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Over	  Kobo	  Desktop	  

Kobo	  Desktop	  is	  een	  gratis	  computerprogramma	  dat	  je	  kunt	  
gebruiken	  om	  boeken	  te	  kopen,	  te	  beoordelen,	  om	  je	  bibliotheek	  
met	  Kobo	  boeken	  te	  beheren,	  je	  eReader	  te	  configureren	  en	  nog	  
veel	  meer.	  Download	  Kobo	  Desktop	  op:	  www.kobo.com/desktop	  	  

Met	  Kobo	  Desktop	  kun	  je	  onder	  andere	  van	  de	  volgende	  functies	  
gebruik	  maken:	  

• Shoppen:	  De	  afdeling	  Shop	  in	  Kobo	  Desktop	  maakt	  het	  
gemakkelijk	  om	  fantastische	  boeken	  te	  vinden.	  Je	  vindt	  
hier	  aanraders,	  gebaseerd	  op	  je	  leesgedrag,	  leeslijsten	  en	  
welke	  boeken	  je	  bekijkt.	  Als	  je	  in	  Shop	  een	  interessant	  
boek	  ziet	  dan	  kun	  je	  een	  preview	  downloaden	  of	  het	  op	  
je	  verlanglijstje	  zetten.	  

• Lezen:	  Om	  prettig	  met	  Kobo	  Desktop	  te	  kunnen	  lezen	  
kun	  je	  de	  tekstweergave	  aanpassen.	  Je	  hebt	  de	  keuze	  uit	  
verschillende	  lettertypes	  en	  –grootten,	  zodat	  je	  prettig	  
kunt	  lezen,	  markeren	  en	  notities	  kunt	  maken.	  

• eReader	  beheren:	  Met	  Kobo	  Desktop	  kun	  je	  je	  Kobo	  
eReaders	  beheren.	  Alles	  wat	  je	  aan	  de	  bibliotheek	  in	  
Kobo	  Desktop	  toevoegt	  staat	  ook	  in	  de	  bibliotheek	  op	  je	  
eReader.	  Je	  hoeft	  je	  dus	  niet	  druk	  te	  maken	  om	  het	  
kopiëren	  van	  je	  boeken.	  Als	  je	  je	  eReader	  synchroniseert	  
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met	  Kobo	  Desktop,	  dan	  download	  je	  ook	  nieuwste	  
ezelsoren.	  
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Kobo	  Desktop	  downloaden	  en	  installeren	  

Het	  downloaden	  en	  installeren	  van	  Kobo	  Desktop	  duurt	  maar	  
een	  paar	  minuten.	  Ben	  je	  hiermee	  klaar,	  dan	  kun	  je	  met	  Kobo	  
Desktop	  boeken	  kopen,	  boeken	  beoordelen,	  je	  bibliotheek	  
beheren,	  je	  eReader	  configureren	  en	  nog	  veel	  meer.	  Kobo	  
Desktop	  is	  beschikbaar	  voor	  Windows	  en	  Macintosh.	  

Kobo	  Desktop	  voor	  Windows	  installeren	  

Je	  computer	  moet	  aan	  de	  volgende	  vereisten	  voldoen	  om	  Kobo	  
Desktop	  voor	  Windows	  uit	  te	  kunnen	  voeren:	  

• Windows	  8	  /	  Windows	  7	  /	  Windows	  Vista	  	  

• Pentium	  4	  of	  hoger	  (PC)	  

• 512	  MB	  RAM	  

• 200	  MB	  opslagruimte	  (meer	  om	  boeken	  op	  te	  kunnen	  
slaan)	  

• 1024x768	  monitor	  

Kobo	  Desktop	  voor	  Windows	  downloaden	  en	  installeren:	  

1. Bezoek	  www.kobo.com/desktop	  
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2. Klik	  op	  Nu	  downloaden	  

3. Sla	  het	  bestand	  op	  je	  computer	  op.	  	  

4. Is	  de	  download	  voltooid,	  zoek	  dan	  het	  bestand	  op	  de	  
harde	  schijf.	  

5. Dubbelklik	  op	  het	  bestand.	  

6. Volg	  de	  stappen	  op	  het	  beeldscherm.	  

Kobo	  Desktop	  voor	  Mac	  installeren	  

Je	  computer	  moet	  aan	  de	  volgende	  vereisten	  voldoen	  om	  Kobo	  
Desktop	  voor	  Mac	  uit	  te	  kunnen	  voeren:	  

• Mac	  OS	  X	  v10.7	  (Intel)	  of	  nieuwer.	  

