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emporia
bepaalt de norm wat betreft 
gebruiksgemak en kwaliteit

emporia zet zijn weg consequent voort om de beste eenvoudig 
te bedienen mobiele telefoons te ontwikkelen, te ontwerpen en 
te construeren. Al 30 jaar richten wij onze pijlen op telefoons die 

eenvoudig in het gebruik zijn. In 2006 zorgde mijn bedrijf voor verbazing en 
bijval bij iedereen: we brachten als allereerste een eenvoudig te bedienen mobiele 
telefoon op de markt die speciaal voor ouderen en senioren was ontworpen.

Bijna tien jaar later volgde de volgende Europese primeur: de emporia-
smartphone. Herkenbaar aan zijn duidelijke en overzichtelijke gebruikersomgeving. 
Weer een nieuw product waar onze klanten enorm tevreden mee waren.

En nu brengt de technologische marktleider voor eenvoudig te bedienen 
smartphones, apps en mobiele telefoons met toetsen, de eerste tablet op de 
markt; en opnieuw zet emporia de toon als het gaat om simpele bediening, 
overzichtelijkheid, duidelijkheid en natuurlijk topkwaliteit.    

Ik wil u hartelijk voor uw vertrouwen bedanken en ben blij dat u voor de nieuwe 
emporiaTABLET heeft gekozen. Ik wens u veel plezier, of u nu foto’s 
wilt bekijken, muziek luistert, uw eerstvolgende uitstapje plant, of met 
uw vrienden en familie beeldbelt.

Eveline Pupeter
emporia CEO

Met vriendelijke groeten,

Eveline Pupeter
Eigenaresse en directeur van de emporia Telecom-groep
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Emporia GLAM

GUT 91,8%

Im Test: 11 Seniorenhandys
Testurteil: 4x sehr gut, 7x gut Heft 12/2014

emporiaACTIVE 

emporiaACTIVEglam 

emporia Notruffunktion
IP54 Spritzwasserschutz
HAC: M4/T4 Hörgeräte kompatibel
zwei Akkudeckel: mit und ohne Notruftaste
drei Schnellwahltasten
inkl. Ladeschale

4G Technologie
2 Megapixel Kamera
USB Type-C

Abmessungen 120 × 59 × 13mm

Gewicht 96g

Akkulaufzeit (je nach Nutzung):
durchschn.: 14 Tage/ intensiv: 8 Tag

emporia Notruffunktion
IP54 Spritzwasserschutz
HAC: M4/T4 Hörgeräte kompatibel
zwei Akkudeckel: mit und ohne Notruftaste
drei Schnellwahltasten

4G Technologie
2 Megapixel Kamera
USB Type-C

Abmessungen 69,5 × 50,5 × 17,5 mm

Gewicht 85g

Akkulaufzeit (je nach Nutzung):
durchschn.: 14 Tage/ intensiv: 8 Tag

Kameraeinfach 4G

emporia Notruffunktion
IP54 Spritzwasserschutz
HAC: M4/T4 Hörgeräte kompatibel
Direkttasten für Favoriten, Menü, Bilder
inkl. Ladeschale

2 Megapixel Kamera
Außendisplay mit Anruferanzeige
Bluetooth 3.0
LED Taschenlampe

Abmessungen 106 × 51 × 18mm

Gewicht 92g

Akkulaufzeit (je nach Nutzung):
durchschn.: 14 Tage/ intensiv: 10 Tage

emporia Notruffunktion
HAC: M4/T4 Hörgeräte kompatibel
extragroße, beleuchtete und erhabene
Tasten mit ausgezeichnetem Druckpunkt

2 Megapixel Kamera
Außendisplay mit Anruferanzeige
Bluetooth 3.0
Telefonbuch mit 300 Speicherplätzen
Übertragen der Bilder zum PC

Abmessungen 106 × 51 × 18mm

Gewicht 92g

Akkulaufzeit (je nach Nutzung):
durchschn.: 14 Tage/ intensiv: 10 Tage

Schwarz Rot

emporiaONE emporiaGLAM

emporiaCOMFORT

Spacegrey Blueberry Champagner

einfach Kameraeinfacheinfach

emporia Notruffunktion
IP54 Spritzwasserschutz
HAC: M4/T4 Hörgeräte kompatibel
zwei Akkudeckel: mit und ohne Notruftaste
drei Schnellwahltasten
Außentasten um Gespräche anzunehmen

2 Megapixel Kamera
Außendisplay mit Anruferanzeige
Bluetooth 3.0

Abmessungen 104 × 52 × 19mm

Gewicht 80g

Akkulaufzeit (je nach Nutzung):
durchschn.: 14 Tage/ intensiv: 10 Tage

Spacegrey/SilberSchwarz/Rot

emporiaFLIP 

emporia
SIMPLICITYglam 

emporia Notruffunktion
HAC: M4/T4 Hörgeräte kompatibel
zwei Akkudeckel: mit und ohne Notruftaste
drei Schnellwahltasten
inkl. Ladeschale

Speziell entwickelter Micro-USB-Lade-
stecker
LED Anzeige (Akku, Anruf in Abwesenheit)
Radio
Kalender

Abmessungen 97 × 51 × 18mm

Gewicht 85g

Akkulaufzeit (je nach Nutzung):
durchschn.: 14 Tage/ intensiv: 8 Tage

emporia Notruffunktion
IP54 Spritzwasserschutz
HAC: M4/T4 Hörgeräte kompatibel
zwei Akkudeckel: mit und ohne Notruftaste
drei Schnellwahltasten
inkl. Ladeschale

Bluetooth 3.0
USB Type-C
LED Statusleuchten (Akku, Anruf, SMS)

Abmessungen 102 × 55 × 18mm

Gewicht 106g

Akkulaufzeit (je nach Nutzung):
durchschn.: 16 Tage/ intensiv: 12 Tage

emporiaEUPHORIA 

emporiaSIMPLICITY 

emporia Notruffunktion
IP54 Spritzwasserschutz
HAC: M4/T4 Hörgeräte kompatibel
Direkttasten für Menü, Kamera, Wecker
inkl. Ladeschale

2 Megapixel Kamera
Breites Querformat-Display mit gut 
lesbarer Schrift
Bluetooth 3.0
LED Taschenlampe

Abmessungen 120 × 59 × 13mm

Gewicht 90g

Akkulaufzeit (je nach Nutzung):
durchschn.: 12 Tage/ intensiv: 8 Tage

emporia Notruffunktion
IP54 Spritzwasserschutz
HAC: M4/T4 Hörgeräte kompatibel
zwei Akkudeckel: mit und ohne Notruftaste
drei Schnellwahltasten
Direkttasten für Taschenlampe, Kamera, 
Wecker
inkl. Ladeschale

Bluetooth 3.0
USB Type-C

Abmessungen 125 × 58 × 13mm

Gewicht 90g

Akkulaufzeit (je nach Nutzung):
durchschn.: 16 Tage/ intensiv: 12 Tage

Schwarz

Schwarz

Schwarz Champagner

Schwarz Weiß

Genial einfach 
Seit drei Jahrzehnten verfolgen wir von emporia 
ein Ziel: hochtechnische Tastenhandys, Smart-
phones und Kommunikationsgeräte herzustellen, 
die trotz ihrer Übersichtlichkeit, Komplexität und 
Genialität einfach zu bedienen sind. Nicht was 
technisch möglich ist, steht im Vordergrund, 
sondern ob es den Menschen nützt. Entschei-
dend ist letztendlich, ob ein technisches Gerät 
dazu beiträgt, den Menschen den Alltag tatsäch-
lich zu erleichtern.

An der Erreichung dieses hohen Zieles 
lassen wir uns messen. Dafür bürge ich 
persönlich.

Eveline Pupeter

Alleineigentümerin und Geschäfts-
führerin der emporia Telecom Gruppe

einfach geschützteinfach WhatsApp
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Simkaart
De simkaart is een chipkaart die u in uw tablet steekt. Alleen dan 
kunt u met de tablet telefoongesprekken voeren, op internet surfen 
of whatsappen zonder wifi verbinding.

U krijgt de kaart met de bijbehorende pincodes (PIN en PUK) van 
uw provider bij aankoop van een contract bij uw mobiele telefoon.

Geheugenkaart (uitbreiding van de opslagruimte)
De datacard is een chipkaart die is bedoeld als uitbreiding van de 
opslagruimte voor uw tablet.

Hiermee kunt u bijv. meer foto's opslaan en meer apps installeren. 
Zulke kaarten zijn verkrijgbaar bij een speciaalzaak voor elektronica.

Wanneer een onderdeel ontbreekt of defect is
Neem in dat geval contact op met het emporia-servicecenter via 
telefoonnummer + 31 970 102 810 30
Maandag-vrijdag 01:00 - 05:00 pm
support-nl@emporiatelecom.com · www.emporia.eu

• Tablet
• Oplaadstation
• Wandmontageset 
• Stekker 
• USB-oplaadkabel 
• Headset
• Gebruiksaanwijzing 
• Simkaartpinnetje

De inhoud van deze verpakking is niet 
geschikt voor peuters en omvat kleine on-
derdelen die kunnen worden ingeslikt. 

1. VOORBEREIDING
1.1. Inhoud verpakking

Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

i i Google, Android en, Google Play zijn 
merken van Google LLC.

Tablet Ladestation Bedienungsanleitung

Netzstecker USB-Ladekabel Kopfhörer

SIM-Nadel Wandmontageset

6

EINRICHTUNG

SIM-Karte
Die SIM-Karte ist eine Chipkarte, die Sie in Ihr Tablet einste-
cken. Erst dann können Sie mit dem Tablet telefonieren, ohne 
WLAN-Verbindung im Internet surfen oder Whatsappen.

Sie erhalten die Karte mit den dazugehörigen Geheim-
zahlen (PIN und PUK) von Ihrem Netzbetreiber mit dem Kauf 
eines Mobilfunkvertrags.

Speicherkarte (Speicherplatzerweiterung)
Die Data Card ist eine Chipkarte, die als Speicherplatzerwei-
terung für Ihr Tablet dient.

Damit können Sie z.B. mehr Fotos speichern und mehr 
Apps installieren. Sie erhalten solche Karten im Elektronik-
Fachhandel.

Wenn ein Teil fehlt oder defekt ist
Wenden Sie sich bitte an das Emporia Service Center unter 
der Nummer +43 · 732 · 77 77 17 · 446
Montag-Donnerstag 08:00-16:00 · Freitag 08:00-12:00 Uhr
customercare@emporia.at · www.emporia.eu

• Tablet
• Ladestation
• Wandmontageset 
• Netzstecker 
• USB-Ladekabel 
• Kopfhörer
• Bedienungsanleitung 
• SIM-Nadel

Der Inhalt dieser Packung ist für Kleinkinder 
nicht geeignet und enthält verschluckbare 
Kleinteile. 

1. VORBEREITUNG
1.1. Lieferumfang

Nicht im Lieferumfang

i i Google, Android, Google Play sind Marken 
von Google LLC.

EINRICHTUNG

Tablet

Stekker

Simkaartpinnetje

Oplaadstation

USB-oplaadkabel 

Wandmontageset

Gebruiksaanwijzing

Headset

INSTELLEN

Tablet Ladestation Bedienungsanleitung

Netzstecker USB-Ladekabel Kopfhörer

SIM-Nadel Wandmontageset
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Open de kaartlade.
Steek daarvoor het simkaartpinnetje in de opening 
van de kaartlade.

Plaats de simkaart.
Leg de kaart er zodanig in dat de goudkleurige 
contacten naar boven gericht zijn.

Plaats de geheugenkaart (optioneel).
Leg de geheugenkaart zodanig in de houder dat de 
goudkleurige contacten naar boven gericht zijn.

Schuif de kaartlade in de tablet.
Leg de tablet met het beeldscherm naar beneden 
neer. Schuif de kaartlade nu volledig in de kaartla-
deopening van de tablet.

Gebruik alleen accu's, opladers en 
toebehoren die voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

1.2. Simkaart en geheugen-
      kaart plaatsen

i

i

i

i

Voordat u de simkaart of datacard vervangt, moet u 
altijd de oplader verwijderen en de tablet uitschakelen.

Gebruik voor dit apparaat alleen nanosimkaarten. 
Als uw simkaart een ander formaat heeft, kunt u 
deze bij uw netwerkaanbieder omruilen.

Gebruik voor dit apparaat uitsluitend compatibele 
geheugenkaarten, zoals microSD® of microSDHC®.

Wanneer u incompatibele simkaarten of geheugen-
kaarten gebruikt, kunnen de tablet, de kaart zelf of de 
op de kaart opgeslagen gegevens beschadigd raken.

INSTELLEN

Voordat u de tablet voor de eerste keer gebruikt, 
dient u de accu minimaal vier uur op te laden. Als 
u zich niet aan deze oplaadtijd houdt, kan dat de 
levensduur van de accu verkorten.

Opladen met de oplaadkabel
• Steek de USB-stekker in de USB-aansluiting van 

de tablet.
• Steek vervolgens de stekker van de oplaadkabel 

in het stopcontact.

1.3. Accu opladen

i Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde 
oplaad-kabel om contactfouten met de USB-stek-
ker te voorkomen.

emporia oplaadstation
Dankzij het oplaadstation kunt u uw tablet gemak-
kelijk opladen en krijgt hij tegelijkertijd zijn vaste 
plekje bij u thuis.

Steek hiervoor de oplaadkabel in de aansluiting 
aan de achterkant van het oplaadstation. Plaats 
vervolgens de tablet in het oplaadstation.

Als u het apparaat altijd op deze manier wilt 
opladen, kunt u de oplaadkabel 
permanent in het oplaadstation laten zitten.
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Opladen via de computer
Sluit de telefoon aan op een USB-aansluiting van 
de computer. Trek hiervoor de meegeleverde 
USB-kabel indien nodig uit de stekker.

i

i

Het opladen via de computer duurt langer dan het 
opladen met de stekker.

Onder Instellingen – Accu vindt u aanwijzingen over 
de resterende levensduur van de accu en over de 
energiebesparingsmodus.

INSTELLEN

Accu-indicaties op de tablet
• Wanneer de accu leeg raakt:

er klinkt een geluidssignaal en op het beeldscherm 
verschijnt een waarschuwing. De led knippert met 
korte tussenpozen.

• Wanneer de accu wordt opgeladen:
het accusymbool wordt gevuld, de led knippert met 
lange tussenpozen.

• Wanneer de accu volledig is opgeladen:
Het accusymbool is gevuld en de led brandt continu.

• U kunt de oplaadkabel nu van de telefoon ontkop-
pelen en vervolgens de laadkabel uit het stopcontact 
halen.

1.4. Tablet inschakelen
• Verwijder vóór het eerste gebruik de bescherm-

folie van het display en van de achterkant van de 
tablet.

• Druk de rode Aan-/Uit-toets ten minste twee 
seconden lang in.

• Op het beeldscherm verschijnt het emporia-logo 
en er klinkt een melodie.

i Wanneer u de tablet voor de eerste keer inschakelt, 
kan het startproces tot twee minuten duren. Gedu-
rende deze tijd is op het display het emporia-logo 
zichtbaar. Onderbreek dit proces alstublieft niet. 

Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de pincode 
van 4 cijfers van uw simkaart in en bevestig de inge-
voerde gegevens.

Bewerk de pincode onder 
Instellingen – Beveiliging – Simkaartvergrendeling

1.5. Pincode invoeren

i U heeft maximaal drie pogingen om de pincode in 
te voeren.

Na de derde foutieve poging kan de simkaart 
alleen worden ontgrendeld met de pukcode. U 
vindt de pincode en de pukcode in de papieren die 
u samen met uw simkaart van de provider heeft 
ontvangen.



9

INSTELLEN

Bij de eerste ingebruikname van de tablet moet u 
eenmalig een paar instellingen uitvoeren.

Taal selecteren
• Tik op de voorgeselecteerde taal.
• Nu verschijnt een lijst met alle beschikbare sys-

teemtalen.
• Selecteer uw voorkeurstaal.

Android-instellingen starten
Tik nu op STARTEN a , om enkele noodzakelijke 
instellingen voor het Android-besturingssysteem te 
defi niëren.

2. EERSTE INGEBRUIKNAME
2.1 Basisinstellingen voor 
     Android en Google

a

Er wordt een lijst met wifi netwerken weergegeven.
• Tik op het wifi netwerk waarmee u de tablet wilt 

verbinden.
• Voer het bijbehorende wachtwoord in het invoer-

Verbinding maken met wifi 
Zorg voor een verbinding met een
wifi netwerk, zodat noodzakelijke updates en 
downloads in het vervolg niet van uw hoeveelheid 
mobiele gegevens afgaan.

i Om een wifi verbinding in te stellen, heeft u de naam 
van het wifi netwerk (SSID van netwerk) nodig en 
het bijbehorende wachtwoord.

Wanneer u thuis al over een wifi netwerk beschikt, 
vindt u deze gegevens meestal aan de onderkant 
van de router.

i Verschijnt uw wifi netwerk niet in de lijst, 
dan bevindt het zich niet binnen reikwijdte van de 
tablet. Zorg ervoor dat de tablet zich binnen de 
reikwijdte van het wifi netwerk bevindt om het in te 
stellen.

veld in. Tip op het selectievakje om het wacht-
woord weer te geven en controleer de juistheid.

• Tik op VERBINDEN.
• De verbinding met het wifi netwerk wordt tot 

stand gebracht.

• U kunt het wachtwoord nogmaals controleren, als 
u op WACHTWOORD WEERGEVEN b  tikt.

