widget verdwenen.

De achtergrond instellen
U kunt de achtergrond van het beginscherm aanpassen met de standaard
achtergrondne of met foto's die u met dit apparaat hebt gemaakt.
De achtergrond instellen vanuit Afbeeldingen
1. Tik in het beginscherm op Menu > Wallpaper (Achtergrond).
2. Select wallpaper from (Achtergrond selecteren in) verschijnt op het scherm.

3. Tik op Gallery (Galerij).
4. Tik om foto's te selectern die u met de camera in het apparaat hebt gemaakt of die
op de SD-kaart zijn opgeslagen.
5. Miniaturen van alle foto's verschijnen. Tik om de foto te selecteren die u als
achtergrond wilt gebruiken.
6. Sleep met uw vinger om het bijsnijdgebied te selecteren en tik binnen het vak om
de afbeelding bij te snijden.
7. Tik op Save (Opslaan) waarna de bijgesneden afbeelding als achtergrond op het
beginscherm verschijnt.
ViewSonic ViewPad 7
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De achtergrond instellen in de Achtergrondgalerij
1.
2.
3.
4.

Tik in het beginscherm op Menu > Wallpaper (Achtergrond).
Select wallpaper from (Achtergrond selecteren in) verschijnt op het scherm.
Tik op Wallpaper (Achtergrond).
Alle systeemachtergronden worden weergegeven. Veeg met uw vinger naar links
of rechts om alle beschikbare achtergronden te bekijken.
5. Tik om de achtergrond te bekijken.
6. Tik op Set wallpaper (Achtergrond instellen) om de selectie toe te passen.

2.2 Het volume aanpassen
Dit apparaat ondersteunt drie soorten volume die apart kunnen worden ingesteld.
•
•
•

Media volume: Volume voor muziek en video's instellen.
Ringer volume (Bel volume): Volume voor inkomende gesprekken en meldingen
instellen.
In-call volume (Volume inkomende oproep): Stel het volume tijdens een
gesprek in.

Het belvolume aanpassen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) >
Settings (Instellingen) > Sound & display
(Geluid en weergave).
2. Tik in het submenu Geluidsinstellingen op Ringer
volume (Belvolume) waarna de schuif Belvolume
verschijnt.
3. Om het volume in te stellen, voert u een van de
volgende bewerkingen uit:
Volumeschuif
a. Sleep de volumeschuif om het volume in te
stellen.
b. Druk op de volumeknop. Schuif de volumeknop omhoog of omlaag om het
volume in te stellen.
OPMERKING: Als het apparaat in de stille modus is geplaats, worden alle
geluiden uitgeschakeld behalve media en alarm.
3. Tik op

om het menu te verlaten.

Het gespreksvolume aanpassen
1. Druk tijdens een telefoongesprek op de volumeknop rechts.
2. Schuif de volumeknop omhoog of omlaag om het volume in te stellen.
Het mediavolume aanpassen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) >
Settings (Instellingen)> Sound & display (Geluid
en weergave).
2. Tik in het submenu Geluidsinstellingen op Media
volume waarna de schuif Mediavolume verschijnt.
3. Sleep de volumeschuif om het volume in te stellen.
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Hoofdstuk 3: Informatie
invoeren
3.1 Schermtoetsenbord
Het schermtoetsenbord verschijnt in de liggende stand als een toepassing tekstinvoer
nodig heeft, zoals een bericht, of e-mail. De invoermethode met toetsenbord is
standaard ingeschakeld.

Keuzepijltje
voor CAPs
Lock
Tik om te
wisselen tussen
tekstinvoer met
hoofdletters en
kleine letters.
Woordenboek:
Tik om het
woordenboek in te
schakelen.

Invoermethode: Tik om uw
voorkeursmethode voor invoer te kiezen.

Het schermtoetsenbord gebruiken
Tik op het scherm om het schermtoetsenbord te openen.

Toetsenbord met kleine
letters (standaard)

Toetsenbord met
hoofdletters

Cijfers en symbolen

•
•

Gebruik het schermtoetsenbord op dezelfde manier als een computertoetsenbord.
Tik op toetsen om tekens in te voeren.

•

Tik op

•

Tik op
om het numerieke- en symbooltoetsenbord te openen. Tik op
om terug te keren.

om te wisselen tussen de weergave voor hoofd- en kleine letters.
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De invoermethode instellen
Dit apparaat ondersteunt verschillende methoden voor tekstinvoer, kies uw
voorkeursmethode.
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Language & keyboard (Taal & toetsenbord).

2. In het submenu Tekst verschijnt een lijst met de invoermethoden. Selecteer en
markeer uw voorkeursopties.

De invoermethode wijzigen
1. Houd een tekstveld in het programma ingedrukt. Tik bijvoorbeeld in Messaging
(Berichten) op het veld “To:” (“Aan:”) en houd dit geselecteerd. Het venster
Invoermethode verschijnt.
2. Kies een van de beschikbare invoermethoden.

3.2 De toetsenbordinstellingen
aanpassen
U kunt toetsenbordhulpen gebruiken bij het invoeren van tekst met het
apparaattoetsenbord.
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Language & keyboard (Taal & toetsenbord).
2. Tik op TouchPal.
3. Selecteer de van toepassing zijnde opties in de submenu's Basisinstellingen,
Suggesties en gebaren, Chinees en Handschrift.
• Basic settings
(Basisinstellingen):
beschikbare opties zijn Word
prediction
(Woordvoorspelling), Key
press sound (Toetsgeluid),
Key press vibration
(Toetsvibratie), Layout in
portrait mode (Indeling in
liggende stand), Layout in
landscape mode (Indeling in
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staande stand), Swipe to switch layout (Vegen om indeling te wijzigen), Mixed
language input (Invoer meerdere talen) en Select languages (Taal kiezen).
• Prediction & Gestures (Voorspelling en gebaren): beschikbare opties zijn
Volgend woord voorspellen, Verkeerd getypte woorden corrigeren,
Omlaagschuifsymbolen en Belangrijke woorden.
• Chinese (Chinees): tik op Ambiguous PinYin (Ambiguous PinYin) voor
meer opties. (Alleen voor traditioneel Chinees)
• Handwriting (Handschrift): beschikbare opties zijn Lijndikte, Interval
herkennen, Lijnkleur en Help. (Alleen voor traditioneel Chinees)
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Hoofdstuk 4: Berichten sturen
4.1 Contacten
Een contact toevoegen
1. Tik op Contacts (Contacten).
2. Tik op Menu > New contact (Nieuwe contact).

3. Typ contactgegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres enzovoort. Tik op
Done (Gereed) om de contact op te slaan of tik op Revert (Ongedaan maken)
om af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.
OPMERKING: SIM Contact slaat alleen de naam en het telefoonnummer op. Als u
meer informatie wilt opslaan zoals een e-mailadres, moet u een contact op het
apparaat maken.
Contacten importeren
1. Tik op Menu > Import/Export (Importeren/Exporteren).
2. Selecteer of u contacten wilt importeren vanaf de SIM Card (SIM kaart) of de SD
Card (SD-kaart).
3. Selecteer contacten die u wilt importeren of tik op Menu om Import all (Alles
importeren) te selecteren.

4.2 Een SMS-bericht zenden
1. Tik op Messaging (Berichten).
2. Tik op New message (Nieuw bericht).
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3. Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in To (Aan) in en tik op
Next (Volgende).
4. Typ het bericht in het veld Type to compose (Tikken om op te stellen) en tik op
Done (Gereed).
5. Tik op Send (Verzenden).

4.3 Een multimediabericht zenden
Een multimediabericht (MMS) kan grafische en audiobestanden bevatten.
1. Tik op Messaging (Berichten).
2. Tik op New message (Nieuw bericht) > Menu > Add subject (Onderwerp
toevoegen).
Het bericht wordt automatisch omgezet in een MMS-bericht.
3. Voeg het mobiele telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger toe in het veld
To (Aan) en typ het Subject (Onderwerp).
4. Tik op Menu > Attach (Toevoegen) om afbeeldingen of video's toe te voegen.
5. Tik op Send (Verzenden).

4.4 Een Audio MMS verzenden
1. Tik op Messaging (Berichten).
2. Tik op New message (Nieuw bericht) > Menu > Attach (Toevoegen) > Record
audio (Audio opnemen).

3. Tik op
om het opnemen te starten.
4. Tik op
om de opname te stoppen.
OPMERKING: Tik op
om de audio af te spelen. Tik op Use this recording
(Gebruik deze opname) om de audio op te slaan. Tik op Discard (Verwijderen)
om de audio te verwijderen. Na het opslaan van de audio kunt u ook op Play
(Afspelen), Replace (Vervangen) en Remove (Verwijderen) tikken.
5. Typ het mobiele telefoonnummer in het veld To (Aan). Het audiobericht kan aan
maximaal 20 ontvangers worden gezonden.
6. Tik om het bericht in het vak te typen en tik op Send (Verzenden).
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Hoofdstuk 5: Internet gebruiken
5.1 Verbinding met internet maken
Dit apparaat maakt verbinding met internet via:
•
•

Wi-Fi
Mobiele gegevensnetwerken

Wi-Fi
Wi-Fi in- en uitschakelen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Wireless & networks (Draadloos en netwerken).
2. Tik om de functie Wi-Fi te markeren en Wi-Fi in of uit te schakelen.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1. Schakel Wi-Fi in.
2. Tik op Wi-Fi settings (Wi-Fi-instellingen) Het apparaat zoekt naar Wi-Fisignalen.
3. Hieronder worden de gevonden netwerken weergegeven. Tik op een
netwerkverbinding en tik op Connect (Verbinden).
4. Als u een onbeveiligd netwerk selecteert, wordt de verbinding automatisch
opgezet.

5. Ga anders naar de volgende stap.
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6. Als u verbinding maakt met een beveiligd netwerk, wordt u om een wachtwoord
gevraagd. Typ het wachtwoord en tik op Connect (Verbinden).

Als verbinding met Wi-Fi is gemaakt, verschijnt het verbindingspictogram
statusbalk.

in de

Een Wi-Fi-netwerk toevoegen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Wireless & networks (Draadloos en netwerken).
2. Tik op Wi-Fi settings (Wi-Fi-instellingen).
3. Tik in Wi-Fi netwerken op Add Wi-Fi network (Wi-Fi-netwerk toevoegen). Een
nieuw venster verschijnt.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm en typ de benodigde informatie. Tik
vervolgens op Save (Opslaan) om de instellingen op te slaan.

Wi-Fi-instellingen aanpassen
1. Tik op Application Drawer
(Toepassingslade) > Settings
(Instellingen) > Wireless &
networks (Draadloos en
netwerken).
2. Tik op Wi-Fi settings (Wi-Fiinstellingen) > Menu >
Advanced (Geavanceerd).
OPMERKING: Als u een statisch
IP-adres gebruikt,
typt u de
gewenste IPinstellingen.
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3. Typ in IP-instellingen de informatie voor het IP-adres, de gateway, het
netwerkmasker en DNS. Tik op OK om de instellingen op te slaan.

Cellular Data Network (Mobiel gegevensnetwerk)
Controleer de beschikbaarheid van deze verbindingen met uw netwerk-provider en
zorg dat u de volgende informatie verkrijgt:
•
•
•
•
•

Namen van toegangspunten
Proxy
Poort
Gebruikersnaam
Wachtwoord

Een draadloze gegevensverbinding instellen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Wireless & networks (Draadloos en netwerken).
2. Tik op Mobile networks (Mobiele netwerken) > Access Point Names (Namen
draadloze toegangspunten).
3. Tik op Menu > New APN (Nieuwe APN).
4. Tik op Name (Naam) om de verbinding een naam te geven en tik op OK.
5. Typ de APN en tik op OK.
6. Typ de Proxy, Poort, Username (Gebruikesnaam) en Password (Wachtwoord)
(indien beschikbaar) enz. en tik op OK.
7. Tik op Save (Opslaan) om de instellingen op te slaan of tik op Discard
(Verwijderen) om af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.
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Een gegevensverbinding starten
Gegevensverbinding wordt automatisch geactiveerd als het apparaat wordt
ingeschakeld. Als u meerdee gegevensverbindingen instelt, moet u handmatig de
gewenste verbinding selecteren.
Handmatig een gegevensverbinding starten
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen).
2. Tik op Wireless & networks (Draadloos en netwerken) > Mobile networks
(Mobiele netwerken) > Access Point Names (Namen draadloze
toegangspunten).
3. Een lijst met verbindingen verschijnt. Tik op het keuzerondje om de gewenste
verbinding te selecteren.

Snel zoeken op de ViewPad en het web
Vanuit het beginscherm kunt u informatie op het web zoeken met Google Search.
1. Tik op de widget Google Search widget.
2. Typ de tekst waarnaar u zoekt in het vak Quick Search Box (Snelzoeken).
3. Tik op Search (Zoeken).
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Hoofdstuk 6: Bluetooth
gebruiken
Bluetooth-modi
•
•
•

On (Aan): Bluetooth is ingeschakeld. Het apparaat kan andere Bluetoothapparaten vinden, maar dit apparaat is voor anderen onzichtbaar.
Discoverable (Zichtbaar): Bluetooth is ingeschakeld en het apparaat is zichtbaar
voor andere Bluetooth-apparaten.
Off (Uit): Bluetooth is uitgeschakeld.