• Nadat u het wachtwoord heeft ingevoerd, tikt u 
op het veld VERBINDEN c . De verbinding met 
het wifi netwerk wordt tot stand gebracht.

b

c
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Apps en gegevens kopiëren
De tablet controleert nu of er updates 
voor het Android-besturingssysteem 
beschikbaar zijn. Als dit het geval is, worden ze 
automatisch geïnstalleerd.

Heeft u al eens een smartphone of tablet 
gebruikt? In de volgende stap kunt u apps en 
gegevens van uw oude apparaat op uw nieuwe 
installeren. Tik hiervoor op VOLGENDE, selecteer 
de soort gegevensoverdracht en volg de aanwij-
zingen op het display.

Wanneer deze tablet uw eerste is of wanneer 
u geen gegevens wilt overzetten, tik dan op NIET 
KOPIËREN.

,

Google-account instellen
• Bij de volgende stap wordt u verzocht zich bij uw 

Google-account aan te melden. Voer hiervoor uw 
Gmail-adres en het bijbehorende wachtwoord in. 
Indien u nog geen Google-account heeft, kunt u 
nu een nieuw account aanmaken.

• Tik op ACCOUNT AANMAKEN d .
• Selecteer VOOR MEZELF e .
• Voer VOORNAAM en ACHTERNAAM in en 

tik vervolgens op VOLGENDE f .
• Voer uw GEBOORTEDATUM en GESLACHT in.
• Bij de volgende stap kunt u een eigen gebrui-

kersnaam uitkiezen. Samen met de aan elkaar 
geschreven extensie @gmail.com legt u daarmee 
uw persoonlijke Gmail-adres vast.

• Vervolgens wordt de beschikbaarheid van de 
gewenste gebruikersnaam gecontroleerd.

• Kies zelf een WACHTWOORD voor deze Goog-
le-account. Het dient minstens 8 tekens te bevat-
ten; het is raadzaam er enkele cijfers of speciale 
tekens in op te nemen.

• Nu moet u hetzelfde wachtwoord nogmaals 
invoeren, zodat eventuele typfouten uitgesloten 
kunnen worden.

• Zodra u het selectievakje voor de gebruiksvoor-
waarden en de privacyverklaring heeft geacti-

veerd, tikt u op ACCOUNT AANMAKEN.
• Bij de volgende stap kunt u persoonlijke Goog-

le-accountinstellingen defi niëren en vervolgens 
BEVESTIGEN.

• Nu kunt u instellen hoe de Google-services 
moeten worden opgeslagen. Bekijk de stan-
daardinstellingen nauwkeurig en deactiveer 
indien gewenst afzonderlijke functies. Tip daarna 
op ACCEPTEREN.

d

e
f
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Zoekmachine selecteren
Selecteer een aanbieder van een internetzoekma-
chine die u voor uw zoekopdrachten wilt gebruiken.

Google Assistent activeren
Google Assistent kan nu volledig worden geïn-
stalleerd. Houd er rekening mee dat u Google 
hiermee in ruime mate rechten toekent. Selecteer 
ACTIVEREN of NEE BEDANKT.

Indien u de Google Assistent via spraakcom-
mando's wilt regelen, stelt u Voice Match in; tik 
hiervoor op IK GA AKKOORD en volg de aanwij-
zingen op het display.

Tablet beveiligen
Selecteer een schermvergrendeling zodat onbe-
voegde personen geen toegang tot uw tablet 
krijgen.

• Voer de code in.
• Voer de code nog een keer in om typfouten uit te 

sluiten en bevestig deze.

Google Pay instellen
Wanneer u aan uw Google-account een 
betalingswijze wilt koppelen, tikt u KAART TOE-
VOEGEN en voert u de noodzakelijke gegevens 
in. U kunt dit proces ook OVERSLAAN.

Achtergrond en lettergrootte wijzigen
Ten slotte kunt u nog de achtergrond van uw ta-
blet aan uw smaak aanpassen en de lettergroot-
te veranderen. Deze instellingen zijn van invloed 

Nadat u de instellingen voor Android en Google 
hebt voltooid, ziet u het Android-startscherm. Tik 
vervolgens op het emporia-symbool g .

Juridische informatie
Ga akkoord met de algemene voorwaarden, het 
privacybeleid en de app-machtigingen voor de 
emporia-app. Tip op het vakje naast "Ik heb alles 
gelezen en ga ermee akkoord.".
Bevestig met VOLGENDE h .

2.2. emporia-app installeren

op het systeem, maar niet op de emporia-app. Sluit 
het installatieproces nu af.

k

j
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INSTELLEN

emporia-app als startscherm
Volg de onderstaande instructies op, zodat de 
tablet met de emporia-interface start.
• Tik op VOLGENDE
• Tik op emporia
• Tik op Vastleggen als standaard

Registratie bij de emporia-app
Voer uw naam, leeftijdsgroep, geslacht en e-mail in 
en bevestig met VOLGENDE.
• Tik dan op BEËINDIGEN om de instelling van de 

emporia-app te voltooien.
• De tablet start vanaf nu altijd met de empo-

ria-gebruikersinterface.

Instelling afsluiten
In het Info Center verschijnt een melding, wanneer 
bepaalde installatiestappen werden overgeslagen. 
Verwijder deze melding.

De nieuwe apps na de installatie
De emporia-app is een applicatiecluster.

Daarom vindt u meerdere symbolen op uw 
tablet. Deze staan voor de volgende functies:

Info Center, Internet, Fotoalbum, Camera, Agen-
da, Alarm, E-mail, Alle apps

i Controleer of in het Info Center een melding over 
een SYSTEEMUPDATE aanwezig is en voer deze zo 
nodig uit. 

Notities
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INSTELLEN
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DE EMPORIA-TABLET

1  Aan-/Uit-toets
Toets kort indrukken: de rustmodus van het 
display wordt geactiveerd of gedeactiveerd
Toets lang indrukken: het display voor het 
uitschakelen of opnieuw opstarten wordt 
weergegeven

2  Soft reset
Handleiding op pagina 19

3  Volume-toets 
Toets kort indrukken: het display voor de volu-
meregeling verschijnt gedurende drie seconden
Toets lang indrukken: het display verschijnt en 
het volume wordt luider (boven) resp. zachter 
(beneden)
Bij een oproep of wanneer het alarm klinkt, 
kan het geluid van het apparaat tijdelijk wor-
den uitgeschakeld (druk op toets beneden)

4  Microfoon
5  USB-C-aansluiting
6  Kaartvak (simkaart en SD-kaart) 

Handleiding op pagina 7
7  Luidspreker
8  Oplaadcontact
9  Geleidingen voor oplaadstation
10 Headset-aansluiting
11  Cameralens
12  Led voor flits/zaklamp

• Appinstaller
• Assistent 

Handleiding op pagina 20
• Chrome
• Drive
• Duo   

Handleiding op pagina 75
• E-mail   

Handleiding vanaf pagina 32
• Instellingen
• Files
• Gmail
• Google
• Google TV
• Infocentrum
• Agenda
• Berichten
• Play Store
• Rekenmachine
• Sim-toolkit
• Soundrecorder
• Systeemupdates 

Handleiding op pagina 18
• Telefoonboek 
• Alarm
• Weer
• YouTube   

Handleiding vanaf pagina 78

Een overzicht van uw tablet Vooraf geïnstalleerde apps

13  Achtergrondbeeld 
Handleiding op pagina 18

14  Tijdweergave
15  Datumweergave
16  Weerbericht 
17  Accuweergave 
18  Ontvangstweergave 
19  Snelinstellingen 
Symbolen op het startscherm (homescreen)
20 Alarm (in de snelinstellingen)
21  Stille modus (in de snelinstellingen)
22  Vliegtuigmodus (in de snelinstellingen)
23  Tegels voor favoriete apps 

Handleiding op pagina 17
24 Infocentrum 

Handleiding op pagina 18
25 Internet 

Handleiding vanaf pagina 24
26 Fotoalbum 

Handleiding op pagina 58
27  Camera 

Handleiding op pagina 57
28 Agenda
29 Alarm
30 E-mail 

Handleiding vanaf pagina 32
31  Alle apps
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VRAGEN EN ANTWOORDEN

Het display schakelt heel snel uit. Hoe 
kan ik de time-outtijd veranderen?
Om ervoor te zorgen dat het display niet onnodig ac-
cureserves verbruikt, hoewel het apparaat helemaal 
niet meer wordt gebruikt, schakelt het display uit.

Het display schakelt automatisch over naar de 
rustmodus, wanneer gedurende een bepaalde tijd 
geen gegevens worden ingevoerd. Deze time-outtijd 
is standaard met 30 seconden nogal kort gekozen, 
zodat er niet onnodig accureserves worden ver-
bruikt. Soms leidt dat er echter toe dat het display 
zwart wordt, omdat men iets leest of omdat men 
even nadenkt wat daarna moet worden gedaan. Dat 
is niet prettig!

Hoe deblokkeert men het display resp. 
hoe wijzigt men de displayblokkering?
De displayblokkering beschermt uw apparaat tegen 
het onopzettelijk invoeren van gegevens via het tou-
chdisplay.

Er zijn twee soorten displayblokkering: enerzijds door 
het invoeren van een zelfgekozen pincode of door te 
vegen, d.w.z. het verplaatsen van een veld op het display. 
Het invoeren van een pincode is duidelijk de veiligere 
versie, want deze beschermt ook tegen toegang tot het 
apparaat door onbevoegde personen. Het deblokkeren 
met behulp van vegen beschermt daarentegen alleen 
tegen het onopzettelijk invoeren van gegevens.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Daarom kunt u de time-outtijd zelf veranderen en 

verlengen tot 30 minuten. Daarna is het beslist raad-
zaam het display handmatig in de rustmodus te 
zetten, wanneer men niet meer met de tablet werkt. 

Druk daarvoor de rode Aan-/Uit-toets kort in.

Zo verandert u de time-out van het display:
• Open Snelinstellingen – Display – Display auto-

matisch uitschakelen.
• Selecteer de gewenste periode die tussen de 

laatste bediening van het display en het auto-
matisch overschakelen naar de toestand "Tablet 
inactief" moet verstrijken.

• Sluit de "Instellingen".

Zo wijzigt u de instellingen voor de displayblok-
kering:
• Open Snelinstellingen – Veiligheids-

instellingen – Displayblokkering.
• Selecteer één van de drie opties:

Geen: de displayblokkering wordt volledig gede-
activeerd
Vegen: Het veld met het hangslot moet van links 
naar rechts worden verplaatst om het display te 
deblokkeren
PIN: 
Voer een zelfgekozen pincode met ten minste vier 
tekens in
Om een invoerfout te voorkomen, voert u de 
pincode nogmaals in en bevestigt u de ingevoerde 
gegevens
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VRAGEN EN ANTWOORDEN

Hoe keert men terug naar het start-
scherm? Welke navigatievelden zijn er?
Alle functies om te navigeren vindt u op uw tablet in 
de grijze kopregel.

Wanneer deze kopregel niet zichtbaar is, veegt 
u over de displayrand bovenaan van boven naar 
beneden.

Hoe kan men de velden op de startpa-
gina verbinden met andere apps?
U kunt de eerste zeven tegels op het startscherm 
bezetten met uw favoriete apps. De verbinding met 
"Alle apps" kan niet worden veranderd.

Tip op dit symbool om rechtstreeks naar 
het startscherm (homescreen) terug te 
keren.

Op het externe toetsenbord (verkrijgbaar 
als toebehoren) vindt u de Home-toets 
linksonder op het toetsenblok.

Met "Vorige" maakt u altijd de laatste 
selectiestap ongedaan.

Op het externe toetsenbord (verkrijgbaar 
als toebehoren) vindt u de Vorige-toets 
rechtsboven op het toetsenblok.

Selecteer welke meldingen op het geblokkeerde 
display mogen verschijnen
Voltooi de invoer met "Gereed" en sluit de "Instel-
lingen".

Zo verandert u de app-indeling
• Tip minstens gedurende drie seconden op het 

app-symbool dat u wilt veranderen. 
• De lijst met alle apps die op uw tablet zijn geïn-

stalleerd wordt weergegeven.
• Wijs een nieuwe app toe door erop te tippen.
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Hoe kan men het achtergrondbeeld 
wijzigen?
Het achtergrondbeeld van het display kan op elk mo-
ment door een persoonlijke foto worden vervangen.

Zo verandert u het achtergrondbeeld:
• Tip lang op het huidige achtergrondbeeld en 

vervolgens op Achtergrond kiezen van – Afbeel-
ding wijzigen.

• Selecteer een bestaande foto uit uw Fotoalbum
of tip op Foto 
maken.

• Pas het fotofragment aan met de + en – toetsen.
• Sla het nieuwe achtergrondbeeld op met Op-

slaan.

Wat is het Infocentrum, waar heeft 
men dat voor nodig?
Deze applicatie geeft een overzicht van alle mel-
dingen die u met de diverse apps heeft ontvangen. 
Hiertoe behoren gemiste oproepen, nieuwe berich-
ten, verwijzingen naar updates voor geïnstalleerde 
apps enz.

Zo bedient u het Infocentrum:
• Open Alle Apps - Infocentrum.
• Wanneer u op de Melding tipt, wordt u naar de 

desbetre  ende app doorgestuurd. 
• Normaliter verdwijnt de melding zodra u erop 

hebt getipt. Het is tevens mogelijk om de comple-
te lijst leeg te maken. Dit doet u met Alles wissen.

Wat betekent "Systeemupdates'', wat 
moet u dan doen?
Met deze tablet kunt u zelf de nieuwste empo-
ria-software voor de tablet downloaden, het sys-
teem bijwerken en toepassingen verbeteren.

Wanneer emporia nieuwe software voor uw tablet 
ter beschikking stelt, ontvangt u een melding (zie 
Infocentrum). Voer deze update uit zoals beschre-
ven, zodat uw tablet weer helemaal up-to-date is.

Zo installeert u de systeemupdates:
1. Breng, indien mogelijk, een verbinding met een 

wifi netwerk tot stand.
2. Open Alle Apps - Systeemupdates.
3. Controleer of de accu over minimaal 30% laad-

capaciteit beschikt, anders kan het downloaden 
niet starten.

4. Om het downloaden van de nieuwe software te 
starten, selecteert u Op systeemupdates contro-
leren. U wordt geïnformeerd of er geactualiseerde 
software beschikbaar is. Is dit het geval, selecteer 
dan Download en start de update-procedure. 
De groene balk informeert u over de voortgang 
van het downloaden.

5. Wanneer het downloaden is voltooid, selecteert u 
Nu bijwerken. U krijgt een melding dat u de tablet 
niet kunt gebruiken tijdens het bijwerken. Druk 
niet op de Aan-/Uit-toets tijdens het bijwerken en 
bedien uw tablet pas weer na de 
informatie De installatie is geslaagd.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
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Kan men links (koppelingen) naar 
websites, telefooncontacten of iets 
dergelijks op de startpagina plaatsen?
Nee, er kunnen geen links of andere widgets op het 
homescreen worden geplaatst.

Kan het toetsenbord op het display 
worden veranderd?
De emporia-app bevat ook een toetsenbord dat 
speciaal voor de doelgroep digitale beginners
werd ontwikkeld.

Open de Snelinstellingen op de startpagina en tip 
op emporia-toetsenbord.
Nu kunt u onder meer instellen of u met hoofdletters 
of kleine letters wilt schrijven, of u een reactie na 
toetsaanslag wilt, of u autocorrectie of suggesties 
voor het volgende woord wenst.

De tablet reageert niet meer, wat kan 
ik doen?
Wanneer de tablet niet meer reageert is daar 
meestal een onjuiste functie van de software voor 
verantwoordelijk en maar zeer zelden is de hard-
ware defect.

Voer eerst een zogenoemde "soft reset" uit. 
Bij een dergelijke reset wordt alleen de tablet 
uitgeschakeld; er gaan geen gebruikersgegevens 
verloren die al zijn opgeslagen.

Zo voert u de "soft reset" uit:
• Steek het simkaartpinnetje in de opening naast 

de rode Aan-/Uit-toets (zie pagina 14), totdat u 
weerstand voelt en een klikje hoort.

• Dan wordt de tablet uitgeschakeld.
• Start de tablet door de rode Aan-/Uit-toets ca. 

twee seconden ingedrukt te houden.

Wanneer dit proces niet het gewenste succes 
heeft, dient u contact op te nemen met uw dealer 
of de emporia-hotline (zie pagina 6).

Kan ik met de tablet bellen?
Wanneer u een goed functionerende simkaart 
heeft geplaatst, kunt u de tablet ook gebruiken 
om mee te bellen. Sluit daarvoor de headset die bij 
de inhoud van de verpakking is inbegrepen aan of 
gebruik tijdens het telefoongesprek de ingebouwde 
luidsprekers van de tablet.

Zo telefoneert u met de tablet:
• Open Alle apps – Telefoonboek.
• Voer het telefoonnummer in via het toetsenblok

of open het Telefoonboek.
• Alle opgeslagen contacten verschijnen in een lijst.
• Tip op de Naam van een contact om het gesprek 

te starten.
• Tip op het Hoofdsymbool of de foto van het 

contact om meer instellingen bij het contact weer 
te geven en te bewerken. 

VRAGEN EN ANTWOORDEN
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Hoe maakt men gebruik van de 
Google Assistant, d.w.z. van de 
spraakbesturing op de tablet?

Google Assistent, de virtuele assistent, luistert 
naar wat u hem vraagt. Deze functie zoekt voor u 
informatie op internet op, regelt uw afspraken of 
start apps wanneer u hem de opdracht geeft om 
dit te doen.