Bluetooth in- of uitschakelen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Wireless & networks (Draadloos en netwerken).
2. Tik om Bluetooth te selecteren en in te schakelen.
3. Tik om het apparaat voor anderen zichtbaar te maken op Bluetooth settings
(Bluetooth-instellingen) en selecteer Discoverable (Zichtbaar).

6.1 Verbinding maken met Bluetoothapparaten
Een verbinding met een Bluetooth-apparaat heet een partnership. U moet verbinding
maken en een partnership met een Bluetooth-apparaat maken om informatie uit te
wisselen.
1. Tik op Application Drawer
(Toepassingslade) > Settings
(Instellingen) > Wireless &
networks (Draadloos en
netwerken).
2. Tik op Bluetooth settings
(Bluetooth-instellingen) om de
menu-opties te bekijken.
3. Tik op Scan for devices
(Scannen naar toestellen) als u
naar een nieuw apparaat wilt
zoeken.
4. Tik op het gevonden apparaat om
daar verbinding mee te maken.
5. Typ de PIN-code om het koppelen te starten en tik vervolgens op OK.
OPMERKING: De PIN-code van het apparaat moet dezelfde PIN-code zijn van de
andere gekoppelde Bluetooth-apparaten.
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6. Als u verbinding maakt met een audio-apparaat dat alleen HSP/HFP ondersteunt,
verschijnt "Connected to phone audio (Verbonden met audio van telefoon)" op
het scherm.
7. Als u verbinding maakt met een audio-apparaat dat HSP/HFP/A2DP ondersteunt,
verschijnt "Connected to phone and media audio (Verbonden met audio van
telefoon en medium)"op het scherm.
OPMERKING: Tik en houd het geselecteerde apparaat ingedrukt om het
optiemenu voor het apparaat te openen.
OPMERKING: Nadat een partnership is gemaakt, hoeft u bij het opnieuw
verbinding maken met dat apparaat de code niet meer in te voeren.
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Hoofdstuk 7: Multimediatoepas
singen
7.1 Video's
U kunt video opnemen met de 3,0 megapixel-camera in dit apparaat.

Video opnemen
Toont de laatst
opgenomen
video.

Schuif om te
schakelen
tussen de
video- en
cameramodus.

Geeft de
opnametijd
aan.

Tik om video op
nemen.

1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Camcorder.
2. Richt het toestel op het te fotograferen object.
3. Druk om met opnemen te beginnen op de sluiterknop of tik op
4. Druk de sluiterknop nogmaals in of tik op
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Instellingen voor de camcorder vastleggen
Tik in het camerascherm op Settings (Instellingen). Het menu Camera-instellingen
verschijnt in het scherm. Ga met uw vingers omhoog en omlaag over het scherm voor
meer opties.
Tik op een optie om
de camcorderinstellingen te
bewerken.

Tik om de algemene instellingen van uw camera te bekijken en aan te passen:
Modus

Video mode
(Videomodus)

Instelling
Video quality
(Videokwaliteit)
Video Encoder
(Videocoderingsprogra
mma)
Video duration
(Duur video)
White Balance
(Witbalans)
Color effect
(Kleureffect)

Beschikbare opties
VGA, CIF, QVGA, QCIF
MPEG4, H263, H264

30 seconds (30 seconden) (voor MMS), 10
minutes (10 minuten), 30 minutes (30 minuten)
Auto (Automatisch), Incandescent (Gloeilamp),
Daylight (Daglicht), Fluorescent (TL), Cloudy
(Bewolkt)
None (Geen), Mono, Sepia, Negative (Negatief)

7.2 Video's bekijken
Video in een allbum afspelen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Video's. Alle opgeslagen
videoclips worden weergegeven.
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2. Tik op de video om deze af te spelen.

7.3 De Muziekspeler gebruiken
U kunt muziek vanaf de computer naar het apparaat overzetten.
Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Music (Muziek).

Scherm Muziek
•

Playback screen (Afspeelscherm): Toont het afspeelgebied met de
bedieningsknoppen.
Tik om het scherm Afspelen
weer te geven.

Albumafbeel
dingen of
animatie

Tik om afwisselend
weer te geven.
Tik om de
herhaalfunctie in of uit
te schakelen.
Weergavegebied voor
audio-informatie.

Tik om naar
het vorige
nummer te
gaan.
Schuif om
vooruit of
terug te
gaan.

•

Tik om naar het volgende
nummer te gaan.
Tik om het nummer te
starten of te
onderbreken.

Library screen (Bibliotheekscherm): Toont de mapcategorieën waarmee snel
en gemakkelijk naar mediabestanden kan worden gezocht. Dit bevat de volgende
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categorieën: Artists (Artiesten), Albums, Songs (Nummers), Playlists
(Afspeellijsten) en Now playing (Wordt nu afgespeeld).

•

Now Playing screen (Scherm Wordt nu afgespeeld): Toont een lijst met
nummer de op dit moment worden afgespeeld en die in de wachtrij staan. Sleep
het pictogram links van elk mediabestand om de afspeelvolgorde te wijzigen.

Muziek afspelen
Muziek afspelen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Music (Muziek).
2. Tik op Menu > Library (Bibliotheek). Het scherm Bibliotheek verschijnt.
3. Tik op Songs (Nummers) waarna alle nummers op het apparaat worden
weergegeven.
4. Tik om het nummer te selecteren, waarna de muziek automatisch afspeelt.
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Opties voor afspelen wijzigen
Tik in het afspeelvenster op Menu.
• Tik op Library (Bibliotheek) om naar het venster Muziekbibliotheek te gaan.
• Tik op Party shuffle om alle nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.
• Tik op Add to playlist (Aan afspeellijst toevoegen) om het nummer aan een
afspeellijst toe te voegen.
• Tik op Use as ringtone (Gebruiken als beltoon) om dit nummer als beltoon in te
stellen.
• Tik op Delete (Verwijderen) om het nummer te verwijderen.

Een afspeellijst maken
Voeg nummers aan seen specifieke afspeellijst toe of maak een afspeellijst.
1.
2.
3.
4.

Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Music (Muziek).
Tik op Menu > Library (Bibliotheek). Het scherm Bibliotheek verschijnt.
Houd het nummer dat u wilt toevoegen aangetikt.
Tik op Add to playlist (Toevoegen aan afspeellijst).

5. Selecteer in de huidige afspeellijst of tik op New (Nieuw) om een nieuwe
afspeellijst te maken. Het nummer wordt aan de afspeellijst toegevoegd.
Een muziekbestand uit de afspeellijst verwijderen
1.
2.
3.
4.
5.

Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Music (Muziek).
Tik op Menu > Library (Bibliotheek). Het scherm Bibliotheek verschijnt.
Houd het nummer dat u wilt verwijderen aangetikt.
Tik op Remove from playlist (Verwijdeen van afspeellijst).
Het nummer wordt van de afspeellijst verwijderd.
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Hoofdstuk 8: Programma's
Dit apparaat wordt geleverd met de volgende programma's reeds geïnstalleerd.
Programma's

Beschrijving

Aldiko

Download ebooks uit de online catalogus om ze op uw
apparaat te lezen.