Met Google Assistant kunt u op praktische wijze 
met behulp van spraakcommando's (inspreken) 
routineklussen afwikkelen. Google Assistent be-
grijpt echter ook gecompliceerde opdrachten. Dat 
betekent dat u niet hoeft te zeggen "Weer, 17 fe-
bruari", maar u vraagt bijvoorbeeld: "Hallo Google, 
hoe wordt het weer morgen?"

Zo start u de Google Assistant:
•  Open Alle Apps - Assistent.
•  Stel een vraag of spreek een opdracht in. Er 

wordt schriftelijk weergegeven wat de spraak-
herkenning heeft begrepen.

•  De Google Assistant antwoordt en geeft passen-
de informatie weer.

Welke vragen kan ik stellen?
Aan de hand van de volgende voorbeelden laten 
we zien wat Google Assistent begrijpt en hoe u uw 
vragen kunt formuleren:
• Kaarten: "Hoe lang duurt het om met de auto 

van Wenen naar München te rijden?"
Behalve het antwoord toont Google Maps ook 
de voorgestelde route.

Hoe gebruikt men het oplaadstation 
als houder of voor wandmontage?
Het emporia-oplaadstation is een praktisch hulp-
middel waarmee u de tablet op tafel kunt neerzet-
ten en beide handen vrij heeft. (Zie pagina 77)

U kunt het oplaadstation van de tablet ook aan de 
muur bevestigen:
•  Maak het zwarte deel van het oplaadstation evt. 

los door het naar beneden weg te duwen.
•  Dan ziet u de uitsparingen voor wandmontage 

op het vrijgekomen deel van het oplaadstation.
•  Gebruik het montagesjabloon om de schroeven 

op de juiste afstand aan te brengen. Het sjabloon 
vindt u als opdruk op een binnendoos.

•  Houd het sjabloon tegen de muur aan en mar-
keer de plaatsen voor de boorgaten.

•  Boor de gaten op de gemarkeerde plaatsen in 
de muur.

•  Duw de pluggen (wandmontageset bij de in-
houd van de verpakking) in de gaten en draai de 
schroeven zodanig vast dat de houder over de 
schroefkoppen kan worden geschoven.

• Vertalen: "Hoe zeg je in het Russisch 'Waar is 
de uitgang?""
U kunt aparte woorden gebruiken of ook hele 
zinnen gebruiken als u een vraag stelt.

• Afspraken: "Herinner me over een uur aan 
boodschappen doen".
Er wordt een herinneringsopdracht aangemaakt 
en op het desbetre� ende 
tijdstip krijgt u een melding.

• Lijsten: "Schrijf op mijn to-do-lijst "Kleren 
wassen""
Zo maakt u snel notities zonder dat u hiervoor 
lang hoeft te typen.

• Weer: "Hoe is het weer in Londen?"
Het antwoord krijgt u schriftelijk en via een 
audio.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
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Hoe kan ik mijn WhatsApp-toegang 
van mijn smartphone ook op de ta-
blet gebruiken?
Wanneer uw tablet geen eigen simkaart heeft, kunt 
u de WhatsApp-account van uw smartphone ook 
gebruiken om te chatten op de tablet.

Zo verbindt u de tablet met WhatsApp op uw 
smartphone:
•  Open op de tablet Alle Apps – Google Chrome.
•  Voer op de URL-regel "web.whatsapp.com" in.
•  Ga evt. akkoord met het gebruik van cookies.
•  Tip op de drie stippen voor het menu rechts 

naast de URL-regel.
•  Tip op Desktopwebsite.
•  Er verschijnt een pagina met een 

QR-code. 
• Open WhatsApp op de smartphone.
•  Tip op de drie stippen voor het menu en selec-

teer "Verbonden apparaten".
•  Tip op "Apparaat toevoegen"
•  Scan de QR-code op de tablet.
•  Zodra de QR-code is herkend, wordt uw 

Whatsapp-chat op de tablet weergegeven.
•  Nu kunt u naar keuze op de tablet of op de 

smartphone chatberichten schrijven en verzen-
den

Let op: videobellen op de tablet via Whatsapp is 
in deze confi guratie niet mogelijk.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
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Fabrikant:
emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria

MiCOM Labs Inc. (identificatienummer: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
heeft het volgende EU-typekeuringscertificaat (certificaatnr.: STCT2087) afgegeven:
Het hierboven beschreven onderwerp van de verklaring voldoet aan de
desbetre�ende wettelijke harmonisatievoorschriften van de Unie:
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EG
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige
verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Geharmoniseerde EN-normen en basisnormen
Artikel 3.1 a) Veiligheid & Gezondheid: conform
• EN IEC 62368-1 (2020) +A11 (2020); EN 50663 (2017); EN 62479 (2010);
EN 62209-2 (2010) A1 (2019); EN 50566 (2017)
[Rapportnr.: TCT210806E022; TCT210806E041; TCT210809S005 · MiCOM Labs Inc.]

Artikel 3.1 b) Elektromagnetische compatibiliteit conform
• Final draft EN 301 489-52 V1.2.0; Draft EN 301 489-19 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.4;
Draft xEN 301 489-3 V2.1.2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 55032 ( 2015+A1 (2020) +A11 (2020);
EN 55035 ( 2017+A11 (2020); EN IEC 61000-3-2 (2019); EN 61000-3-3 ( 2013) +A1 (2019)
[Rapportnr.: TCT210806E023; TCT210806E040 · MiCOM Labs Inc.]

Artikel 3.2) E�ectief en e¨ciënt gebruik van het radiospectrum: conform
• EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.2.1; EN 303 345-1 V1.1.1; EN 303 345-3 V1.1.1;
EN 303 413 V1.2.1; EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V13.1.1; EN 301 908-2 V13.1.1; EN 301 908-13 V13.1.1
[Rapportnr.: TCT210806E024; TCT210806E025; TCT210806E026; TCT210806E033; TCT210806E034; TCT210806E035;
TCT210806E036; TCT210806E037; TCT210806E038; TCT210806E039 · MiCOM Labs Inc.]

Importeur:
emporia telecom GmbH + CoKG

Website: 
www.emporia.eu

Merknaam:
emporia

Model: 
emporiaTABLET (TAB1)

Artikelbeschrijving:
4G Tablet

CONFORMITEITSVERKLARING
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Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden | PartNo: TAB1_DOC_V2021-11 | 202111

Beschrijving van het toebehoren en de onderdelen
Software: versie EMP.TAB1.MP.OM.V1.14 of hoger
Reisoplader: ;
input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; output: DC 5.0 V, 2 A
Tafeloplader: TL-TAB1;
input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.15 A; output: DC 5.0 V, 0.5 A
USB-kabel: ~1 m
Accu: Li-Ion 3.7 V/5000 mAh. 18.5 Wh

Verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens
Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
01-11-2021, Linz/Austria

CONFORMITEITSVERKLARING
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PLAY STORE

Google Play Store
en internet

Tot de belangrijkste toepassingen 
van de tablet behoren zonder twij-
fel de Play Store en de webbrow-

ser. Van die twee maken we per slot van 
rekening het allermeest gebruik: dage-
lijks zoeken we naar apps, installeren de 
apps en voeren updates uit. 

De browser gebruiken we zeker niet 
minder. Het is immers de browser die u 
naar de meest uiteenlopende websites 
heen leidt. 

Op de volgende pagina's komt u stap 
voor stap te weten hoe u deze twee be-
langrijke en voorgeïnstalleerde toe-
passingen op uw emporia-tablet kunt 
gebruiken. Aan het eind van dit 
hoofdstuk laten we u daarnaast nog een 
heel handig hulpmiddel zien.
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PLAY STORE

2 De zoekbalk
Tik op "Play Store". Direct na het starten 

van de app verschijnt bovenaan de startpa-
gina de zoekbalk b .

3 Zoekbegrip invoeren
We gaan er hier voor het gemak van 

uit, dat u weet naar welke app u zoekt. 
Activeer het zoekveld. Het onscreen-toet-
senbord c  verschijnt, en nu kunt u een 
willekeurig zoekbegrip invoeren. Al terwijl 
u typt, toont de app u bepaalde suggesties 
op basis van uw ingevoerde gegevens d .

Apps in de Play Store zoeken
Bij bezorging is het potentieel van uw ta-
blet nog lang niet benut. Dankzij de apps 
uit de Play Store kunt u de mogelijkheden 
van uw tablet aanzienlijk uitbreiden.

1 Play Store-app
U vindt de Play Store-app onder het 

menupunt "Alle apps" a  op uw start-
scherm. Tik op de "Alle Apps" en scrol 
omlaag naar "Play Store" a .

d

a

b

c
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PLAY STORE

1 Installeren
Wanneer de gewenste app gratis is en op 

uw apparaat kan worden geïnstalleerd, ver-
schijnt er een groene knop met de tekst "In-
stalleren" a . Wanneer het om een app gaat 
waarvoor moet worden betaald, verschijnt in 
plaats van de tekst de prijs van de app.

Apps downloaden
Zodra u de app die u zocht heeft gevonden, 
kunt u deze installeren. Is uw favoriete app 
compatibel met uw apparaat? Prima, dan 
kunt u meteen aan de slag.

PLAY STORE

2 Verloop van de installatie
Tijdens de installatie is de knop "Ope-

nen" b  niet actief. Nadat de installatie 
voltooid is, wordt ook deze groen. Tik op 
deze knop om de app voor de eerste keer te 
openen c . Daarna vindt u deze app evenals 
alle andere apps in het app-menu van uw 
tablet. Het menu wordt via "Alle apps" 
opgeroepen.

a

b c
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PLAY STORE

1 De weg naar meer plezier
De Play Store biedt allereerst de apps 

aan. De spelletjes, boeken en fi lms zijn deson-
danks niet moeilijk te vinden. De bijbehoren-
de knoppen vindt u linksboven in het scherm.

Films, spelletjes en boeken
Behalve apps biedt de Play Store ook 
spelletjes, fi lms en boeken aan, die u kunt 
downloaden of streamen. Hier laten wij u 
zien hoe u deze kunt vinden.

2 Spelletjes en meer
Via deze knoppen komt u in een hand-

omdraai bij de games (spelletjes) a , de 
boeken b  en de fi lms c . Het zoeken en 
downloaden gaat net zo in z'n werk als bij 
de apps zoals hierboven beschreven.

a

c

b
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PLAY STORE

1 Mijn apps en games
Rechtsboven vindt u een ronde knop 

met de afkorting van uw naam of met 
uw profi elfoto a . Tik op de knop. In het 
volgende menu selecteert u "Mijn apps en 
games" b .

Updates
Apps worden voortdurend verder ontwik-
keld en zijn meestal gratis voor gebruikers 
beschikbaar. Wat de actuele status van een 
app is, komt u te weten door de rubriek 
"Mijn apps en games" op te roepen.

2 Apps en games openen
Nu worden alle apps en spelletjes 

weergegeven. Er moet onderscheid worden 
gemaakt tussen twee soorten updates. Ten 
eerste zijn er updates waarvoor nieuwe toe-
gangsrechten nodig zijn. Deze updates moe-
ten manueel worden gestart c . Updates 
waarvoor geen speciale gebruikersinteractie 
nodig is, worden daarentegen meestal 
automatisch op de achtergrond uitgevoerd. 
Ze worden in de rubriek "Onlangs geüpdatet" 
d  weergegeven.

Om updates met de hand te starten, tikt u 
gewoon op de knop "Updaten" e  naast de 
app die geactualiseerd moet worden.

PLAY STORE

e

c

d

b

a
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INTERNET

1 Website openen
Om een website op te roepen, tikt u eerst 

op het startscherm van de tablet op het inter-
netpictogram a  onderaan het beeldscherm. 
In het venster dat nu verschijnt, tikt u op de 
regel "Zoek of typ de URL" b  en voert u de 
naam van de gewenste website of een zoek-
begrip c  in. Vervolgens tikt u op de groene 
knop "Start" d  onderaan het beeldscherm.  

2 Bladwijzers opslaan
Om ervoor te zorgen dat u de naam van 

uw favoriete website niet steeds weer hoeft in 
te typen, kunt u deze heel eenvoudig opslaan 
als Favoriet. Hiervoor roept u de gewenste 
website op en tikt u op de regel "Zoek of typ 
de URL". Vervolgens tikt u op "Bladwijzer 
opslaan". 

Het is mogelijk om de naam van de blad-
wijzer te veranderen. Door op "Bladwijzer 
opslaan" e  te tikken, wordt de website als 
Favoriet opgeslagen.

Internet gebruiken
De typische gebruikersinterface van empo-
ria is uitgerust met een eenvoudig te bedie-
nen en overzichtelijke browser. Wij laten u 
zien hoe deze werkt.

a

b c

de
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PLAY STORE

3 Bladwijzers openen
Direct onder het veld "Zoeken" vindt u 

onder de knop "Bladwijzers" f  uw opge-
slagen websites, overzichtelijk gerangschikt 
in een lijst g . Door op een item te tippen, 
wordt de desbetre� ende website geopend.

4 Browsergeschiedenis
Op het startscherm van de browser 

zijn in de vorm van kleine voorvertoningen 
h de websites te zien die u het laatst heeft 

bezocht. U hoeft alleen maar op een voor-
vertoning te tikken, en de website wordt 
opgeroepen. Via de knop "Vorige" i  keert 
u tijdens het surfen terug naar het eerder 
geopende venster. Aan het einde van de lijst 
vindt u de knop "Geschiedenis wissen" j .  
Wanneer u hierop tikt, wordt u automatisch 
gevraagd of u uw browsergeschiedenis wilt 
wissen. Als u de geschiedenis inderdaad wilt 
wissen, tikt u op "Ja". 

5 Browser sluiten
Wanneer u het browservenster wilt 

sluiten, tikt u op de knop met het huisje k

links van de "Vorige"-knop. Direct daarna 
verschijnt het tabletstartscherm.

INTERNET

f g

j

k

h

i
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INTERNET

1 App downloaden
In de Play Store vindt u talloze apps 

waarmee QR-codes kunnen worden gescand. 
Voor onze handleiding hebben wij de "Scan-
ner voor QR- en barcodes" gedownload a . 
Start de app en volg de eerste stappen. Daar 
wordt u verzocht om "Met de camera scan-
nen" te selecteren. Hierdoor geeft u de app 
toestemming om de camera van de tablet te 
gebruiken.

QR-codes scannen
Met behulp van de kleine vierkante plaatjes 
met het labyrintpatroon – beter bekend als 
QR-codes – opent u vliegensvlug een app of 
een website. Hoe dat in z'n werk gaat, leg-
gen wij op deze pagina uit.

2 Code scannen
De camera wordt vervolgens auto-

matisch gestart. Houd de camera vóór de 
QR-code en let erop dat de code in het 
vierkant op het beeldscherm past b . Wan-
neer het scannen is gelukt, verschijnt er een 
keuzevenster. Nu kunt u ofwel de code laten 
weergeven of direct een website c  openen. 
Wij adviseren u om meteen de website te 
openen.

a

c

b
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E-MAIL

E-mail en
messaging

Mobiele eindapparaten zijn er niet 
alleen om te streamen en te sur-
fen op internet. We gebruiken 

ze ook om met onze vrienden, familie en 
kennissen te communiceren. Of ze nu via 
e-mail of via een messengerdienst wor-
den verstuurd: het uitwisselen van berich-
ten (vrijwel in realtime) is nog nooit zo 
gemakkelijk geweest als nu, dankzij han-
dige apps en de mogelijkheid om overal 
en altijd online te zijn.

Dit is voor ons reden genoeg om u op 
de volgende pagina's een inkijkje te ge-
ven. Wij laten u zien hoe u uw e-mailac-
count aan de mail-app van emporia 
koppelt, en hoe u berichten opstelt, leest, 
beantwoordt of wist. En daarna leert 
u alles wat u moet weten over 's we-
relds meest gebruikte messengerdienst, 
WhatsApp.
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E-MAIL

1 Koppeling starten
Nadat u de e-mailtoepassing voor de eer-

ste keer heeft gestart door met uw vinger op 
"E-mail" a  te tikken, voert u uw e-mailadres 
en het bijbehorende wachtwoord b  in. Ver-
volgens tikt u op "Handmatig instellen" c . 

2 POP-server instellen
In het volgende venster tikt u op 

"POP3" d . Voer bij "POP3-server", "Poort" 
en "Beveiligingstype" e  de vereiste gege-
vens in en tik vervolgens op "Volgende" f .
Op de supportpagina van uw mailaanbieder 
vindt u de benodigde serverinstellingen.

E-mailaccount koppelen
De emporia-gebruikersinterface is uitge-
rust met een eigen mailprogramma. Wilt u 
dit mailprogramma gebruiken om berich-
ten te ontvangen, te schrijven en te verstu-
ren, dan moet het aan uw e-mailaccount 
worden gekoppeld.

Belangrijk: Het kan zijn dat u de POP3-func-
tie in het instellingsmenu van uw postvak 
vóór het instellingsproces moet activeren. 

b

a

d

e

f

a

a

c
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3 SMTP-server instellen
In het volgende venster moet u te werk 

gaan zoals in het eerder beschreven venster. 
Ook in dit venster moet u de parameters, hier 
"SMTP-server", "Poort" en "Beveiligingstype" 
g , volgens de specifi caties van uw mailaan-

bieder invoeren. Bevestig de gegevens met 
"Volgende" h .

4 Eigen account-
instellingen vastleggen

Nadat u de POP- en SMTP-servergegevens 
heeft ingevoerd, kunt u desgewenst nog 
individuele instellingen maken die over de 
synchronisatie van uw account gaan en over 
de frequentie van het ophalen van e-mails i . 
Daarna tikt u op "Volgende" j .

5 Naam postvak wijzigen
Vervolgens kunt u desgewenst de naam 

van de e-mailaccount wijzigen, evenals de 
naam die bij uitgaande berichten wordt weer-
gegeven k . Door op "Gereed" l  te tikken, 
wordt het instellingsproces voltooid, waarna 
Postvak IN m  wordt geopend.

E-MAIL

g

k

j

i

l m

h
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1 Berichten opstellen
Wanneer u een e-mail naar vrienden, 

familie of kennissen wilt sturen, tikt u eerst op 
de knop "E-mail schrijven" a . 

In het venster dat nu verschijnt, voert u bij 
"Aan" b  de ontvanger in. Vervolgens tikt u 
op "Onderwerp" c  en voert u de gewenste 
tekst in. Tik op het veld "E-mail schrijven". 
Nu kunt u met het schrijven van de e-mail 
beginnen. Typ de tekst in het veld d . 

U heeft de mogelijkheid om een bestand 
aan uw bericht toe te voegen (bijv. een foto, 
pdf-bestand, Word-document). Hiervoor tikt 
u onderaan het display op het paperclipsym-
bool e . Selecteer het bestandstype (foto 
of video) f  en volg de instructies op. Om 
het bericht te verzenden tikt u op de groene 
"Zenden"-knop g  onderaan het beeldscherm 
en vervolgens op "Ja" h .

Postvak IN
Postvak IN (inbox) is het centrale 
bestanddeel van de e-mail-app. Hier kunt 
u binnenkomende berichten lezen en in-
dien gewenst ook beantwoorden evenals 
e-mails opstellen. Zo gaat het in zijn werk.

E-MAIL
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2 E-mails openen
Om een bericht in uw Postvak IN te 

openen, selecteert u dit door erop te tikken i . 
Dan gaat het berichtenvenster open waar u het 
bericht in kwestie kunt bekijken.

3 Berichten beantwoorden
Tik in het berichtenvenster op de knop 

"Opties" j  onderaan het display en selec-
teer het menupunt "Reageren" k . De mail-
app vult nu automatisch het onderwerp met 
de afkorting "Re:" en de ontvanger in. Wilt u 
het onderwerp wijzigen? Dan hoeft u alleen 
maar op de onderwerpregel l  te tikken 
en een andere tekst in te typen. Vervolgens 
typt u de antwoordtekst in het veld "E-mail 
schrijven" m . Tik op de knop "Zenden" om 
het bericht te versturen.

4 E-mails verwijderen
Wanneer u een bericht wilt verwijderen, 

tikt u eerst op "Opties" j . Selecteer daarna 
"Verwijderen" n . Vervolgens wordt aan u 
gevraagd of u de e-mail werkelijk wilt verwij-
deren. Bevestig dit met "Ja" o .

E-MAIL
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1 Als steun gebruiken
Plaats de tablet eerst in de houder van 

de bookcover. Om de geïntegreerde steun te 
gebruiken, klapt u het bovenste deel van de 
achterkant van de cover naar beneden. Dit 
deel zet u op tafel neer. U kunt de hellings-
hoek veranderen door het omgeklapte deel 
naar voren of naar achteren te bewegen. 

Toebehoren: bookcover 
Ter bescherming tegen stof en krassen 
bestaan er voor tablets zogenoemde 
bookcovercases, die de tablet-achterkant 
én het display bedekken. Het 'deksel' van 
sommige beschermhoezen - zoals dat van 
de emporia-bookcover (apart verkrijg-
baar) - bevat een toetsenbord.

2 Toetsenbord gebruiken
Het toetsenbord wordt automatisch 

door de tablet van stroom voorzien. Zo-
doende hoeft de tablet niet op een externe 
stroombron te worden aangesloten. U kunt 
dus direct beginnen met typen en bent in 
staat om berichten sneller en gemakkelijker 
te beantwoorden dan met het toetsenbord 
op het display.

TOEBEHOREN: BOOKCOVER

37
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2 Telefoonnummer opgeven
Ook al functioneert WhatsApp onafhan-

kelijk van de simkaart via wifi , de dienst heeft 
een bestaand mobiel nummer van u nodig. 
Voer dit nummer in als u WhatsApp voor de 
eerste keer start c .

WhatsApp op de tablet
Voordat u WhatsApp kunt gebruiken, zijn 
eerst een paar voorbereidende stappen 
nodig. Deze worden hier kort toegelicht.

3 Verifi catiecode invoeren
Nadat u het telefoonnummer in het daar-

voor bestemde veld heeft ingevoerd, vraagt 
het programma u of u het juiste nummer hebt 
opgegeven (controleer of u geen typfouten 
heeft gemaakt). Vervolgens wacht u op een 
sms-bericht met een code. De code voert u in 
het tekstveld in dat nu verschijnt d . Daarna is 
WhatsApp klaar voor gebruik.

1 WhatsApp openen
Tik eerst op "Alle apps" a , scrol 

naar beneden en selecteer vervolgens 
"WhatsApp" b .

WHATSAPP

a

b

c

d
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WHATSAPP

1 Contactlijst
WhatsApp heeft toegang tot uw con-

tacten van uw mobiele telefoon nodig om 
namen te kunnen weergeven. Zorg ervoor dat 
u WhatsApp toestemming geeft om toegang 
tot uw contacten te krijgen.

2 Mogelijke contacten
Aan de hand van uw persoonlijke 

contacten controleert WhatsApp wie van 
uw kennissen eveneens gebruikmaakt van 
deze dienst. In het nog lege chatvenster tikt 
u op de groene knop in de onderste rech-
terhoek a . Dan verschijnen uw opgesla-
gen contacten b . Selecteer de gewenste 
persoon.

3 Bericht schrijven
De rest is heel eenvoudig. In het invoer-

veld c  typt u nu het gewenste bericht; met 
de Zenden-knop d  verstuurt u het bericht.

De eerste chat
Zodra WhatsApp is ingesteld, kunt u met 
het programma aan de slag. Kies iemand uit 
waarmee u graag wilt chatten 
en begin met uw eerste chat.

a

b

c d
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1 Foto's verzenden
We bevinden ons middenin een lopend 

chatgesprek. Rechts in het tekstvenster 
vindt u een klein knopje met een came-
rasymbool a . Om direct een foto te maken, 
tikt u hierop. Ook kunt u op het papercli-
psymbool b  tikken en daarna op "Galerij" 
c , en dan selecteert u een reeds genomen 

foto uit uw fotogalerij. 

2 Bevestigen
Zodra u een foto heeft geselecteerd, 

verschijnt een fotopreview. Wanneer u dat 
wilt, kunt u nog commentaar aan de foto 
toevoegen alvorens deze te verzenden. Schrijf 
uw commentaar in het tekstveld waar u altijd 
in schrijft. Door op de pijl in de rechterbe-
nedenhoek d  te tikken, verstuurt u de foto. 
Na het verzenden verschijnt de foto in een 
kleiner formaat in het chatvenster e .

Foto's verzenden
U kunt via WhatsApp direct foto's
maken en deze verzenden. Dit kunt u heel 
gemakkelijk doen terwijl een chat bezig is.

WHATSAPP
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1 Nieuwe groep
Open het menu a  rechtsboven en tik op 

"Nieuwe groep" b .

2 Contacten
De eerder vermelde contactlijst 

verschijnt. Selecteer de personen die u voor 
de groep wilt uitnodigen. Geselecteerde 
contacten worden bovenin het venster apart 
weergegeven c . Vervolgens tikt u op het 
pijltje rechtsonder d .

3 Groepsnaam
Om ervoor te zorgen dat u de nieuwe 

groep kunt terugvinden, is het zinvol 
om een naam aan de groep te geven. 
WhatsApp geeft u daarom tot slot sugges-
ties voor een sprekende groepsnaam e .

WhatsApp-groepen
Wanneer u met verschillende personen 
wilt communiceren die wellicht ook nog op 
grote afstand van elkaar wonen, kunt u een 
WhatsApp-groep aanmaken. Alle leden van 
deze groep kunnen nu binnen de groep met 
elkaar chatten, discussiëren enz.

WHATSAPP

a b

d

ec
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1 Bijna hetzelfde
Het maken van een verzendlijst gaat 

nagenoeg op dezelfde manier als het aanma-
ken van een groep. U hoeft alleen maar op 
"Nieuwe verzendlijst" a  te tikken en ook hier 
weer de personen toe te voegen b  naar wie 
u een bericht wilt sturen. Een groepsnaam is 
hier niet nodig. 

Verzendlijst
U hoeft niet meteen een nieuwe groep aan 
te maken, wanneer u hetzelfde bericht aan 
meerdere personen wilt versturen. Hier-
voor is de verzendlijstfunctie.

2 Bericht versturen
Tik eenvoudig op de knop met het 

vinkje en voer daarna uw bericht in c . 
Vervolgens tikt u op de "Zenden"-knop d . 
Het bericht wordt dan direct naar alle eerder 
geselecteerde contacten verzonden e .

WHATSAPP
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WhatsApp is weliswaar de populairste messengerdienst, maar zeker niet de enige. Er bestaan nog een paar andere interessante 
alternatieven, die wij hier kort willen aanstippen.

De messenger Signal versleutelt berichten stan-
daard d.m.v. end-to-endbeveiliging. Deze messen-
ger bestaat sinds 2014. Hij kan worden gebruikt op 
een tablet (Android en iOS) en op maximaal vijf 
apparaten die aan dit apparaat zijn gekoppeld. Bij 
de registratie moet een telefoonnummer opgege-
ven worden.

Het feit dat zowel de broncode van de smartp-
hone-, tablet- en pc-programma's als de broncode 
van de software (die voor de Signal-server wordt 
gebruikt) vrij toegankelijk zijn, zorgt voor vertrou-
wen.

Facebook is nog steeds het grootste sociale net-
werk ter wereld. De messenger kan niet alleen op 
smartphones en tablets worden gebruikt, maar 
ook op pc's. Vanaf 2019 is het niet meer mogelijk 
om zich met een mobiel telefoonnummer aan 
te melden. Sindsdien is een Facebook-account 
verplicht. Met de functie "Geheime gesprekken" 
kunnen verzonden berichten desgewenst via 
end-to-endbeveiliging worden versleuteld. Sinds 
2020 is het ook mogelijk om berichten naar Insta-
gram-gebruikers te verzenden.

Wat veel mensen aan de messenger Telegram goed 
vinden, is dat de Telegram-apps open source zijn, 
wat betekent dat de bronmaterialen vrij toegan-
kelijk zijn. Telegram werd in 2013 op de markt 
gebracht; sindsdien kan de messengerdienst voor 
zowel smartphones en tablets (Android, iOS) als 
voor pc's worden gebruikt.

Als u een gebruikersaccount wilt creëren, is het 
absoluut noodzakelijk dat u uw eigen mobiele 
telefoonnummer opgeeft.

De functie "Geheime chats" stelt de gebruikers 
in staat om veilige gesprekken te voeren d.m.v. 
end-to-endbeveiliging.

Gratis | Duits
bit.ly/emp-signal

Signal - Veilige messenger
Betalen in een app | Duits
bit.ly/emp-messenger

Messenger - Sms'jes, telefoontjes
Gratis | Duits
bit.ly/emp-telegram

Telegram

Andere messengerdiensten

ANDERE MESSENGERDIENSTEN
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FACEBOOK

Sociale media met
Facebook

Iedereen heeft zeker al gehoord van Facebook. 
Om dit netwerk, dat zowel gewaardeerd wordt 
als omstreden is, kan men al heel lang niet 

meer heen. Er is nauwelijks een ander platform 
dat geschikter is om met mensen over de hele we-
reld in contact te komen of om gelijkgestemden 
te vinden. Voorwaarde is wel dat u over een eigen 
account beschikt.

Wij leggen u op de volgende pagina's uit, hoe u 
toegang tot Facebook krijgt en hoe u zodanig van 
het netwerk gebruik kunt maken dat u er echt iets 
aan heeft. Laten we meteen beginnen. U heeft in 
het eerste hoofdstuk op pagina 31 de aanwijzin-
gen bij het gebruik van een QR-code-app gelezen. 
Zo moet u hier ook te werk gaan: scan de onder-
staande QR-code en installeer de Facebook-app.

Gratis | Duits
bit.ly/facebook_App

Facebook
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FACEBOOK

1 Helemaal vanaf het begin
Na de installatie tikt u op "Alle apps" a

en selecteert u "Facebook". Vervolgens heeft 
u de mogelijkheid om u met een bestaan-
de account aan te melden of een nieuwe 
account aan te maken. We doen zo alsof we 
nog geen account hebben, dus maken we 
een nieuwe account b  aan.

2 Toegangsgegevens vastleggen
Eerst wil Facebook uw naam c , uw 

geboortedatum d , uw geslacht e  evenals 
uw e-mailadres van u weten. Deze gegevens 
voert u in de juiste velden in. Daarna moet 
u een toegangswachtwoord vastleggen en u 
kunt desgewenst nog een profi elfoto uploa-
den. Daarmee is de instelling al bijna klaar.

Bij Facebook aanmelden
Het is erg makkelijk om zich bij Facebook 
aan te melden. U heeft daarvoor alleen 
een geldig e-mailadres en een paar minu-
ten tijd nodig.

a

b

c

d e
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1 Is er nog nieuws?
De tijdlijn op zich is niet zo spectaculair. 

Behalve de nieuwste posts van uw Face-
book-vrienden vindt u er actuele berichten en 
andere nieuwtjes die Facebook u op grond 
van uw persoonlijke interesses aanbiedt. 

De tijdlijn
Nadat u zich heeft aangemeld, verschijnt 
eerst de tijdlijn. Deze geeft weer welke be-
richten uw contacten hebben gepost (ver-
stuurd), maar bevat ook nieuwtjes waar-
van Facebook meent dat ze interessant 
voor u kunnen zijn.

FACEBOOK

2 Vrienden zoeken enz.
Hoe u vrienden zoekt, lid wordt van 

groepen en naar inhoud kunt zoeken, vertel-
len we u op de volgende pagina's.
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1 Vrienden zoeken
Tik op het startscherm op het vrien-

densymbool a  en vervolgens op het ver-
grootglas b . Op de volgende zoekregel c

voert u de naam van uw vriend in. In de lijst 
met zoekresultaten d  selecteert u de juiste 
persoon door erop te tikken. 

In het volgende venster tikt u op "Toevoe-
gen" e . De desbetre� ende persoon krijgt 
dan een vriendschapsverzoek van u.

2 Vriendschapsverzoeken
Wanneer een andere persoon u wil 

toevoegen, stuurt hij of zij u een vriend-
schapsverzoek. Dit vindt u dan onder 
"Vriendschapsverzoeken" f . Als u een 
vriendschapsverzoek accepteert, moet u het 
eerst bevestigen.

Vrienden zoeken
Uw prachtige profi elfoto is geen knip voor 
de neus waard, wanneer er niemand naar 
kijkt. In de massa van meer dan een miljard 
gebruikers over de hele wereld valt uw foto 
niet per se op. Hieronder komt u te weten 
hoe u vrienden zoekt.

FACEBOOK

a

b

c

d

e

f



48

1 Profi el compleet maken
Zodra u uw registratie heeft voltooid, wil 

Facebook heel wat over u weten. Behalve ge-
slacht, opleiding en beroep komen daar ook 
nog gevoelige gegevens zoals uw woonplaats 
bij. Wanneer u uw profi el wilt aanpassen, tikt 
u op het profi elpictogram a  en vervolgens 
op "Profi el bewerken" b . Onder "Details" 
maakt u uw gegevens compleet. Tik hiervoor 
op "Toevoegen" c .

In het volgende venster selecteert u Werk, 
Opleiding, Huidige woonplaats enz. d  door 
erop te tikken. Voer de informatie in. Uw 
gegevens worden daarna overzichtelijk in een 
lijst weergegeven e .

Het profi el
Een van de doelstellingen van Facebook is 
dat mensen met dezelfde interesses elkaar 
vinden. Dus is het nuttig dat u uw profi el 
met dergelijke informatie vult.

2 Niets moet
In het algemeen geldt dat deze gegevens 

op vrijwillige basis worden opgegeven; u bent 
in elk geval niet verplicht om ze prijs te geven. 

FACEBOOK
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1 Beginnen met zoeken
Tik rechtsboven op het vergrootglas om 

de zoekfunctie van Facebook te activeren a .

2 Zoekbegrip invoeren
Voer het gewenste zoekbegrip in het 

zoekveld in b . Nu worden alle relevante 
zoekresultaten aan u getoond c . Wanneer 
u meer over een bepaald zoekresultaat te 
weten wilt komen, selecteert u dit door 
erop te tikken. Direct daarna gaat een ven-
ster open met meer informatie d  over het 
desbetre� ende item.

Zoeken
Essentieel bij het gebruik van Facebook is 
de zoekfunctie. Met behulp van deze functie 
vindt u bijvoorbeeld groepen die u interes-
seren of mensen uit uw kennissenkring die u 
in uw vriendenlijst kunt opnemen.

FACEBOOK
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1 Openbare en besloten groepen
Groepen kunnen openbaar, besloten of 

privé zijn (bij Facebook heten de groepen te-
genwoordig 'privé en verborgen in zoekfunc-
tie' en 'privé en zichtbaar in zoekfunctie') De 
privégroepen slaan we hier over omdat ze niet 
in de zoekresultaten voorkomen. Een besloten 
groep moet eerst door een groepsbeheerder 
worden vrijgegeven, voordat de groepsleden 
kunnen posten, liken (iets leuk vinden) of 
opmerkingen kunnen plaatsen. In sommige 
gevallen is de inhoud alleen toegankelijk 
voor leden van de groep. Openbare groepen 
behoeven daarentegen geen voorafgaande 
activering om te mogen deelnemen.