Camcorder

Neem videoclips op.

Camera

Maak foto's of open de webcam.

Documents To Go

Gebruik de toepassingen Document To Go zoals Word To
go, Sheet To Go, Slideshow To Go, en PDF To Go Lite.

Bestandsbrowser

Beheer audio-, video- en fotobestanden.

Galerij

Bekijk en bewerk foto's en video's. Zie pagina 25.

Markt

Zoek naar toepassingen en leuke spelen die u kunt
downloaden en op dit apparaat installeren.

Muziek

Muziek- en audiobestanden op uw ViewPad afspelen en
beheren.

Kladblok

Notiities maken. pagina 34.

Rss-lezer

Haal updates op van uw favoriete nieuws of websites.

Instellingen

Configureer de instellingen van het apparaat, draadloze
instellingen en belinstellingen.

SIM-Toolkit

Maak rechtstreeks verbinding met en gebruik diensten
geleverd door uw mobiele provider.

Talk

Het instant messag-programma van Google.

Video's

Videoclips afspelen.

Voice Dialer

Lees voorgedefinieerde teksten die door dit apparaat
herkend en gebruikt moeten worden voor opbellen,
contacten zoeken enzovoort, en sla ze op.

Spraaknotitie

Neem gesproken notities op.
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Programma's
YouTube

Beschrijving
Een online dienst voor streaming video waarmee u video's
kunt zoeken, bekijken en uploaden.

8.1 Aldiko
Met het programma Aldiko kunt u ebooks uit de online-catalogus downloaden zodat u
ze op uw apparaat kunt lezen.

Door een ebook bladeren
1. Tik in het beginscherm op
> Aldiko.
2. Selecteer een ebook van de boekenplank en tik om het boek te openen.
3. Veeg met uw vingers naar rechts en links om naar de vorige of volgende pagina te
gaan.

Een ebook downloaden
4. Tik in het beginscherm op
> Aldiko > Download books (Boeken
downloaden).
5. Maak een keuze in de lijst met uitgevers in de Aldiko Online catalogus.
6. Tik op het boek dat u wilt downloaden en tik op Download (Downloaden).
7. Het gedownloade boek verschijnt in de boekenkast.
Opmerking: Mogelijk moet u betalen voor het downloaden van ebooks.

8.2 Camcorder
Neem videoclips op met de ViewPad. Zie “Video's” op pagina 24.

ViewSonic ViewPad 7

30

Hoofdstuk 8: Programma's

8.3 Documents To Go
Met Documents To Go kunt u Microsoft® Office en Adobe-bestanden openen.

Word To Go®
Met Word To Go® kunt u documenten van Microsoft® Word bekijken en bewerken
(.doc en .docx). Het ondersteunt ingesloten afbeeldingen, tekstkleur, vet, cursief,
onderstreept, lijsten met bullets, genummerde lijsten enzovoort.
Word To Go openen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Documents (Documenten) >
Word To Go.
2. Tik op Open File (Bestand openen).
3. Tik op het bestand dat u wilt openen.
• Schuif met uw vinger over het scherm om te pannen of om door de pagina's
van het bestand te bladeren.
4. Tik op Return (Terug) om het bestand te sluiten.

Sheet To Go®
Met Sheet To Go® kunt u spreadsheets van Microsoft® Excel bekijken en bewerken
(.xls en .xlsx). Het ondersteunt cel- en getalopmaak, uitlijnen van rijen en kolommen,
formules en snel vingervriendelijk pannen.
Sheet To Go openen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Documents (Documenten) >
Sheet To Go.
2. Tik op Open File (Bestand openen).
3. Tik op het bestand dat u wilt openen.
• Schuif met uw vinger over het scherm om door het blad te pannen.
• Tik om andere bestanden met werkbladen te bekijken op Menu > View
(Beeld) > Worksheets (Werkbladen) en tik op de naam van het werkblad
dat u wilt bekijken.
4. Tik op Return (Terug) om het bestand te sluiten.
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Slideshow To Go®
Met Slideshow To Go® kunt u Microsoft® PowerPoint-presentaties bekijken en
bewerken (.ppt en .pptx). Het ondersteunt diaweergave, leesweergave, notities,
afbeeldingen, diagrammen, tekstopmaak, en moeiteloze navigatie.
Slideshow To Go openen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Documents (Documenten) >
Slideshow To Go.
2. Tik op Open File (Bestand openen).
3. Tik op het bestand dat u wilt openen.
4. Tik op Return (Terug) om het bestand te sluiten.

PDF To Go®
Met PDF To Go® kunt u Adobe® PDF-bestaneden (.pdf) bekijken. Het ondersteunt
paginaweergave, tekstomloop, meerdere zoomniveaus, automatisch draaien,
ingekapselde afbeeldingen enzovoort.
PDF To Go openen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Documents (Documenten) >
PDF To Go.
2. Tik op Open File (Bestand openen).
3. Tik op het bestand dat u wilt openen.
• Tik op het scherm om de zoombedieningselementen weer te geven.
• Schuif met uw vinger omhoog of omlaag om de volgende of vorige pagina te
bekijken.
4. Tik op Return (Terug) om het bestand te sluiten.

8.4 File browser (Bladeren door
bestanden)
Met Bestandsbrowser kunt u de inhoud van de ViewPad bekijken.
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > File Browser
(Bestandsbrowser).
2. Tik om door de lijst met mappen te schuiven en druk op een map om de inhoud te
bekijken.

Bestanden en mappen beheren
•
•
•
•

Een item openen: schuif met uw vinger om te selecteren en druk om te bevestigen.
Om te verplaatsen, kopiëren, verwijderen, hernoemen, of een afbeelding als
contactpictogram of achtergrond in te stellen,
lang op het scherm drukken en een gewenste optie selecteren.
Tik om een item te plakken op Menu en selecteer Paste (Plakken).
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•
•

Tik om items te sorteren op Menu en selecteer Sort (Sorteren), selecteer
vervolgens een optie.
Tik om naar een bestand te zoeken op Menu en selecteer Search (Zoeken).

8.5 Galerij
U kunt de vastgelegde foto's, opgenomen videoclips en gedownloade afbeeldingen in
de Galerij bekijken.
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Gallery (Galerij).
2. De mappen Camera en SD-kaart worden weergegeven.
3. Tik om de foto's of video's te bekijken.
De foto's of video's worden als miniaturen weergegeven.
4. Zie voor het bekijken van foto's of video's “Video's bekijken” op pagina 25.