Groepen
Wat zijn groepen eigenlijk en hoe kunt u 
hier lid van worden? Wat zijn openbare en 
besloten groepen? Hier leggen wij u de 
verschillen uit.

2 Lid worden van groepen
In de zoekresultaten vindt u naast de 

groep een plussymbool a . Door erop te tik-
ken, wordt u lid van de groep. Op de pagina 
van de groep heet dit symbool 
"Lid worden van groep" b . Tik erop wanneer 
u een verzoek om lid te worden wilt indienen.

FACEBOOK
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1 Liken (iets leuk vinden)
De "Vind ik leuk"-knop bevindt zich 

direct onder elk bericht a . Tik hier kort op 
om een "like" (duim omhoog) te posten. U 
heeft ook de mogelijkheid om in plaats van 
met een vind-ik-leuk met een emoticon te 
reageren. Houd in dat geval de 'Like' langer 
ingedrukt b .

2 Opmerking plaatsen
Wanneer u een opmerking wilt plaat-

sen, tikt u onder het bericht op de knop 
"Opmerking" c .

Er wordt een tekstveld geopend, waarin 
u uw mening kunt geven d . Wilt u uw op-
merking weergeven, dan tikt u op de blauwe 
Zenden-knop e . 

Liken (iets leuk vinden) en 
een opmerking plaatsen
Facebook leeft van de interactie tussen 
gebruikers. Daartoe behoren ook de ver-
maarde likes en opmerkingen. Hier volgt 
een kort overzicht van deze functies.

FACEBOOK
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1 Instellingen opvragen
Vanwege aanhoudende kritiek heeft 

Facebook actie ondernomen en levert in-
middels goede tools om de eigen privacy
te beschermen.

Tik eerst op de menuknop a  op het 
startscherm van de Facebook-app. Op de 
menupagina die vervolgens verschijnt, scrolt 
u naar beneden tot u bij het item "Instellin-
gen en privacy" bent. Daar tikt u op de knop 
"Instellingen" b . Het is de moeite waard 
om de volgende themapagina eens door te 
lezen.

Privacy
Nadat u zich heeft aangemeld, verschijnt 
eerst de tijdlijn. Deze geeft weer welke be-
richten uw contacten hebben gepost (ver-
stuurd), maar bevat ook nieuwtjes waar-
van Facebook denkt dat ze interessant 
voor u kunnen zijn.

2 Privacy beschermen
Een "Privacycontrole" c  is bijvoorbeeld 

aan te bevelen. Voor beginners geschikt! Volg 
gewoon de instructies. Hier kunt u bijvoorbeeld 
instellen wie uw posts kan bekijken d .

FACEBOOK
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1 De pagina "Instellingen"
U opent de pagina door in het menuven-

ster a  op de knop "Instellingen" b  te tikken.

2 Rubrieken
De talloze instellingen zijn voor een 

beter overzicht onderverdeeld in rubrieken. 
We selecteren hier de rubriek "Meldingen" c .

3 Berichten beperken
Interessant is dat u zelf kunt bepalen 

welke meldingen Facebook u stuurt d . Zo 
kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat u voor 
elke onbeduidende zaak en voor elk klein 
dingetje een e-mail ontvangt.

Instellingen
Facebook biedt vele instellingsmogelijkhe-
den. Deze vindt u in het instellingenmenu. 
U zult deze pagina waarschijnlijk zelden be-
zoeken, maar het is handig te weten dat hij 
bestaat.

FACEBOOK
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De snelkoppelingenbalk
Omwille van de ruimte bevat het hoofdmenu 
een snelkoppelingenbalk met pictogram-
men. Maar de betekenis van de pictogram-
men is snel duidelijk. We lichten ze hier kort 
voor u toe.
a Startpagina: Hier bevindt zich de tijdlijn, 

ook wel nieuwsoverzicht genoemd. Deze 
wordt als eerste door de Facebook-app 
geladen.
b Vrienden: Hier vindt u uw vriendenlijst.
c Groepen: Wanneer u lid van groepen bent 

geworden of groepen wilt zoeken waarvan u 
lid wilt worden, vindt u hier nieuws, informa-
tie enz.
d Profi el: Hier kunt u uw profi el beheren en 

indien nodig aanpassen.
e Meldingen: Wanneer iemand op uw be-

richten of verzoeken reageert, kunt u hier de 
meldingen oproepen.

f Menu: Dit menu leidt u naar de geavan-
ceerde functies van Facebook.

De pictogrammen
Het is zover, u heeft nu uw eigen profi el 
op Facebook. Belangrijk zijn de zes pic-
togrammen in de kopregel. We leggen ze 
hier uit.

FACEBOOK

a b c e fd
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Ontspannen omgaan met Facebook
Sociale netwerken hebben vooral met elkaar 
gemeen dat de communicatie tussen mensen 
zonder fysisch contact plaatsvindt. En juist 
dat zorgt steeds weer voor irritaties. U kunt 
die ergernis voorkomen met behulp van 
enkele instellingen.

Niet zomaar vriendschapsverzoeken 
versturen: Zoek alleen contact met mensen 
die u kent of waarmee u al contact heeft. 
Vreemden kunnen een verzoek eventueel als 
hinderlijk ervaren.

Omgekeerd - Wees voorzichtig met het 
accepteren van vriendschapsverzoeken: Niet 
iedereen heeft goede bedoelingen, oplichters 
en bedriegers gebruiken Facebook graag 
voor hun criminele zaken. Accepteer alleen 
vriendschapsverzoeken van mensen die u 
kent.

Netiquette: Netiquette: Als iemand laat blij-
ken dat u de netiquette-regels niet aanhoudt, 

voelt deze persoon zich door uitlatingen 
van u lastiggevallen of is hij/zij beledigd. 
In dit geval doet u er goed aan, u voor een 
eventuele misstap te verontschuldigen.

Wees voorzichtig met ironie: Het klinkt 
misschien vreemd, maar juist wanneer 
mensen de gelaatsuitdrukkingen van hun 
gesprekspartner niet zien, kunnen ironische 
opmerkingen averechts werken. Ook al 
moet u zelf erg om uw ironische uitlatingen 
lachen, vooral bij onbekende gesprekspart-
ners is het verstandiger om wat zakelijker 
te blijven.

Geen betweterij: Sociale netwerken zijn 
snel en kortstondig. Er vindt nergens een 
spellingcontrole plaats; er is geen redac-
teur die aan het eind met rode pen fouten 
aanstreept. Mensen maken fouten, en 
wijsneuzen die menen op elke slak zout te 
moeten leggen, maken zich niet geliefd. 
Meer tolerantie levert meer op.

Foto's weloverwogen toevoegen: Face-
book is zeer gevoelig, wanneer het om iets 
te veel bloot gaat. Ook bij foto's die op het 
eerste gezicht onschuldig lijken, slaan de 
zedenmeester-algoritmes van Facebook 
al op tilt. Menig vakantieganger die foto's 
postte van Griekse standbeelden in adams-
kostuum heeft er al eens mee te maken 
gehad.

Tips voor het gebruik van 
Facebook
Facebook heeft een paar verborgen struikel-
blokken. Vooral wie nog niet vertrouwd is 
met sociale netwerken kan hier en daar een 
miskleun begaan. 

FACEBOOK
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FOTOGRAFIE

Fotografie 
en video

Tegenwoordig zijn camera's op mo-
biele apparaten zoals tablets, lap-
tops of smartphones niet meer uit 

het straatbeeld weg te denken. Om mooie 
foto's te maken, heb je niet per se profes-
sionele fotoapparatuur of een spiegelre-
flexcamera van hoge kwaliteit nodig. In de 
meeste alledaagse situaties is de camera 
van een mobiele telefoon goed genoeg.

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u met 
de ingebouwde camera een foto of video 
kunt maken. We nemen ook een kijkje in 
de voorgeïnstalleerde fotoalbum-app en 
laten zien hoe u uw kiekjes kunt bewer-
ken en video's kunt inkorten. Tevens leert 
u hoe u een back-up kunt maken van uw 
favoriete foto's in de Google Foto's-cloud 
en hoe u ze weer uit de cloud kunt down-
loaden. 
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FOTOGRAFIE

1 Foto maken
Tik op het startscherm van de tablet op 

het camerapictogram a  om de camera te 
openen. Om een foto te maken richt u de 
cameralens op het gewenste onderwerp en 
tikt u op het blauwe camerapictogram b
aan de rechterkant van het beeldscherm. 
Gebruik de plus- en mintoetsen c  om in of 
uit te zoomen. Door op het fl itssymbool d
te tikken, kan de fotofl itser worden in- en 
uitgeschakeld of kan de automatische fl its-
functie worden geactiveerd. 

2 Selfi e maken
Wanneer u een zelfportret wilt maken, 

ook wel selfi e genoemd, tikt u op het swit-
chsymbool e  in de rechterbenedenhoek 
van het beeldscherm. Onmiddellijk daarna 
wordt de frontcamera automatisch inge-
schakeld. Vervolgens tikt u op het came-
rasymbool b  om de foto te maken.

De camera in detail
De emporia-tablet is zowel met frontca-
mera als met een camera aan de achter-
zijde uitgerust. Wij leggen hier uit hoe u 
foto's kunt maken.

b

c
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1 Fotoalbum openen
Om uw fotoalbum te openen, tikt u op 

het startscherm op "Fotoalbum" a  in de 
app-balk onderaan het beeldscherm. 

Fotoalbum
Alle foto's worden automatisch in het 
voorgeïnstalleerde fotoalbum opgesla-
gen. Hiermee kunt u de foto's bekijken die 
u hebt genomen.

2 Foto's bekijken
In het volgende venster worden de fo-

to's in chronologische volgorde weergegeven. 
U kunt afzonderlijke foto's b  bekijken door 
op de verkleinde voorvertoning te tikken. 

3 Foto's verwijderen
Tik op de fotopreview en houdt uw vin-

ger op de foto. In het menu dat nu verschijnt, 
selecteert u "Verwijderen". Daarna selecteert 
u de foto('s) c  die u wilt wissen. Tik tenslotte 
op de knop "Verwijderen" d  en bevestig uw 
keuze met "Ja".

FOTOGRAFIE
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1 Foto selecteren
Download eerst de Snapseed-app 

uit de Play Store en installeer deze (zie 
"Apps downloaden" op pagina 26). Op het 
startscherm van de toepassing tikt u in de 
linkerbovenhoek van het beeldscherm op 
"Openen". Onder "Recente afbeeldingen" 
selecteert u de foto die u wilt bewerken door 
erop te tikken a .

Foto's bewerken
Foto's kunnen snel en eenvoudig worden 
gecorrigeerd met de app "Snapseed". We 
zullen u aan de hand van een voorbeeld la-
ten zien hoe beeldbewerking in zijn werk 
gaat.

2 Filters gebruiken
Filters worden gebruikt om de kleu-

rintensiteit en de scherpte van de foto te 
veranderen. Hiervoor tikt u op "Looks" b . 
Kleine voorvertoningen geven u een indruk 
van het e  ect van een fi lter op uw foto, nog 
voordat u het fi lter selecteert. Om een fi lter 
te gebruiken, selecteert u de gewenste fotop-
review c  door erop te tikken. Vervolgens tikt 
u op het vinkje d . 

FOTOGRAFIE
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3 Contrast wijzigen
Tik op het tabblad "Tools" d  en vervol-

gens op de knop "Tooncontrast" e . Tik op 
"Aanpassen" f  onderaan het beeldscherm 
en kies de kleurzweem g  uit. Door naar links 
of naar rechts te swipen verlaagt of verhoogt 
u het contrast. Tot slot tikt u op het vinkje.

4 Wijzigingen opslaan
Om uw wijzigingen op te slaan, tikt u op 

"Exporteren" h en daarna in het volgende 
menu op "Opslaan" i .
De opgeslagen foto's komen in de map 
"Snapseed" terecht, die automatisch door de 
app wordt aangemaakt wanneer de eerste 
foto wordt opgeslagen. 

Via het menupunt "Delen" j  kunt u de 
foto direct via WhatsApp naar vrienden en 
kennissen sturen of uploaden naar Google 
Drive of Google Foto's.

Onder "Exporteren als" k  kunt u de 
opslaglocatie van de bewerkte foto's zelf 
bepalen.

FOTOGRAFIE
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1 Foto's selecteren
Open de Fotoalbum-app in de 

menubalk onderaan het beeldscherm en scrol 
vervolgens helemaal naar beneden, naar 
"Opties". Hier tikt u op "Delen" a .

Vervolgens selecteert u de foto's die u in 
de cloud van Google Foto's wilt opslaan. De 
groene vinkjes b  laten u direct zien welke 
foto's al geselecteerd zijn. Door opnieuw op 
de foto te tikken, kan de selectie ongedaan 
worden gemaakt.

2 Foto's uploaden
Nadat u de foto geselecteerd heeft, tikt 

u nogmaals op "Delen" c . In het menu dat 
vervolgens verschijnt, selecteert u "Foto's" d . 
Tot slot tikt u op "Uploaden" e .

Een back-up maken van 
foto's in Google Foto's
Om opslagruimte te besparen en toegang 
te houden tot uw fotocollectie in het geval 
dat u uw tablet verliest, raden wij u aan een 
back-up te maken in Google Foto's. 

FOTOGRAFIE
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VIDEO

1 Videomodus oproepen
Voordat u met het opnemen van 

een video begint, is het nodig om naar de 
videomodus over te schakelen. Open eerst 
de camera-app. Tik nu op "Opties" a  in de 
linkerbovenhoek van het beeldscherm en 
vervolgens op "Videomodus" b .

2 Video opnemen
Om een video op te nemen, richt u de 

cameralens op het gewenste onderwerp en 
tikt u op het rode videocamerapictogram 
c  aan de rechterkant van het beeldscherm.

Daarna gaat de video-opname direct van 
start. De opnametijd wordt bovenaan het 
scherm weergegeven. Om de opname te 
beëindigen, tikt u opnieuw op het rode 
pictogram c  aan de rechterkant van het 
beeldscherm. Bij een video-opname ver-
schijnt op deze plek in plaats van de camera 
een stopsymbool.

Video opnemen
U kunt de emporia-tablet ook gebruiken 
om speciale momenten vast te leggen in 
de vorm van bewegende beelden. 

b
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VIDEO

1 Video openen
Open de map "Alle apps" op het start-

scherm en tik op "Foto's" om Google Foto's 
te openen. Selecteer in het overzichtsvenster 
de video die u wilt bewerken door erop te 
tikken. Video's herkent u heel eenvoudig 
aan het kleine Play-symbool in de rechter-
bovenhoek van de voorvertoning a .

2 Video inkorten
Het afspelen van de video start auto-

matisch. Tik op de video zodat de functiebalk 
wordt weergegeven. Selecteer vervolgens 
"Bewerken" b . Tik in de bewerkingsmodus 
op een van de twee markeringen c  en houdt 
uw vinger op de markering. Schuif hem ver-
volgens naar links of rechts om de video bij 
te snijden. Daarna tikt u op "Kopie opslaan" 
bovenaan het beeldscherm.

Video inkorten
Uw opgenomen video is te lang 
geworden en u wilt er afzonderlijke 
frames uit verwijderen? Hiervoor biedt 
Google Foto's een oplossing.

b

a
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1 Foto's selecteren
Scrol onder "Google Foto's" door de lijst 

met fotopreviews en selecteer de foto die u 
wilt downloaden door hierop te tikken a . 

2 Foto downloaden
Tik in het volgende venster op het sym-

bool met de drie puntjes in de rechterboven-
hoek en vervolgens op "Downloaden" in het 
menu dat verschijnt b .  Na enkele ogenblik-
ken is het downloaden voltooid en vindt u de 
foto in de Fotoalbum-app c .

Foto's en video's uit 
Google Foto's downloaden
Alle foto's en video's die in de Google 
Foto's-app zijn opgeslagen, kunnen des-
gewenst ook altijd worden gedownload. 
Zo werkt het.

Tip: Voor de foto's die al op uw toestel 
staan, wordt "Downloaden" in het menu dat 
verschijnt, vervangen door "Verwijderen van 
apparaat".

VIDEO
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De clouddienst van softwaregigant Microsoft biedt 
5 GB gratis opslagruimte. Voor 2 euro per maand 
kan deze worden uitgebreid (100 GB). In combinatie 
met O�  ce 365 heeft u 1 TB geheugenruimte voor 
7 euro per maand. Het gezinsabonnement voor zes 
personen, dat 10 euro per maand kost, omvat een 
opslagvolume van 6 TB. Van alle gegevens met een 
dataplafond van 10 GB kan in de cloud een back-up 
worden gemaakt. De bestanden van alle nieuwe 
klanten die kiezen voor de 1 TB of 6 TB-versie, wor-
den opgeslagen in het land waar zij wonen.

Bij de pionier onder de cloudopslag, is 2 GB op-
slagruimte gratis beschikbaar voor elke gebruiker. 
Voor een maandelijks bedrag van 9,99 euro neemt 
het opslagvolume toe tot 2 TB. Voor gezinnen met 
maximaal zes personen biedt de dienst een abonne-
ment van 2 TB voor 16,99 euro per maand aan.

De betaalde versie bevat een functie voor 
automatisch fotobeheer die alle opgeslagen foto's 
onmiddellijk uploadt naar de Dropbox-cloud als er 
een internetverbinding bestaat. De dienst is populair 
door de eenvoudige en ongecompliceerde bedie-
ning.

Andere cloudopslag
De clouddienst Google Drive - waar ook alle bestanden van Google Foto's worden opgeslagen - is zonder twijfel een van de bekendste 
opslagoplossingen in zijn soort. Maar er bestaan nog tal van andere onlineopslagdiensten. Deze worden hieronder toegelicht.

De in Zwitserland gevestigde en nog relatief onbe-
kende clouddienst pCloud stelt zijn klanten gratis 
10 GB geheugenruimte ter beschikking. Zowel in 
de gratis versie als in de betaalde versie kunnen 
maximaal vijf personen één account gebruiken. 
Afhankelijk van het gekozen abonnementstype kan 
de opslag worden uitgebreid tot 500 GB of 2 TB. De 
eerste versie kost 59,88 euro per jaar, de tweede is 
verkrijgbaar voor 119,88 euro. De betaalde pakket-
ten zijn regelmatig tegen een gereduceerd tarief 
verkrijgbaar. Alle gebruikersbestanden worden op 
servers in de VS opgeslagen.

Betalen in een app | Duits
bit.ly/emp_onedrive

OneDrive
Betalen in een app | Duits
bit.ly/emp_dropbox

Dropbox
Betalen in een app | Duits
bit.ly/emp_pcloud

pCloud

ANDERE CLOUDOPSLAG
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BEELDBELLEN

Beeldbellen

Het is niet zo dat we het beeldbel-
len pas in tijden van corona heb-
ben ontdekt: ook daarvoor waren 

diensten als Skype - de moeder van alle 
beeldbelprogramma’s - al bij velen ge-
liefd. Het duurde echter tot de pandemie 
voordat zij een wijdverbreid communica-
tiemiddel werden, waardoor jong en oud 
elkaar konden zien, ook al ontmoetten zij 
elkaar fysiek niet. Of het nu gaat om za-
kelijk gebruik of privégebruik, over korte 
afstanden of over de landsgrenzen heen 
- beeldbellen is in opmars en niet meer te 
stoppen in tijden van wifi  en het verdwij-
nen van roaming. Op de volgende pagi-
na's zullen we laten zien hoe ook u kunt 
meedoen door gebruik te maken van de 
messengerdienst WhatsApp. We laten 
u tevens zien hoe u via WhatsApp een 
spraakoproep kunt starten. Daarnaast 
stellen w enkele messengeralternatieven 
voor.
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BEELDBELLEN

2 Met of zonder video?
Tik op het startscherm van de app op 

het pictogram rechtsonder b , en zoek in het 
volgende venster naar de gewenste ontvan-
ger in uw lijst met contacten c . Druk vervol-
gens op de knoppen voor spraakoproepen d

of voor video-oproepen e .

1 WhatsApp openen
Open "Alle Apps" a  op het start-

scherm. In de lijst die nu verschijnt, zoekt u 
"WhatsApp". Open de toepassing door erop 
te tikken.

3 Bellen
Nu gaat het heel snel. De telefoon-

verbinding, zoals u die kent van "gewoon" 
bellen, komt tot stand en u kunt naar believen 
gesprekken voeren f .

Spraak- en video-oproepen
Met WhatsApp kunt u niet alleen teksten 
schrijven en opsturen - spraak- en videoge-
sprekken zijn ook mogelijk. De werkwijze 
bij deze oproepen zijn vergelijkbaar met de 
werkwijze bij tekstberichten. U moet alleen 
op andere knoppen drukken.

a
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d
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1 Is er nog nieuws?
Tik in het menu "Alle apps" op 

"WhatsApp" a  en tik daarna op het 
startscherm van WhatsApp op "Contacten". 
Selecteer het gewenste contact uit de con-
tactlijst b . Tik vervolgens in het volgende 
venster op de knop met het microfoonsym-
bool rechts naast het tekstinvoervenster c

en blijf erop drukken terwijl u uw bericht in 
de microfoon van uw toestel inspreekt d .

Spraakbericht sturen
Een probleemloze spraak- of videochat 
is niet altijd mogelijk. Vaak ligt de oor-
zaak bij een zwakke of gebrekkige inter-
netverbinding. De oplossing voor dege-
nen die geen zin hebben om te typen luidt 
"spraakbericht".

2 Versturen!
Als u de knop loslaat, wordt uw spraak-

bericht verzonden. Zodra het bericht in zijn 
geheel naar diens toestel is verzonden, kan 
de ander het afl uisteren. Hiervoor moet de 
ontvanger op de afspeeltoets e  tikken.

a

b
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1 Chat beginnen
Open in WhatsApp een chat met de 

persoon aan wie u een videobericht wilt 
sturen (zie bovenstaande tips) en tik op het 
camerasymbool in het tekstinvoervenster a .

2 Vinger op de ontspanknop 
houden

U kunt de video-opname maken zolang u de 
ontspanknop ingedrukt houdt (niet hard druk-
ken; u moet de knop continu aanraken) b .

3 Versturen
Wanneer u klaar bent met het opne-

men van het videobericht, verschijnt een 
voorvertoning in de chat die u geopend 
hebt. Stuur vervolgens het bericht c .

Videobericht sturen
U heeft ook de mogelijkheid om videobe-
richten op te sturen. Hiervoor zijn een paar 
extra stappen nodig, maar ook deze zijn niet 
moeilijk.

BEELDBELLEN
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1 Verzendlijst starten
Tik in WhatsApp op het menu met de 

drie puntjes in de rechterbovenhoek en selec-
teer "Nieuwe verzendlijst" a .

Meerdere ontvangers
Spraak- en videoberichten kunnen 
natuurlijk ook naar meerdere ontvangers 
worden gestuurd - als u bijvoorbeeld van 
plan bent om met een persoonlijke video 
mensen uit te nodigen voor uw verjaardags-
feestje.

2 Contacten selecteren
Selecteer uit de lijst de contacten naar 

wie u een massabericht wilt sturen b . Ver-
volgens tikt u op het vinkje in de rechterbe-
nedenhoek c .

3 Contacten selecteren
Nu kunt u het bericht opstellen. Voer 

dit in het tekstveld in en tik tenslotte op het 
pijlsymbool d .

b

c

a

d
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1 Oproep starten
Ga eerst zoals op pagina 67 beschre-

ven te werk en start een videogesprek in 
WhatsApp.

2 Deelnemer toevoegen
Als u al in gesprek bent, tikt u op het 

pictogram voor "Voeg deelnemer toe" in de 
rechterbovenhoek a . Selecteer in de volgen-
de lijst b  de persoon die u aan het gesprek 
wilt toevoegen. Tik op de gewenste naam en 
in het volgende venster op "Toevoegen" c . 
De persoon in kwestie kan zich nu bij het 
gesprek voegen. Desgewenst kunt u deze 
werkwijze herhalen en nog iemand aan het 
gesprek toevoegen.

Groepsvideo-
gesprek
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om een 
videogesprek te voeren met meerdere per-
sonen in plaats van met één persoon. Hier 
leert u hoe u zo'n groepsvideogesprek kunt 
starten.

BEELDBELLEN
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1 Contact openen
Zoek de persoon die u wilt bellen in de 

contactlijst (over deze lijst hebben we het al 
vaak gehad, bijvoorbeeld op pagina 67) a . Tik 
op het contact.

2 Spraakoproep starten
Dan tikt u in de rechterbovenhoek op de 

telefoonhoorn b . Selecteer in het volgende 
venster "Bellen" c . De telefoon gaat over 
en na enkele seconden is de verbinding tot 
stand gebracht.

3 Tijdens het bellen
Tijdens het telefoongesprek kunt u op 

het beeldscherm desgewenst de luidspreker 
activeren d , de camera inschakelen e , de 
microfoon uitschakelen f  en uiteindelijk het 
gesprek beëindigen g .

Spraakoproep zonder
simkaart
U kunt met WhatsApp niet alleen videoge-
sprekken voeren, maar ook een gewoon au-
diogesprek. Hiervoor moet de tablet zich 
wel in een datanetwerk (wifi  of simkaart) 
bevinden.

a

c

b

gfed
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Skype is nogal traag geworden en de moge-
lijkheden worden steeds beperkter. De dienst 
maakt het niettemin mogelijk dat maximaal 
24 deelnemers in hd-resolutie kunnen 
videochatten. Binnen Skype zijn oproepen 
en videogesprekken gratis. Aan oproepen via 
de telefoonnetten zijn daarentegen kosten 
verbonden.

Alternatief: Skype
De topper onder de messengerdiensten was 
lange tijd twijfelloos Skype. Er is een goede 
reden voor de verleden-tijdsvorm, want in-
tussen hebben de andere diensten deze 
"softwaredinosaurus" ingehaald.

Gratis | Duits
bit.ly/e_skype

Skype

BEELDBELLEN
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Iedereen die Facebook gebruikt, heeft 
waarschijnlijk ook Messenger op zijn tablet 
geïnstalleerd. Net als met WhatsApp kunt u 
gratis met andere gebruikers communiceren. 
Tot 50 deelnemers kunnen van de videochat-
modus gebruikmaken.

Alternatief: Messenger
Onervaren gebruikers die voor het eerst 
met Messenger kennismaken, hebben 
misschien een déjà-vugevoel. Veel ei-
genschappen van Messenger doen in de 
verte denken aan WhatsApp. Geen won-
der, want net als Messenger is WhatsApp 
ook van Facebook. Dus een paar gemeen-
schappelijkheden zijn onvermijdelijk.

Gratis | Duits
bit.ly/e_messenger

Messenger

BEELDBELLEN
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Uitnodigingen voor groepsgesprekken wor-
den door middel van een link verstuurd. De 
deelnemers klikken op de link en kunnen aan 
het gesprek deelnemen. Op deze manier kan 
snel een groepsvideochat worden gestart. De 
dienst van Google is helemaal gratis.

Alternatief: Google Duo
Als het gaat om oplossingen voor vi-
deochats, mag Google natuurlijk ook niet 
ontbreken. Met Google Duo zijn videochats 
met maximaal 32 personen mogelijk - uiter-
aard in hd-resolutie.

Gratis | Duits
bit.ly/e_googleduo

Google Duo

BEELDBELLEN



76

De basisversie van deze app is gratis. Het 
aantal deelnemers in de groep is beperkt 
tot 100, de vergadering mag maximaal 40 
minuten duren. Wie nog meer deelnemers 
nodig heeft, kan vermoedelijk tot de pro-
fessionele gebruikers gerekend worden. Al 
naargelang de gekozen variant moeten de 
gebruikers tussen de circa 14 en 19 euro per 
maand voor de videobeldienst betalen.

Alternatief: Zoom
In de coronapandemie sprak iedereen op-
eens over Zoom. Ondertussen wordt het 
Zoom-platform door velen als de beste 
oplossing voor onder andere chatsessies 
en videoconferenties gezien.

Gratis | Duits
bit.ly/e_zoom

Zoom

BEELDBELLEN
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Voordat u het oplaadstation als standaard 
op tafel gebruikt, moet u controleren of 
beide delen van het oplaadstation in elkaar 
zijn gestoken en stevig zijn verbonden. 

Nu kunt u de tablet in het oplaadstation 
plaatsen en hebt u beide handen vrij. 

Bovendien wordt de accu automatisch 
opgeladen. In de houder zijn extra magne-
ten ingebouwd die ervoor zorgen dat het 
mobiele apparaat niet uit de houder kan 
wegglijden. Dankzij het ontwerp van de 
tablethouder worden akoestische signalen 
versterkt – een duidelijk voordeel bij het 
beeldbellen en streamen van video’s. 

Optioneel kan de lader ook aan de muur 
worden bevestigd. De montagehandleiding 
en de montageset vindt u in de leveringsom-
vang.

Toebehoren: houder
Opdat u de emporia tablet niet de hele tijd 
in uw handen moet houden wanneer u vi-
deogesprekken voert met uw vrienden en 
familie, heeft emporia een bijpassende 
houder voor uw tablet in zijn productassor-
timent. 

HOUDER

Artikel nummer: TL-TAB1
EAN: 9005613164577
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Streamen met YouTube en 
andere streamingdiensten

S teeds meer gebruikers gebruiken 
streamingdiensten zoals YouTube, Net-
fl ix of Spotify op een tablet in plaats op 

hun homecomputer via de browser. De reden 
ligt voor de hand: er is steeds meer vraag naar 
mobiel amusement en de overweldigende hoe-
veelheid gratis programma's, video's, podcasts 
enzovoort geniet ongebroken populariteit. Qua 
tijdverdrijf onderweg bieden tablets een be-
langrijk voordeel ten opzichte van smartphones: 
vanwege het grote beeldscherm kunnen video's 
comfortabeler worden bekeken. Bovendien zijn 
er ook tal van mobiele apparaten waarop de des-
betre� ende apps al zijn voorgeïnstalleerd. U kunt 
dus direct aan de slag.

In dit gedeelte leggen wij u uit hoe het 
streamen van video en muziek op uw tablet 
werkt met de YouTube- en Spotify-app. Boven-
dien zullen we het over podcasts en e-books 
gaan hebben.
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1 App openen
Tik op het startscherm in de rechter-

benedenhoek op "Alle apps" a , om alle 
toepassingen op de tablet te openen. Scrol 
naar beneden en zoek "YouTube". Selecteer 
de app door erop te tikken.

2 Video's afspelen
Om een video te zoeken nadat u de app 

hebt gestart, tikt u op het vergrootglassym-
bool b  links van het profi el-pictogram. In 
de zoekregel die dan verschijnt, voert u de 
juiste zoekterm in. U start uw zoekopdracht 
door op "Zoeken" te tikken. Het afspelen 
wordt gestart door op de betre� ende video 
in de resultatenlijst c  te tikken. Om te pau-
zeren, tikt u eerst op de video en vervolgens 
op het pauzesymbool d . 

YouTube
YouTube is een van de populairste video-
diensten bij uitstek. Hieronder lichten we 
enkele belangrijke functies toe.

b

c

d
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3 Liken en een reactie posten
Als u de YouTube-community wilt laten 

weten dat u een video leuk vindt, hoeft u al-
leen maar op het "duim omhoog"-symbool e
onder de naam van de video te tikken. Om een 
reactie te posten, scrolt u naar beneden naar 
het gedeelte "Reacties". Hier tikt u op "Voeg 
een openbare reactie toe..." f . Typ uw reactie 
in de invoerregel g   en tik vervolgens op de 
pijl h  aan de rechterkant van het display.

YOUTUBE

4 Video aan de afspeellijst 
toevoegen

Tik onder de video op "Opslaan" i . Vervol-
gens kiest u de gewenste afspeellijst door 
erop te tikken. Tik hierna op "Gereed". De op-
geslagen video's vindt u op het startscherm 
van de app onder het tabblad "Bibliotheek". 
Door op een afspeellijst te tikken in het ge-
deelte "Playlists" j  kunt u de inhoud ervan 
opvragen.

Info: U heeft een Google-account nodig om 
in te loggen bij YouTube. Aangezien u uw 
emporia-tablet aan een Google-account 
koppelt wanneer u de tablet voor het eerst 
installeert, bent u automatisch aangemeld bij 
YouTube.

e

g h

i

f

j
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Meer videodiensten
Behalve YouTube zijn er talrijke andere videostreamingdiensten op internet te vinden. Op deze pagina stellen we drie van de bekendste vertegen-
woordigers uit deze categorie aan u voor.

Netfl ix is ongetwijfeld een van de bekendste 
streamingaanbieders. Voor een maandabonnement 
vanaf 7,99 euro heeft u toegang tot het volledige 
aanbod van Netfl ix. Wie de streams in hd-kwaliteit 
wil bekijken, moet 12,99 euro betalen en kan Netfl ix 
dan op twee apparaten tegelijkertijd gebruiken. 
U moet een zogenaamd "Premium"-abonnement 
nemen als u ook van het 4K-beeldkwaliteitsaanbod 
gebruik wilt maken. Dit kost weliswaar 17,99 euro 
per maand, maar dan kunt u op maximaal vier 
apparaten tegelijk streamen. De dienst is vooral 
populair vanwege het diverse aanbod.

Op de videodienst van de e-commercebedrijfgi-
gant Amazon kan een abonnement worden 
genomen voor 7,99 euro per maand of 69 euro 
per jaar. Prime-klanten kunnen gratis gebruik-
maken van Prime Video. Amazon Prime Video 
biedt een breed scala aan fi lms en blockbusters. 
Beschikbaar zijn volledige seizoenen van series; 
de kwaliteit laat niets te wensen over en een bij-
komend voordeel is dat series, fi lms, documen-
taires enz. op alle gangbare apparaten kunnen 
worden afgespeeld, waaronder smart-tv's, ta-
blets en smartphones. Eén beperking is er echter 
wel: veel fi lms moeten apart worden gekocht of 
tegen een kleine vergoeding worden
gehuurd.

De streamingdienst van Disney omvat behalve de 
Disney-tekenfi lmklassiekers ook de Star Wars-
reeks, Marvel-verfi lmingen en talrijke bekende 
series. 

Het abonnement kost 8,99 euro per maand of 
89,99 euro per jaar. Via smartphone, tablet, smart-
tv of webbrowser kan worden gestreamd. Met 
maar één abonnement kunt u op vier apparaten 
tegelijk kijken. Daarnaast kunnen alle fi lms en 
series van het platform worden gedownload. Deze 
kunnen dan op een later tijdstip worden bekeken, 
zelfs zonder een actieve internetverbinding.

Betalen in een app | Duits
bit.ly/emp-netflix

Netflix
Betalen in een app | Duits
bit.ly/emp_prime

Amazon Prime Video
Betalen in een app | Duits
bit.ly/emp_disneyplus

Disney+

MEER VIDEODIENSTEN
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1 Aanmelden
Nadat u Spotify heeft geïnstalleerd (zie 

"Apps downloaden" op pagina 26) en voor 
de eerste keer heeft opgestart, verschijnt 
het inlogvenster. U kunt ofwel Spotify gratis 
uitproberen of u aanmelden a  als u al een 
Spotify-account heeft. Wanneer het laatste 
het geval is, tikt u op "Aanmelden" en volgt u 
de instructies.