8.6 Markt
Met Android Market kunt u toepassingen en spelen zoeken en naar de ViewPad
downloaden.
Werken met Android Market
1.
2.
3.
4.

Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Market (Markt).
Tik op Accept (Accepteren) nadat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen.
Tik op Next (Volgende) om uw Google-account in te stellen.
Tik op Create (Maken) om een nieuwe account te maken of op Sign in
(Aanmelden) om u bij uw bestaande account aan te melden.
5. Nadat u bent aangemeld, kunt u op de markt naar programma's zoeken en deze
downloaden. Tik op Apps om de lijst met beschikbare toepassingen te bekijken en
op Games om de lijst met beschikbare spelen te bekijken.

ViewSonic ViewPad 7

33

Hoofdstuk 8: Programma's
U kunt ook op Downloads tikken om te zien welke programma's u al eerder hebt
gedownload.

LET OP: Android Market wordt mogelijk niet in alle landen ondersteund.

8.7 Muziek
Gebruik de Muziekspeler om muziekbestanden of opgenomen gesproken bestanden
af te spelen. Zie “De Muziekspeler gebruiken” op pagina 26.

8.8 Kladblok
Gebruik Kladblok om aantekeningen te maken.

Tik om een
nieuw
notitieboek te
maken.
Tik om een lijst
met opgeslagen
aantekeningen
te bekijken.

Een notitie maken
1. Tik op Application Menu (Menu Toepassingen) > Note pad (Kladblok).
2. Tik op Create new notebook (Nieuw notitieboek maken).
3. Druk als u klaar bent op
om terug te keren naar het venster van Kladblok. Uw
notitie wordt automatisch opgeslagen.
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8.9 Rss-lezer
Gebruik de Rss-lezer om een live update te ontvangen van uw favoriete websites.
Een nieuwe RSS-feed toevoegen.
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) >RSS Reader (Rss lezer).
2. Tik op Menu > New feed (Nieuwe feed) om een Feed URL toe te voegen.
3. Druk op OK om te bevestigen.
De RSS feed bijwerken
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) >RSS Reader (Rss lezer).
2. Tik op Menu > Update all (Alles bijwerken) om de RSS feeds bij te werken.
3. Nieuwe feeds worden weergegeven in de RSS feed inbox.

8.10 Instellingen
In het menu Instellingen kunt u instellingen bekijken en aanpassen voor Draadloze
bediening, belinstellingen, algemene telefooninstellingen en beveiliging. Zie “ViewPad
instellingen” op pagina 38.

8.11 SIM Toolkit (alleen bepaalde
modellen)
Maak rechtstreeks verbinding met gebruikersdiensten geleverd door uw mobiele
provider.

8.12 Talk
Google Talk is het instant messaging programma van Google.
Aanmelden bij Google Talk
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Google Talk.
2. Tik op Create (Maken) of op Sign in (Aanmelden) bij uw Google-account.
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3. Volg de aanwijzingen op het scherm om een Gmail-gebruikersnaam en
wachtwoord te maken of gebruiken.
4. Nadat u bent aangemeld, kunt u Google Talk gebruiken en een van de volgende
zaken doen:
• Lijst met vrienden bekijken: Tik op Menu > All friends (Alle vrienden)
• Vrienden aan een vriendenlijst toevoegen: Tik op Menu > Add friends (Vrienden
toevoegen).
• Naar een andere chat gaan: Tik op Menu > Switch chats (Van chat wisselen).
• Een vriend blokkeren Tik op Menu > Blocked (Geblokkeerd).
• Iemand bij uw chat uitnodigen: Tik op Menu > Invites (Uitnodigingen).
• Instellingen voor Google Talk bewerken: Tik op Menu > More (Meer) > Settings
(Instellingen).
• Afmelden: Tik op Menu > More (Meer) > Sign out (Afmelden).
• De gebruiksvoorwaarden en privacy bekijken: Tik op Menu > More (Meer) >
Terms & Privacy (Gebruiksvoorwaarden en privacy).

8.13 Video's
U kunt videoclips afspelen die u met de ViewPad hebt opgenomen. Zie “Video's” op
pagina 24.

8.14 Kiezer
Lees voorgedefinieerde teksten die door deze Viewpad herkend en gebruikt moeten
worden voor opbellen, contacten zoeken enzovoort, en sla ze op.
Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Voice Dialer.

8.15 Spraaknotitie
Een spraaknotitie opnemen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Voice Note (Spraaknotitie).
2. Tik op Menu > Record (Opnemen).
3. Het opnamescherm verschijnt.
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4. Klik op

om uw stem op te nemen. Tik op

om de opname te stoppen.

Hier worden de
opgeslagen
gesproken
aantekeningen
weergegeven

Klik om een nieuwe aantekening toe te voegen.

Klik om alle gesproken aantekeningen
te wissen.

Een spraaknotitie afspelen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Voice Note (Spraaknotitie).
2. Een lijst met spraaknotities verschijnt Selecteer de spraaknotitie die u wilt
afspelen.
3. De spraaknotitie wordt afgespeeld met Muziekspeler.

8.16 YouTube
YouTube is een online dienst voor streaming video waarmee u video's kunt zoeken,
bekijken en uploaden.
Beginnen met YouTube
1. Tik op Application Drawer
(Toepassingslade) > YouTube.
2. Video's zijn in categorieën
gegroepeerd, zoals Aanbevolen,
Populairst, Meest bekeken,
Meest gewaardeerd enzovoort.
Tik op een categorie om de in
die categorie beschikbare
video's te bekijken.
3. Tik op een video om deze te
bekijken.
LET OP: YouTube is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.
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Hoofdstuk 9: Uw ViewPad
beheren
9.1 ViewPad instellingen
Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) om de
instellingen van deze ViewPad te bekijken en aan te passen. Het menu Instellingen is
onderverdeeld in: Wireless controls (Draadloze bediening), Call settings
(Belinstellingen), Sound & Display (Geluid en weergave), Data synchronization
(Gegevenssynchronisatie), Security & location (Beveliging en locatie),
Applications (Toepassingen), SD card (SD-kaart), phone storage
(telefoonopslag), Date & time (Datum en tijd), Locale & text (Land ten tekst),
Search (Zoeken) en About phone (Info over telefoon).

Wireless & networks (Draadloos en netwerken)
Toepassing

Beschrijving

Airplane mode
(Vliegtuigmodus)

Alle draadloze verbindingen uitschakelen

Wi-Fi settings
(Wi-Fi-instellingen)

Draadloze toegangspunten instellen en beheren

Bluetooth settings
(Bluetoothinstellingen)

Verbindingen beheren, de apparaatnaam instellen, en de
zichtbaarheid van het apparaat instellen.

VPN settings
(VPN-instellingen)

VPN's (Virtual Private Networks) instellen en beheren

Mobile networks
(Mobiel netwerken)

Opties instellen voor roaming, netwerken, en namen voor access
points.