SPOTIFY

2 Nummers zoeken
Om een bepaald muziekstuk te vinden, 

tikt u op het vergrootglassymbool b  aan de 
linkerkant van het display. Voer vervolgens 
de artiest of de titel van het nummer in de 
zoekregel in c  en tik op "Zoeken". Na enkele 
ogenblikken verschijnen de resultaten die bij 
uw zoekbegrip passen in een lijst d .

Spotify
Wie zich bezighoudt met het thema 
"muziekstreaming" kan nauwelijks om 
de streamingdienst Spotify heen. Zo 
werkt Spotify.

b

c

d

a



83

SPOTIFY

3 Nummers afspelen
Selecteer het nummer dat u wilt beluis-

teren door erop te tikken. De weergave start 
daarna automatisch. Op het Spotify-start-
scherm verschijnt het desbetre� ende 
nummer in een verkleind venster.

4 Afspeelvenster openen
Tik op de verkleinde weergave e  om 

het afspeelvenster te openen. Met de grote 
ronde knop f  pauzeert en hervat u het 
afspelen; met de pijlen links en rechts van 
de knop g  springt u naar het volgende 
nummer. De linkerknop met pijlen die el-
kaar kruisen h  is de Shu�  e-knop. Hiermee 
worden nummers willekeurig afgespeeld 
(niet chronologisch). Met de knop helemaal 
rechts wordt het nummer herhaald dat 
momenteel afgespeeld wordt i .

5 Informatievenster oproepen
Tik op het symbool met de drie puntjes 

in de rechterbovenhoek van het afspeelven-
ster. Vervolgens verschijnt er een informa-
tievenster j  dat informatie over het liedje 
bevat en waarmee u het bijbehorende album 
kunt oproepen en het liedje ook kunt delen.

e
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6 Playlist maken
Spotify wordt nog praktischer als u uw 

playlists zelf samenstelt. Dan hoort u namelijk 
alleen datgene wat u ook werkelijk wilt horen. 
Om een playlist te maken, tikt u eerst op het 
tabblad "Bibliotheek" en vervolgens op het 
plussymbool k  in de rechterbovenhoek. 
Daarna voert u de naam l  van de playlist in 
en tikt u op "Creëren" m .

SPOTIFY

7 Nummers toevoegen
Wanneer u een nummer aan uw playlist 

wilt toevoegen, tikt u eerst op het pictogram 
met de drie puntjes naast de titel van het 
nummer. Als dit liedje net wordt afgespeeld, 
opent u het informatievenster (zie punt 5). 
Selecteer "Toevoegen aan playlist". Vervol-
gens tikt u op de playlist n  waaraan het 
nummer moet worden toegevoegd.

8 Playlist beheren
Open eerst de "Bibliotheek" van de 

betre� ende playlist. U kunt meer liedjes 
toevoegen via de knop "Nummers toevoe-
gen" o . Als u een nummer wilt verwijderen, 
tikt u op het symbool met de drie puntjes p
naast het muziekstuk en vervolgens op "Uit 
playlist verwijderen".

n

o

p
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Voor muziekgenot tussendoor zijn er behalve Spotify nog tal van andere audiostreamingdiensten beschikbaar. We presenteren hier 
een kleine selectie.

YouTube is toch gratis? Ja, dat klopt. Maar als u zich 
de laatste tijd irriteert aan de merkbare toename 
van het aantal reclamespots vóór een YouTube-clip, 
is YouTube Premium misschien interessant voor u.

Voor 9,99 euro per maand biedt Google niet 
alleen videoclips zonder reclame,
maar ook een volwaardige muziekstreamingdienst 
in de vorm van YouTubeMusic. Bovendien kunnen 
video's op de achtergrond worden afgespeeld, zelfs 
als u de app afsluit of als video's o�  ine worden 
opgeslagen.

Ook op het gebied van muziekstreaming staat 
de e-commerce-gigant Amazon zijn mannetje. 
Prime-klanten kunnen zich voor 7,99 euro per 
maand op de muziekdienst abonneren met meer 
dan 60 miljoen liedjes en hoorspelen. Zonder Pri-
me-lidmaatschap betaalt u 9,99 euro per maand. 
In tegenstelling tot Spotify geeft Amazon Music 
Unlimited geen individuele adviezen. In plaats van 
adviezen reikt Spotify u actueel nieuwe relea-
ses en hitlijsten aan. Met de bijbehorende app 
voor smartphones en tablets kan de muziek ook 
worden gedownload en zonder actieve internet-
verbinding worden beluisterd.

Deze in 2014 opgerichte dienst biedt zijn klanten 
een muziekdatabank met meer dan 70 miljoen 
songs en luisterboeken en podcasts. Tidal biedt 
zijn gebruikers daarnaast een enorm aantal vrij 
beschikbare en vooraf samengestelde playlists 
aan. Alle inhoud en functies, zoals o�  ine afspelen, 
gepersonaliseerde muziekkeuze, muziekvideo's in 
hoge resolutie en livestreams, kunnen 30 dagen 
lang gratis worden getest. 

Daarna kost het abonnement 9,99 euro ("Pre-
mium"-versie). Wilt u van muziek in hifi kwaliteit 
genieten? Dan is het speciale abonnement van Tidal 
misschien iets voor u (19,99 euro per maand).

9,99 euro/maand | Duits
bit.ly/emp-ytmusic

YouTube Music
9,99 euro/maand | Duits
bit.ly/emp-amazonmusic

Amazon Music Unlimited
9,99 euro/maand | Duits
bit.ly/emp-tidal

Tidal

MEER AUDIODIENSTEN

Meer audiodiensten
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1 Podcasts zoeken
Nadat u de app hebt geïnstalleerd, opent 

u de lijst met geïnstalleerde apps onder "Alle 
apps" en selecteer "Podcasts" a . Tik op 
het startscherm van Google Podcasts op de 
zoekregel b  bovenaan het beeldscherm en 
voer het gewenste zoekbegrip in. Vervolgens 
tikt u op "Zoeken".

2 Podcasts afspelen
Om een podcast af te spelen, tikt u 

op het "Play"-symbool c  onder de korte 
beschrijving van de betre� ende audioclip. 
Het afspelen kan op elk moment worden 
onderbroken door nogmaals op "Play" te 
tikken. Door op het downloadsymbool d  te 
tikken, kunt u het desbetre� ende audiobe-
stand downloaden, zodat u dit ook o�  ine 
kunt beluisteren.

Podcasts
Naast muziekstreaming genieten pod-
casts een ontzaglijke populariteit. Aan 
de hand van Google Podcasts (gratis 
verkrijgbaar in de Play Store) zullen we 
u laten zien hoe ook u kunt genieten van 
het luisteren naar deze audioclips. 

PODCASTS

b

c d

a
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E-BOOKS

1 E-book zoeken
Tik direct op het startscherm op "Zoe-

ken in Kindle" a . Voer vervolgens de titel 
van een boek in. 

2 E-book lezen
Selecteer het gewenste boek in de lijst 

met de zoekresultaten door erop te tikken. 
Tik vervolgens op "Nu kopen voor EUR…" 
b  (sommige boeken zijn zelfs gratis ver-

krijgbaar). Direct daarna wordt het e-book 
gedownload. U vindt het boek onder het 
tabblad "Bibliotheek". Tik in de bibliotheek 
op de betre� ende boekomslag c  om het 
boek te openen. Door naar links of naar 
rechts te swipen, kunt u vervolgens door het 
boek bladeren. Door uw duim en wijsvinger 
uit elkaar of naar elkaar toe te bewegen, 
zoomt u in of uit.

E-books
Digitale boeken zijn allang geen 
nicheproducten meer. Met de Kindle-
app van Amazon (verkrijgbaar in de Play 
Store) kunt u van uw tablet een e-reader 
maken. 

Info: Om Kindle te kunnen gebruiken, moet u zich aanmelden met uw Amazon-account. Hiervoor tikt u op 
"Meer" onderaan het display en in het volgende venster op "Aanmelden met Amazon" d . Vervolgens volgt u 
de instructies.

c

a

b

d
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APPS, APPS EN NOG MEER APPS

Deze apps mag u niet missen!

U heeft uw nieuwe tablet uitgepakt en 
wilt ermee aan de slag. To zover al-
les goed. Bij de apps die standaard 

op uw tablet zijn geïnstalleerd, gaat het 
echter om een bescheiden selectie. Maar 
maakt u zich geen zorgen, daar kunt u wat 
aan doen. En hoe!

INDEX

De Play Store van Google biedt apps 
voor alle leeftijdsgroepen aan. Daartussen 
bevindt zich veel troep, maar ook goede 
software voor weinig of geen geld. Wij 
scheiden voor u het kaf van het koren en 
presenteren hier de must-haves.

89
90
91
92
93
94
95

TOOLS
MUZIEK/VIDEO
NIEUWS/TIJDSCHRIFTEN
REIZEN/LOKAAL
GEZONDHEID/SPORT
SHOPPING
SPELLETJES
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Pinterest is een app voor het opdoen van inspira-
tie en informatie over interieur, kleding, kleuren, 
eten, hobby’s en nog veel meer. Open de app, 
voer de zoekwoorden in die gaan over het onder-
werp, en bekijk alle resultaten. Pin de ideeën vast 
en maak je eigen borden aan in je profi el. Zo kan 
je makkelijk moodboards maken, of pin je ideeën 
vast om het later nog een keer te bekijken.  

TOOLS

gratis 
bit.ly/emp-scanner

CamScanner

gratis 
bit.ly/emp-qr

QR-scanner en barcodescanner

gratis 
bit.ly/emp-pdf

PDF - Adobe Acrobat Reader

gratis 
bit.ly/emp-rekenmachine

Rekenmachine 

gratis 
bit.ly/emp-medicijn

Medicatie Wekker

gratis 
bit.ly/emp-fello

Fello

CamScanner is een slimme oplossing voor 
documentbeheer voor particulieren en (kleine) 
organisaties. Het is zeer geschikt om verschillen-
de soorten documenten of andere te bewaren 
materialen te digitaliseren om ze op meerdere 
apparaten te synchroniseren, delen en beheren.

Deze QR-codelezer en barcodescanner-app is 
mooi in al zijn eenvoud en scant en leest simpel 
en snel de meest voorkomende soorten QR-co-
des en barcodes.

Adobe Acrobat Reader is met meer dan 635 
miljoen downloads een van de meest gebruikte 
PDF-viewers. Sla bestanden online op en lees 
PDF’s waar en wanneer dan ook. PDF-documen-
ten kunnen worden weergegeven en gedeeld en 
het is mogelijk om opmerkingen en elektronische 
handtekeningen toe te voegen.

Rekenmachine biedt zowel eenvoudige als geavanceer-
de wiskundige functies in een prachtig ontworpen app.

Een gratis app voor alles wat met medicijngebruik 
te maken heeft. Ontvang herinneringen voor het 
innemen van medicijnen, ook bij een ingewikkeld 
innameschema. Ontvang dankzij voorraadbeheer 
een melding als de medicijnen bijna op zijn. Bestel 
de medicijnen via de app of vraag herhaalrecepten 
aan. Ervaren apothekers controleren of een com-
binatie van medicijnen geen invloed heeft op hun 
werking, zoals de apotheek dat ook doet. 

Gratis familie agenda voor mantelzorgers. Deel 
samen een slimme agenda, waarin iedereen die een 
handje mee wil helpen afspraken kan plannen en 
wijzigen. Zo weet iedereen wat wie waar, wanneer 
en met wie gaat doen. Via de chat en notifi caties 
blijft iedereen op de hoogte van veranderingen.

gratis 
bit.ly/emp-pint

Pinterest

Voor bijna elke hulpvraag bieden de 
Android toestellen digitale hulp. 
We stellen graag een aantal opties voor.
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MUZIEK/VIDEO
Mobiele toestellen zijn optimaal als u mu-
ziek en video's wilt afspelen. Hieronder 
volgt een overzicht van de belangrijkste 
multimedia-apps.

APPS, APPS EN NOG MEER APPS

gratis 
bit.ly/emp-spot

Spotify - Muziek en podcasts

gratis 
bit.ly/emp-apple

Apple Music
gratis 
bit.ly/emp-nlziet

NLZIET | Online tv-kijken

gratis 
bit.ly/emp-netf

Netflix 

gratis 
bit.ly/emp-youtube

YouTube

gratis 
bit.ly/emp-disney

Disney+

Luister overal en altijd naar muziek en podcasts 
via de Spotify app. Luister naar artiesten of 
albums of maak zelf een afspeellijst. Nieuwe 
muziek ontdekken kan via kant-en-klare, op 
stemming te selecteren, afspeellijsten of via per-
soonlijke aanbevelingen. 

Beleef muziek als nooit tevoren. Apple Music biedt 
onbeperkt toegang tot miljoenen nummers en 
de eigen muziekbibliotheek. Volledig reclamevrij. 
Probeer het 3 maanden gratis uit, zonder verplich-
tingen. Stream meer dan 75 miljoen nummers, 
zonder advertenties.

Online tv kijken kan overal en altijd met de 
NLZIET app. De NLZIET tv app biedt het grootste 
online aanbod van Nederlandse televisie in hoge 
kwaliteit, zonder kabels of kastjes! Kijk live tv, kijk 
terug of vooruit naar programma‘s van NPO, RTL 
en SBS. Altijd en overal het beste drama, reality, 
nieuws, talkshows en entertainment in één mak-
kelijke online tv app.

De populairste series en fi lms wereldwijd staan 
allemaal op Netfl ix. Netfl ix heeft bekroonde series, 
fi lms, documentaires en stand-up specials. Neem 
Netfl ix mee met de mobiele app en geniet onder-
weg, of gewoon tijdens een pauze.

De wereld van YouTube-video‘s en infl uencers 
ontdekken? Download de o�  ciële YouTube-app 
voor Android. Ontdek waar mensen over de hele 
wereld naar kijken. Doe inspiratie op voor een 
nieuw project, luister naar muziek, krijg handige 
tips in video’s over welke hobby dan ook, kijk 
kattenfi lmpjes. Volg 
videomakers of 
-kanalen en ontvang 
automatisch nieuwe 
afl everingen of maak 
zelf content, deel 
video‘s met vrienden 
en bekijk ze op elk 
apparaat.

Disney+ heeft voor elk wat wils, allemaal op één 
plek. Met eindeloos entertainment van Disney, Pixar, 
Marvel, Star Wars en National Geographic, is er al-
tijd iets leuks om naar te kijken, ook voor de (klein)
kinderen. Bekijk de nieuwste releases, originele 
series en fi lms, oude klassiekers en nog veel meer.
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NIEUWS/TIJDSCHRIFTEN
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws? Dat is geen probleem: deze apps 
zorgen ervoor dat u altijd goed geïnfor-
meerd blijft.

gratis 
bit.ly/emp-nos

NOS

gratis 
bit.ly/emp-kranten

Kranten Nederland

gratis 
bit.ly/emp-tijdschrift

Tijdschrift.nl

gratis 
bit.ly/emp-teletekst

NOS Teletekst

gratis 
bit.ly/emp-ob

online Bibliotheek

Deze gratis app biedt het laatste nieuws, nieuws-
video‘s en podcasts over actuele gebeurtenissen. 
Van achtergrond tot roddels, van Max tot Máxima 
en van Brexit tot Bridget. Op discussieplatform 
NUjij kunnen lezers meepraten over het nieuws. In 
de NU.nl app is op basis van locatie en voorkeuren 
ook het laatste regionale nieuws te vinden.

Blijf altijd en overal op de hoogte van het laatste 
nieuws en sportnieuws via de NOS app. Lees 
het laatste nieuws, beleef nieuws en sport met 
alle livestreams en video‘s, leef mee met grote 
evenementen zoals de Olympische Spelen, het EK 
voetbal en de Tour de France. De app biedt ook  
sportmeldingen en liveblogs, weer en verkeersin-
formatie.

Blijf op de hoogte van het laatste Nederlandse 
nieuws met de „Kranten Nederland app“ .

Lees met de Tijdschrift.nl tablet app altijd en 
overal tijdschriften als Libelle, Margriet, Donald 
Duck, AutoWeek, vtwonen, Quest, Zo Zit Dat, 
National Geographic en LINDA . Losse edities 
zijn ook te koop via de app. 

Fan van Teletekst? De NOS heeft een speci-
ale NOS Teletekst applicatie ontwikkeld voor 
Android toestellen. Met deze applicatie is het 
mogelijk om snel toegang te krijgen tot de NOS 
Teletekst pagina‘s, zoals het actuele algemene 
en fi nanciële nieuws, verkeersinformatie en spor-
tuitslagen.

Geniet van e-books en luisterboeken in één app. 
Altijd en overal. Van thrillers tot romans, van 
waargebeurd tot fantasy. Zoek, leen en lees of 
luister in de app. 

gratis 
bit.ly/emp-nu

NU.nl - Nieuws, Sport & meer
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REIZEN/LOKAAL
Ook op reis kunnen tablets en smartphones 
goed van pas komen - mits de juiste apps 
zijn geïnstalleerd. Hier lichten we een paar 
nuttige apps toe.

gratis 
bit.ly/emp-gmaps

Google Maps

gratis 
bit.ly/emp-buienradar

Buienradar - weer

gratis 
bit.ly/emp-booking

Booking.com: Hotels and more

gratis 
bit.ly/emp-routiq

Routiq (route.nl)

gratis 
bit.ly/emp-9292

9292 reisapp & route planner

gratis 
bit.ly/emp-anwb

ANWB Eropuit

Google Maps wijst snel en gemakkelijk de weg. 
De kaart omvat ruim 220 landen en territoria, plus 
honderden miljoenen bedrijven en locaties. Maak 
gebruik van realtime gps-navigatie, verkeersinfor-
matie en ov-informatie, en vind snel dat geschikte 
restaurant, dat boeiende museum of welke plaats 
dan ook, overal ter wereld. 

De Buienradar app toont via radarbeelden hoe-
veel regen er naar verwachting in de komende 
3 of 24 uur gaat vallen. Er kan ook op de eigen 
woonplaats of locatie worden ingezoomd. 

Vind aanbiedingen voor hotels of appartemen-
ten en boek in slechts een paar minuten. Ook 
vluchten, huurauto‘s en meer zijn via de app te 
boeken.

De Routiq app is zeer gebruiksvriendelijk voor de 
recreatieve fi etser en wandelaar. Een route vinden 
of maken is in een handomdraai gebeurd. Navi-
geer zorgeloos met de app en geniet optimaal 
van de omgeving.

Met de reisplanner van 9292 zijn alle reizen met 
de trein, bus, metro, tram en veerboot te plannen. 
Is er ook een fi ets, elektrische fi ets/scooter of 
huurfi ets nodig, dan kan dat ook in het reisadvies 
worden meegenomen. Vul de reis van A naar B 
in en de app toont direct alle actuele reisinforma-
tie, voor al het openbaar vervoer in Nederland, 
inclusief alter-
natief reisadvies 
als dat nodig is. 
De actuele OV 
planner geeft live 
OV info van NS, 
Arriva, Connexxi-
on, Breng, Hermes, 
Keolis, RRReis, 
Qbuzz, EBS, U-OV, 
RET, HTM, GVB en 
Waterbus.

De ANWB Eropuit app is een handige gids om 
eropuit te gaan in Nederland. Fiets of wandel 
bijvoorbeeld één van de meer dan 350 kant-en-klare 
ANWB fi ets- en wandelroutes in Nederland of maak 
zelf een fi etsroute in de knooppuntenplanner. De 
app biedt exclusieve ledenvoordelen voor dagjes uit, 
theaterproducties, stedentrips, fi ets- en wandelac-
cessoires en meer.
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GEZONDHEID/SPORT
Veel mensen beleven plezier aan sport en 
houden zich met hun gezondheid bezig. 
Daarom hebben we hier een lijst met apps 
voor u samengesteld die allemaal over dit 
onderwerp gaan.

gratis 
bit.ly/emp-max

MAX Geheugentrainer

gratis 
bit.ly/emp-peak

Peak - Brain Games

gratis 
bit.ly/emp-memo

Memorado

gratis 
bit.ly/emp-stappen

Stappenteller  

gratis 
bit.ly/emp-happify

Happify

gratis 
bit.ly/emp-calm

Calm - Meditate, Sleep, Relax

Train de hersenen op een laagdrempelige manier 
met de gratis MAX Memory Trainer app. Deze 
leuke en uitdagende app is gebaseerd op het 
populaire televisieprogramma van Omroep MAX 
en bevat o.a. het Boodschappenspel, Zoekplaatje 
en Letterregen. 

Peak is de ultieme gratis breintrainer, met brein-
spellen die ontwikkeld zijn i.s.m. gerenommeerde 
universiteiten, zoals Cambridge en NYU. Peak 
houdt de geest actief via spellen en puzzels die 
een uitdaging vormen voor het geheugen, taal-
vaardigheden en kritisch denken.

Een sterk brein maakt gelukkiger. Memorado 
fungeert voor meer dan 4 miljoen gebruikers 
wereldwijd als sportschool voor hun hersenen. 
Leuke en gepersonaliseerde trainingen helpen het 
geheugen, reactievermogen en de concentratie 
te verbeteren. Speel meer dan 450 levels in 15 
op neurowetenschappen gebaseerde spellen en 
houd die hersenen in beweging, iedere dag weer!

De meest nauwkeurige en eenvoudige stappenteller 
houdt niet alleen automatisch de dagelijkse stappen bij, 
maar ook de verbrande calorieën, loopafstand, duur, 
tempo, gezondheidsgegevens enz. Alles wordt weerge-
geven in eenvoudig te bekijken intuïtieve grafi eken.

De op wetenschap gebaseerde activiteiten en spellen van 
Happify bieden e� ectieve hulpmiddelen en programma‘s 
om het emotionele welzijn te verbeteren. Zo kunnen ze 
helpen stress te verminderen, negatieve gedachten te 
overwinnen en een grotere veerkracht op te bouwen.

Calm is een populaire app voor meditatie en slaap. 
Al miljoenen mensen ervaren minder stress, zijn 
minder angstig en slapen rustiger dankzij de geleide 
meditaties, Slaapverhalen, ademhalingsprogram-
ma‘s, masterclasses en ontspannende muziek. 
Aanbevolen door psychologen, therapeuten en des-
kundigen op het gebied van geestelijke gezondheid.
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SHOPPING
Tegenwoordig winkelen we steeds meer 
digitaal. Dit bespaart vervelende rijen aan 
de kassa en is een enorme hulp voor per-
sonen met beperkte mobiliteit.

gratis 
bit.ly/emp-bol

bol.com 

gratis 
bit.ly/emp-catawiki

Catawiki Online Veilingen

gratis 
bit.ly/emp-greetz

Greetz - kaarten en cadeaus

gratis 
bit.ly/emp-marktplaats

Marktplaats

gratis 
bit.ly/emp-thuisbezorgd

Thuisbezorgd.nl

bol.com is één van de grootste online webwinkels 
van Nederland. De bol.com app maakt overal en 
altijd winkelen gemakkelijk en meldt interessante 
kortingen of aanbiedingen. Betalen kan veilig via 
IDEAL en de apps van banken als ING, Rabobank 
of ABN Amro. De aankopen kunnen thuis worden 
bezorgd of bij een afhaalpunt van PostNL, Albert 
Heijn, Bpost of Delhaize.

Unieke stukken of objecten zijn te vinden op 
Catawiki. Koop en verkoop bijzondere objecten, 
geselecteerd door experts. Wekelijks 600+ veilin-
gen in 80 categorieën, waaronder luxe goederen, 
oldtimers, verzamelobjecten, kunst en antiek. Met 
de Catawiki App is altijd en overal deel te nemen 
aan unieke veilingen.

Met Greetz wordt het versturen van persoonlij-
ke kaarten (eventueel met een cadeautje) een 
peuleschil. Of het nu gaat om een verjaardag, 
een jubileum, een geboorte of een vriend(in) die 
een steuntje in de 
rug kan gebruiken, 
in de Greetz app 
staat een hele 
selectie te perso-
naliseren kaartjes 
en cadeautjes 
klaar. Notifi caties 
helpen om terug-
kerende speciale 
momenten niet te 
vergeten.

Nederlands bekendste koop- en verkoopplatform. 
Koop of verkoop eenvoudig spullen via de Markt-
plaats app, altijd en overal. 

Met de AH app wordt boodschappen doen nóg 
makkelijker en persoonlijker. Maak makkelijk een 
boodschappenlijstje aan, bestel en wijzig bood-
schappen direct in de app en mis geen enkele Bo-
nusaanbieding. Spaar gemakkelijk zegels digitaal 
(nooit meer zegels kwijt!), scan met de zelfscan-
ner snel de boodschappen in de winkel en kies uit 
meer dan 17.000 Allerhande recepten.

Eten bestellen? Met de Thuisbezorgd.nl app is 
eten bestellen makkelijker dan ooit. Van sushi tot 
salade, van burgers en pizza tot Indiaas of Chi-
nees eten. Bestel in een paar simpele stappen die 
lekkere maaltijd bij een van de vele aangesloten 
restaurants.

gratis 
bit.ly/emp-albert

Albert Heijn supermarkt
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SPELLETJES
Ook een beetje vermaak voor tussendoor 
moet kunnen. Hier presenteren wij een 
paar leuke spelletjes voor ontspannen mo-
menten.

gratis 
bit.ly/emp-wordfeud

Wordfeud Free

gratis 
bit.ly/emp-candy

Candy Crush Saga

gratis 
bit.ly/emp-helix

Helix Jump 

gratis 
bit.ly/emp-patience

Patience

gratis 
bit.ly/emp-kruis

Kruiswoordpuzzel Nederlands

gratis 
bit.ly/emp-sudoku

Andoku Sudoku 3 Wordfeud is een puzzelspel voor meerdere 
spelers. Daag vrienden of willekeurige tegenstan-
ders uit en speel tot wel 30 potjes tegelijk. Zoek 
vrienden om tegen te spelen of geef Wordfeud 
toestemming om een tegenstander te vinden. 

Wissel en match snoepjes in dit smakelijke 
puzzelavontuur om naar het volgende level 
te komen! Los puzzels op met snel denken en 
slimme bewegingen, en word beloond met heer-
lijke regenboogkleurige cascades en smakelijke 
snoepcombo‘s!

Dirigeer een stuiterende bal door een heel laby-
rint van spiralende torens. Intuïtieve besturing, 
rijke visuele e� ecten en moeilijk neer te leggen.

Speel Patience in een prachtig, modern jasje. Ge-
niet van de klassieke Klondike- of Patience-versie 
van Solitaire in deze populaire app. Met gemakke-
lijk te lezen kaarten en intuïtieve tik-en-sleep-be-
diening is Solitaire bijzonder gebruiksvriendelijk. 
Kies uit tientallen kaartstijlen en achtergronden of 
upload zelf een foto en creëer zo de perfecte plek 
om te ontspannen en de geest scherp te houden.

Liefhebber van klassieke woordspelletjes? 
Probeer dan deze eens. De kruiswoordpuzzel is 
misschien wel de populairste puzzel in Nederland. 
Biedt ontspanning en stimuleert tegelijkertijd de 
hersenen.

Sudoku voor beginners en gevorderden. Met 
verschillende moeilijkheidsniveaus, uitleg en tuto-
rials. Het is ook mogelijk een sudoko uit bijvoor-
beeld een krant te uploaden.  Albert Heijn supermarkt



De meeste mensen vinden een overzicht van 
de technische gegevens van tablets, smart-
phones e.d. nogal saai. Wij lichten hier de 
belangrijkste begrippen toe en willen op die 
manier wat licht in de duisternis brengen.

Technische 
woordenlijst

Steeds weer vragen mensen ons om hulp omdat 
ze de grenzen van hun technische kennis bereiken 
zodra ze met de technische gegevens van tablets 
te maken krijgen. Deze mensen zijn echter niet 
de enigen, want in de alsmaar dichter wordende 
technologiejungle hebben zelfs ervaren technolo-
giefreaks steeds vaker moeite om het overzicht te 
behouden en de draad niet kwijt te raken.

Daarom hebben wij besloten een woordenlijst 
op te stellen die veel standaardbegrippen bevat. Of 
het nu gaat om een tablet, smartphone of mobiele 
telefonie - ons doel was een goed overzicht te 
geven van de meest gangbare begrippen.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat in de snel 
veranderende wereld van vandaag niet elke term 
in deze woordenlijst kan worden ondergebracht, 
maar dit overzicht dient als een goede basis om 
de weg te vinden in het "oerwoud" van de digitale 
wereld.

2G/3G/4G/5G
Deze benamingen staan voor de verschillende 
mobiele-telecommunicatiestandaarden. Het 
2G-netwerk wordt beschouwd als het eerste 
digitale mobiele netwerk; dankzij 3G werd mo-
biel internet op een zinvolle manier bruikbaar; 
4G/LTE geldt tegenwoordig als de standaard 
voor mobiele telefonie. 5G staat weliswaar al in 
de startblokken, maar de infrastructuur van de 
netwerken moet er nog adequaat op worden 
aangepast.

Werkgeheugen/RAM
Het werkgeheugen (RAM = Random Access 
Memory) van uw tablet is als het ware de 
levensader. Dit werkgeheugen, dat ook wel 
RAM wordt genoemd, wordt gebruikt om elke 
afzonderlijke app, elk commando, ja elke tikbe-
weging op het touchscreen te verwerken.

Resolutie/ppi
De resolutie van een display geeft aan uit 
hoeveel verschillende pixels de beeldweergave 
bestaat. Hoe dichter de pixels bij elkaar liggen, 
des te hoger is de ppi-waarde. Deze afkorting 
staat voor "pixels per inch".

Bandbreedte
In het algemeen wordt "bandbreedte" gebruikt 
om de transmissiesnelheid aan te geven waar-
mee gegevens worden verzonden en ontvan-
gen. Technisch gezien klopt dit weliswaar niet 

helemaal, maar u kunt gerust van het principe 
uitgaan dat een hogere bandbreedte voor een 
snellere gegevensoverdracht zorgt.

Beeldpunt/pixel
Technisch gezien zou je kunnen zeggen dat 
beeldpunten de afzonderlijke kleurwaarde van 
een digitale rasterafbeelding van een display 
aangeven. Met andere woorden: een display 
bestaat uit veel verschillende beeldpunten 
oftewel pixels die samen een totaalbeeld 
vormen.

Cloud
De term "cloud" wordt algemeen gebruikt om 
een online-opslagfaciliteit aan te duiden waar 
de gebruiker diverse gegevens kan opslaan. 
Overal waar een internetverbinding is, heeft hij 
toegang tot de gegevens.

CPU
De term CPU is een afkorting voor Central 
Processing Unit. Deze processor is verant-
woordelijk voor de aansturing van verschillen-
de processen in uw tablet. Hij stuurt com-
mando's naar de afzonderlijke componenten, 
zoals de jack (stekker) of de luidsprekertoet-
sen.

Flatrate
Dit is een vast tarief dat meestal zowel bellen, 
sms'en als mobiel internet omvat. Tegen be-
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taling van een maandelijks basisbedrag beschikt 
de gebruiker over de overeengekomen diensten, 
zonder dat er nog extra kosten bijkomen.

Vliegtuigmodus
U kunt zowel uw smartphone als uw tablet of 
de smartwatch in de vliegtuigmodus zetten. 
Hierdoor worden alle verbindingsmogelijkheden 
(telefonie, mobiel internet enz.) uitgeschakeld 
zonder dat het apparaat zelf moet worden 
uitgeschakeld.

Gps
Met behulp van gps kan de precieze locatie van 
uw tablet worden bepaald. Hiervoor moet het 
apparaat zijn verbonden met meerdere satellie-
ten ("Global Positioning System"). 

GPU
De GPU (Graphics Processing Unit) is de 
grafische processor van een tablet. De werking 
is vergelijkbaar met die van de CPU, maar alle 
processen van de rekenkracht zijn in de eerste 
plaats voor de verwerking van grafische op-
drachten bedoeld.

Hotspot
Veel tablet- of smartphonegebruikers zullen dit 
begrip al kennen van luchthavens, stations of tal 
van hotels. Binnen een lokale zone wordt een 
draadloze internet-
toegang ter beschikking gesteld, waarvan de 

gebruiker gratis of tegen betaling gebruik kan ma-
ken. Hotspots kunnen echter ook voor meerdere 
apparaten worden opgezet, bijvoorbeeld voor 
twee tablets. Bijvoorbeeld wanneer het datavo-
lume van een gebruiker al opgebruikt is en een 
sympathieke buurman ermee instemt zijn internet-
toegang voor een bepaalde periode te delen.

Betalen in een app
App-producenten richten zich er steeds meer op 
hun app met basisfuncties vrij toegankelijk te ma-
ken. Tegen betaling van een bepaalde vergoeding 
kan dan het volledige scala aan functies gebruikt 
worden. Deze vorm van betalen wordt "Betalen in 
een app" genoemd.

Jackplug
De koptelefoonaansluiting van tablets staat in de 
volksmond bekend als de jackplug. Dit is niet he-
lemaal juist. In strikte zin kent deze connector veel 
verschillende maten, waarbij de tabletaansluiting 
meestal een diameter van 3,5 mm heeft.

mAh
Deze afkorting staat voor milliampère per uur en 
dient als meeteenheid voor de elektrische lading 
van accu's. Simpel gezegd geeft deze waarde de 
capaciteit van de accu van uw tablet aan. 

MicroSD
SD betekent Secure Digital. Hierbij gaat het om 
een heel compacte geheugenkaart die met flash-

geheugen is opgebouwd. Met de compacte 
afmetingen van maar 1,1 x 1,5 cm is deze 
geheugenkaart bij uitstek geschikt voor het 
gebruik in tablets.

Simlock
Wanneer een mobiel apparaat met een 
simlock is uitgerust, kan dit alleen worden 
gebruikt met simkaarten van een bepaal-
de provider. Soms wordt dit slot gebruikt 
wanneer u een nieuw apparaat krijgt als 
onderdeel van een contract.

Uploaden/downloaden
Downloaden betekent in de elektronische 
gegevensverwerking de ontvangst van ge-
gevens die van het internet worden geladen. 
Bijgevolg betekent "uploaden" dat gegevens 
naar het bovengenoemde netwerk worden 
gestuurd (geüpload).

Wifi
Dit begrip kent bijna iedereen wel, maar 
mag toch niet in onze woordenlijst ont-
breken. Vaak wordt beweerd dat wifi de 
afkorting is van "Wireless Fideelst" (draad-
loze weergavegetrouwheid). Maar met 
wifi bedoelt men  een draadloze netwerk-
technologie, waarbij apparaten als pc's en 
mobiele toestellen op de werkplek, thuis of 
in openbare ruimtes met internet kunnen 
worden verbonden.
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