Call settings (Belinstellingen)
Toepassing

Beschrijving

Fixed Dialing
Numbers
(Vaste nummers)

Vaste nummers beheren

Voicemail
(Voicemail)

Nummer voor voicemail instellen.

Other call settings
(Andere instellingen
voor bellen)

Oproep doorschakelen, Oproep blokkeren, Nummerweergave en
wisselgesprek.

Sound (Geluid)
Toepassing

Beschrijving

Silent mode
(Stille modus)

Stille modus in- en uitschakelen. Alle geluiden worden
uitgeschakeld, behalve media- en alarmtonen.

Phone vibrate
(Trilstand telefoon)

Laat telefoon trillen bij inkomende oproepen.
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Toepassing

Beschrijving

Volume

Beltoon: Volume voor inkomende gesprekken en meldingen
instellen.
Mediavolume: Volume voor muziek en video's instellen.
Alarm: Alarmvolume instellen.

Phone ringtone
(Telefoonbeltoon)

Standaard beltoon bij inkomende gesprekken instellen.

Notification ringtone
(Beltoon voor
meldingen)

Standaardbeltoon voor meldingen instellen.

Audible touch tones
(Aanraaktonen)

Geluid in/uitschakelen bij het kiezen.

Audible selection
(Hoorbare selectie)

Geluid in/uitschakelen bij selectie op het scherm.

Screen lock sounds
(Geluiden voor
schermvergrendeling)

Geluid afspelen bij het vergrendelen en ontgrendelen van het
scherm.

Haptic feedback
(Haptische feedback)

Geluid afspelen bij indrukken van functietoetsen en bij bepaalde
UI-interacties.

Display (Scherm)
Toepassing

Beschrijving

Brightness
(Helderheid)

Helderheid van het scherm aanpassen

Auto-rotate screen
(Scherm
automatisch
draaien)

Automatisch draaien van het scherm in- en uitschakelen.

Animation
(Animatie)

Animatie weergeven bij het openen en sluiten van vensters.

Screen Timeout
(Schermtime-out)

De vertraging voor het automatisch uitschakelen van het scherm
aanpassen.

Resolution
Compatibility
(Compatibiliteit
resolutie)

Laat de toepassing uitvoeren in de compatibiliteitsmodus HVGA
(320x480) of de modus WVGA (480x800)

G-Sensor
Calibration
(IJken van GSensor)

Stel de g-sensor kalibratie voor de ViewPad in.

E-Compass
Calibration
(IJken van ECompass)

Stel de e-compass kalibratie voor de ViewPad in.
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Location & Security (Beveiliging & locatie)
Toepassing

Beschrijving

Use wireless
networks
(Draadloze
netwerken
gebruiken)

Locatie in toepassingen (zoals Maps) instellen via draadloze
netwerken

Use GPS satellites
(GPS-satellieten)

Selecteer dit om GPS-satellieten te gebruiken.

Use assisted GPS
(Ondersteunde GPS
gebruiken)

Gebruik de server om GPS te ondersteunen.

AGPS Settings
(AGPS-instellingen)

AGPS-instellingen aanpassen. Deze optie is alleen beschikbaar
als GPS-satellieten is ingeschakeld.

GPS Ephemeris
Auto Download
(GPS Ephemeris
automatisch
downloaden)

In/uitschakelen om Ephemeris-updates van de server te
downloaden.

Set unlock pattern
(Ontgrendelingspatr
oon instellen)

Tik om het ontgrendelingspatroon in te stellen.

Set security
question and
answer
(Beveiligingsvraag
en antwoord
instellen)

Stel de beveiligingsvraag en -antwoord in voor het ontgrendelen
van het scherm.

Screen unlock
pattern
(Schermontgrendel
patroon)

Tik om het ontgrendelingspatroon in te stellen.

SIM card lock
(Simkaartblokkering)

Tik om de SIM-kaartvergrendeling in te stellen of de PIN-code
voor de SIM te wijzigen.

Passwords
(Wachtwoorden)

Klik in het keuzevakje om het wachtwoord tijdens het typen weer
te geven.

Credential storage
(Opslag van
referenties)

Gebruik beveiligde referenties van de SD-kaart, stel wachtwoord
voor opslag van referenties in of wijzig dit, of wis de opslag van
referenties.

Applications (Toepassingen)
Toepassing

Beschrijving

Unknown sources
(Onbekende
bronnen)

Installatie van andere dan Market-toepassingen toestaan.
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Toepassing

Beschrijving

Manage
applications
(Toepassingen
beheren)

Geïnstalleerde toepassingen beheren en verwijderen.

Running services
(Actieve services)

Services die momenteel actief zijn, weergeven en beheren.

Development
(Ontwikkeling)

Opties instellen voor toepassingsontwikkeling.

Accounts en synchronisatie
Toepassing

Beschrijving

Background data
(Achtergrondgegev
ens)

Klik in het keuzevakje om synchronisatie en het verzenden en
ontvangen van gegevens voor alle toepassingen in te schakelen.

Auto Sync

Klik in het keuzevakje om automatisch gegevens met
toepassingen te synchroniseren.

Manage accounts
(Accounts beheren)

Tik op een account om de instellingen voor synchronisatie in te
stellen voor Agenda, Contacten en Gmail of tik om een Gmailaccount toe te voegen.

Privacy
Toepassing

Beschrijving

Location
(Locatie)

Klik in het keuzevakje om 'Mijn locatie' te gebruiken voor
zoekresultaten en andere services van Google

Personal data reset
(Reset persoonlijke
gegevens)

Wis alle gegevens van het apparaat.

SD card (SD-kaart), USB Mass Storage & ViewPad storage
(USB-massaopslag en ViewPad opslag)
Toepassing

Beschrijving

Unmount SD card
(SD-kaart
ontkoppelen)

De geheugenkaart ontkoppelen zodat u deze veilig kunt
verwijderen.

Internal ViewPad
storage
(Interne ViewPadopslag)

Toont de beschikbare opslagruimte van de ViewPad.
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Search (Zoeken)
Toepassing

Beschrijving

Google search
settings
(Zoekinstellingen
Google)

Instellingen voor zoeken en zoekgeschiedenis beheren.

Searchable item
(Doorzoekbare
onderdelen)

Selecteer waarnaar u op de ViewPad zoekt.

Clear search
shortcuts
(Zoeksnelkoppeling
en wissen)

Wis snelkoppelingen naar onlangs geselecteerde zoekresultaten.

Language & keyboard (Taal en toetsenbord)
Toepassing

Beschrijving

Locale

Selecteer de taal en regio voor deze ViewPad.

TouchPal

Instellingen voor schermtoetsenbord.

Text-to-speech (Tekst-naar-spraak)
Toepassing

Beschrijving

Install voice data
(Spraakgegevens
installeren)

De stemgegevens voor spraaksynthese installeren.

Date & time (Datum en tijd)
Toepassing

Beschrijving

Automatic
(Automatisch)

Klik in het keuzevakje om waarden van het netwerk te ontvangen.

Set date
(Datum instellen)

Tik om de datum voor deze ViewPad in te stellen.

Set time zone
(Tijdzone instellen)

Stel de tijdzone voor de huidige locatie in.

Set time
(Tijd instellen)

Tik om de tijd voor deze ViewPad in te stellen.

Use 24-hour
format
(24-uurs
notatie gebruiken)

Stel de klok in op 24-uurs notatie.

Select date format
(Datumindeling
selecteren)

Stel de gewenste datumnotatie in.

Over ViewPad
Bekijk juridische informatie, de status en de software-versie van de ViewPad.
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9.2 Basisinstellingen wijzigen
Datum en tijd
Datum en tijd instellen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) > Date
& time (Datum en tijd).
2. Datum instellen.
3. Selecteer de tijdzone in de lijst.
4. Tik om de tijd in te stellen op het uur, de minuut, de seconde of het veld AM/PM en
tik op + o op - om de waarde te vergroten of verkleinen.
5. Tik om de datum in te stellen op de maand, dag of jaar en tik op + o op - om de
waarde te vergroten of verkleinen.
6. Tik op Set (Instellen) om de instelling toe te passen.

Alarms instellen
In dit tabblad kunt u drie alarms instellen.
Het alarmsignaal instellen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Clock (Klok).
2. Tik onder de tab Wekker op om een keuze te maken uit de bestaande instellingen
of tik op Menu > Add alarm (Toevoegen alarm) om een nieuw alarm in te stellen.
3. Tik op Time (Tijd) om een klok weer te geven en de tijd voor het alarmsignaal in te
stellen. Tik om de tijd numeriek in te stellen op het uur, de minuut, de seconde of
het veld AM/PM en tik op + o op - om de waarde te vergroten of verkleinen.
4. Tik op Ringtone (Beltoon) om de voorkeursbeltoon bij het afgaan van het alarm in
te stellen.
5. Tik op Vibrate (Trillen) om het trillen bij het afgaan van het alarm in of uit te
schakelen.
6. Tik op Repeat (Herhalen) om een dag te selecteren waarop het alarm moet
overgaan. Tik op OK om te bevestigen.
7. Tik op Label en typ een beschrijving voor het alarm.
8. Klik in het keuzevakje Turn on alarm (Alarm inschakelen) om het alarm in te
schakelen.
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TIP: Om een alarm te laten klinken terwijl de ViewPad is ingesteld in de stille modus,
tikt u op Menu > Settings (Instellingen) en tikt u in het keuzevakje Alarm in
silent mode (Alarm in stille modus).

Weergave-instellingen
De weergave-instellingen van de ViewPad hebben invloed op het batterijniveau en de
externe voeding.
Om de verlichting uit te schakelen als het apparaat niet gebruikt wordt
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Sound & display (Geluid en weergave) om het submenu te openen.
2. Tik in het submenu Display settings (Weergave-instellingen) op Screen
Timeout (Schermtime-out).
3. Maak een keuze in de lijst met schermtime-outs. De instelling wordt automatisch
opgeslagen.
De helderheid instellen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Sound & display (Geluid en weergave) om het submenu te openen.
2. Tik in het submenu Display settings (Weergave-instellingen) op de schuif
Brightness (Helderheid).
3. Sleep de schuif Brightness (Helderheid) om de instelling aan te passen.
De schermstand wijzigen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Sound & display (Geluid en weergave) om het submenu te openen.
2. Tik in het submenu Display settings (Weergave-instellingen) op Orientation
(Stand).
3. Klik in het keuzevakje om de schermstand automatisch aan te passen als het
apparaat wordt gedraaid.
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Instellingen voor beltoon
U kunt een beltoon en een type beltoon toewijzen aan verschillende gebeurtenissen
zoals een binnenkomende oproep, nieuw bericht ontvangen enzovoort.
De beltoon en het beltype van een binnenkomende oproep wijzigen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Sound & display (Geluid en weergave).
2. Tik in het submenu Sound settings (Geluidsinstellingen) op Phone ringtone
(Telefoon beltoon).
3. Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
4. Tik op OK als u klaar bent.
De beltoon voor andere gebeurtenissen wijzigen
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen)>
Sound & display (Geluid en weergave).
2. Tik in het submenu Sound settings (Geluidsinstellingen) op Notification
ringtone (Meldingen beltoon).
3. Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
4. Tik op OK als u klaar bent.

9.3 Draadloos en netwerken
Met Draadloos en netwerken kunt u Wi-Fi, Bluetooth, de vliegtuigmodus en mobiele
netwerken beheren.
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Wireless & networks (Draadloos en netwerken).
2. Om Wi-Fi, Bluetooth of Airplane mode (Vliegtuigmodus) in of uit te schakelen
tikt u op de bijbehorende balken.
3. Om verbindingsinstellingen te wijzigen, tikt u op de bij de functie behorende
instellingen en selecteert u de te wijzigen instelling.

9.4 Uw ViewPad beschermen
U kunt de ViewPad tegen ongeautoriseerde gebruikers beschermen door een PINcode of een wachtwoord te vragen.

PIN-code voor SIM-kaart in- of uitschakelen
Als de PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code invoeren voordat u kunt bellen.
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Location & Security (Beveiliging en locatie).
2. Tik in het submenu SIM card lock (Simkaartblokkering) op Set up SIM card
lock (Simkaartblokkering instellen).
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3. Tik op Lock SIM card (Simkaart blokkeren) om de PIN-code voor het apparaat te
gebruiken. Vinkje om in te schakelen, leeg keuzevak om uit te schakelen.
4. Typ de huidige PIN-code.
5. Tik op Change PIN (Pincode wijzigen) om de PIN-code te wijzigen.
6. Typ de oude PIN-code.
7. Typ de nieuwe PIN-code en bevestig deze.

Beveiliging met schermvergrendeling inschakelen
Als de schermvergrendeling is ingeschakeld, moet u het patroon tekenen om het
scherm te ontgrendelen.
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Location & Security (Beveiliging en locatie).
2. Tik in het submenu Screen unlock pattern (Schermontgrendelpatroon) op Set
unlock pattern (Ontgrendelpatroon instellen).
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw persoonlijke ontgrendelpatroon te
tekenen en tik op Continue (Doorgaan).
4. Teken het ontgrendelpatroon nogmaals en tik op Bevestigen.

9.5 De ViewPad resetten
U kunt de fabrieksinstellingen van de ViewPad terugzetten.
1. Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen)>
Privacy settings (Privacy-instellingen).
2. Tik in het submenu Personal data (Persoonlijke gegevens) op Factory data
reset (Terugzetten op fabrieksinstellingen).
3. Tik op Reset (OPNIEUW INSTELLEN) ViewPad om alle gegevens op de ViewPad
te wissen.
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Hoofdstuk 10: Werken met PC
Tools
De toepassing PC Tools is software waarmee u USB-modi kunt wijzien als de
ViewPad met een computer is verbonden. De beschikbare modi zijn:
•
•
•

USB Mass Storage (USB Massaopslag): Hierdoor herkent de computer de
ViewPad als een apparaat voor USB-massaopslag.
Phone as modem (Telefoon als modem): Hiermee kunt u de ViewPad als
modem gebruiken.
Synchronization Tool (Synchronisatie-tool): Hiermee kunt u de ViewPad met
een computer synchroniseren.

10.1 Werken met PC Tools
Het stuurprogramma installeren
1. Schakel de ViewPad in en verbind hem via de USB-kabel met uw computer.
2. Dubbelklik op het bureaublad van Windows op My Computer (Deze computer)
en ga naar het CD drive (CD-station).
3. Blader naar en dubbelklik op Setup.exe.
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4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

De ViewPad als opslagapparaat gebruiken
Ga als volgt te werk om video's en foto's naar een computer over te zetten:
1. Selecteer in PC Tools USB Mass Storage (USB Massaopslag).
2. Het venser Removable Disk (Verwisselbare schijf) verschijnt op het scherm.

3. Ga naar de map DCIM en dubbelklik op de map DCIM om deze te openen zodat u
meer mappen kunt zien.
In deze mappen staan uw foto's en video's.
4. Kopieer en plak de foto- en videobestanden in een map op uw computer.

Uw ViewPad als modem gebruiken
Door deze optie kunt u uw ViewPad als modem gebruiken om naar internet te gaan.
1. Controleer of de Wi-Fi functie op het apparaat is disable (uitgeschakeld).
• Tik op Application Drawer (Toepassingslade) > Settings (Instellingen) >
Wireless controls (Draadloos en netwerken). Schakel Wi-Fi uit (verwijder
de markering voor Wi-Fi).
2. Selecteer in PC Tools Phone as modem (Telefoon als modem).
3. Selecteer APN.
U kunt de juiste APN van uw aanbieder bewerken. Neem contact op met de
netwerkaanbieder voor meer informatie.
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4. Wacht tot het proces Connecting to 3G_Modem (Verbinding maken met 3Gmodem) voltooid is.
Het bericht “3G_Modem is now connected” (3G-modem is nu verbonden)
verschijnt op het scherm.
5. Dubbelklik op het bureaublad van Windows op Internet Explorer of start een
webbrowser.

De ViewPad gebruiken om met een computer te
synchroniseren
Met deze optie kunt u de ViewPad met een computer synchroniseren.
Selecteer in PC Tools Synchronization Tool (Synchronisatie-tool).

•
•

•

Met Start Synchronization (Synchronisatie starten) kunt u de synchronisatie
starten.
Met Synchronization Setting (Synchronisatie-instelling) kunt u de instellingen
voor de synchronisatie aanpassen. Volg de aanwijzingen op het scherm om de
configuratie te voltooien.
Synchronization Summary (Synchronisatie-overzicht): geeft een overzicht van
het synchronisatieproces.
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Specificaties

Specificaties
Radioband en standaard
GSM-banden

850 / 900 / 1800 / 1900

UMTS-banden

850 / 1900 / 2100 of 900 / 1900 / 2100

GPRS

GPRS Class 12

EGPRS/EDGE

Multi-Slot Class 12

UMTS

DL / UL, HSDPA 7,2 Mbps

Aansluitingen
GPS

GPS / AGPS

Wi-Fi

802.11 b/g

Bluetooth

2.1 + EDR

USB

USB 2.0 hoge snelheid client

Voeding
Batterij

3240 mAh met ingebouwde Li-Polymeer

Netstroomadapter

Netvoeding spanning: 100-240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz
Netvoeding stroom: 300 mA max.
Gelijkstroomuitvoer spanning: 5 V (standaard)
Gelijkstroomuitvoer stroom: 2 A (standaard)

Temperatuur
Werk

-15ºC tot 55ºC

Niet-werk/opslag

-20ºC tot 70ºC

Opladen

0ºC tot 40ºC

Vochtigheid
Werk

10% tot 90% niet condenserend

Niet-werk/opslag

5% tot 95% niet condenserend
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Klantenondersteuning
Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor
technische ondersteuning of productservice.
Opmerking: U zult het serienummer van het product nodig hebben.
Land/Regio Website
Nederland

Telefoon

www.viewsoniceurope.com/nl/
www.viewsoniceurope.com/nl/
support/call-desk/

ViewSonic ViewPad 7
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service_nl@viewsoniceurope.com
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Beperkte Garantie
ViewSonic® ViewPad
Wat deze garantie dekt:
ViewSonic garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van
defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik. Als een product tijdens de
garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic
volgens eigen voorkeur het product repareren of vervangen door een soortgelijk
product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of
opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn.
Hoe lang is de garantie van kracht:
De ViewSonic ViewPad wordt gedurende ten minste 1 jaar gegarandeerd tegen
productiefouten vanaf de datum van eerste aankoop.
Wie wordt beschermd door de garantie:
Deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.
Wat deze garantie niet dekt:
1. Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd.
2. Schade, slijtage of storingen die voortvloeien uit:
a. Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen,
onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het
product zijn geleverd.
b. Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.
c. Verwijdering of installatie van het product.
d. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
e. Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties
van ViewSonic.
f. Normale slijtage.
g. Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.
3. Elk product dat een situatie vertoont die doorgaans bekend is als een
“schaduwbeeld” dat resulteert wanneer gedurende lange tijd een stilstaand beeld
wordt weergegeven op het product.
4. Het verwijderen, installeren en instellen van servicewijzigingen.
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Service aanvragen:
1. Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic (zie pagina Klantenondersteuning) voor informatie over het ontvangen van service onder garantie.
2. Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende
zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw
adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het
product.
3. Breng de oorspronkelijke verpakking naar een geautoriseerd ViewSonic Service
Centre of gebruik de voorgefrankeerde verzendoptie om rechtstreeks naar
ViewSonic te sturen.
4. Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic-servicecentrum in de
buurt, moet u contact opnemen met ViewSonic.
Beperking van impliciete garanties:
Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit
document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel.
Uitsluiting van schade:
De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of
vervanging van het product. ViewSonic zal niet aansprakelijk zijn voor:
1. Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product,
schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving,
verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke
relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de hoogte werd
gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
2. Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade
of andere schade.
3. Elke aanspraak ten opzicht van de klant door een andere partij.
4. Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door
ViewSonic.
4.3: ViewSonic TPC Warranty
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