• Intel	  Core	  Duo	  (Mac)	  

• 512	  MB	  RAM	  

• 200	  MB	  opslagruimte	  (meer	  om	  boeken	  op	  te	  kunnen	  

slaan)	  

• 1024x768	  monitor	  
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Kobo	  Desktop	  voor	  Mac	  downloaden	  en	  installeren:	  

1. Bezoek	  www.kobo.com/desktop.	  

2. Klik	  op	  Nu	  downloaden	  

3. Dubbelklik	  op	  het	  gedownloade	  bestand.	  Een	  nieuw	  
symbool	  met	  dezelfde	  naam	  verschijnt	  en	  er	  wordt	  een	  
Finder-‐venster	  geopend.	  

Opmerking:	  Als	  Finder	  niet	  start,	  dubbelklik	  dan	  op	  het	  
nieuwe	  symbool	  en	  Finder	  wordt	  geopend.	  

4. Kopieer	  of	  sleep	  het	  nieuwe	  symbool	  naar	  de	  map	  
Programma’s.	  
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eBooks	  kopen	  met	  Kobo	  Desktop	  

Je	  kunt	  met	  Kobo	  Desktop	  boeken	  uit	  de	  Kobo	  Shop	  kopen.	  Als	  je	  
een	  boek	  koopt	  wordt	  het	  automatisch	  aan	  je	  bibliotheek	  
toegevoegd.	  

Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  om	  fantastische	  boeken	  te	  vinden	  
met	  Kobo	  Desktop,	  van	  leestips	  tot	  het	  zoeken	  naar	  een	  bepaald	  
boek.	  

Boeken	  zoeken	  

Je	  kunt	  het	  tabblad	  Shop	  boeken	  gebruiken	  om	  naar	  nieuwe	  
eBooks	  te	  zoeken.	  Klik	  om	  te	  beginnen	  eenvoudigweg	  op	  een	  
van	  de	  opties	  in	  dit	  tabblad:	  

Klik	  om	  een	  boek	  te	  vinden	  het	  tabblad	  aan	  en	  kies	  een	  optie:	  

• Persoonlijke	  leestips	  —	  Boeken	  waarvan	  wij	  denken	  
dat	  je	  ervan	  zult	  genieten.	  Deze	  tips	  zijn	  gebaseerd	  op	  
boeken	  die	  je	  al	  hebt	  gelezen	  en	  beoordeeld.	  Hoe	  meer	  
boeken	  je	  beoordeelt,	  hoe	  beter	  de	  tips	  worden!	  	  

• Aanraders	  —	  Populaire	  boeken	  die	  je	  misschien	  leuk	  
vindt.	  
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• Soortgelijke	  boeken	  —	  Boeken	  die	  lijken	  op	  die	  in	  je	  
bibliotheek.	  Je	  ziet	  een	  overzicht	  van	  je	  boeken,	  zodat	  je	  
kunt	  kiezen	  voor	  welk	  boek	  je	  een	  vergelijkbaar	  boek	  
wilt	  vinden.	  

• Nieuwe	  Releases	  —	  De	  nieuwste	  boeken	  van	  onze	  
lievelingsschrijvers.	  

• Verlanglijstje	  —	  Boeken	  die	  jij	  tijdens	  het	  shoppen	  op	  je	  
verlanglijstje	  hebt	  geplaatst.	  

• Zoeken	  —	  Weet	  je	  precies	  wat	  je	  zoekt,	  voer	  dan	  de	  
boektitel	  of	  auteursnaam	  in	  het	  zoekveld	  in	  de	  rechter	  
bovenhoek	  van	  het	  scherm	  in.	  

Heb	  je	  een	  boek	  gevonden	  dat	  je	  wilt	  lezen,	  klik	  dan	  op	  Nu	  
kopen	  en	  volg	  de	  stappen	  op	  het	  scherm.	  
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Je	  bibliotheek	  met	  Kobo	  Desktop	  beheren	  

In	  Kobo	  Desktop	  kun	  je	  boeken	  op	  verschillende	  manieren	  
sorteren	  om	  gemakkelijker	  een	  bepaald	  boek	  te	  vinden	  of	  om	  
boeken	  te	  verwijderen	  die	  je	  niet	  meer	  wilt.	  

Je	  bibliotheek	  sorteren	  

Je	  kunt	  de	  boeken	  in	  je	  bibliotheek	  op	  twee	  manieren	  bekijken:	  
als	  boekomslagen	  of	  als	  kolommen.	  

Boekomslagen	  

Als	  je	  voor	  boekomslagen	  kiest	  zie	  je	  de	  omslagen	  van	  de	  boeken	  
in	  je	  bibliotheek.	  	  
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Kolomweergave	  

Wil	  je	  meer	  informatie	  dan	  alleen	  het	  boekomslag,	  kies	  dan	  voor	  
de	  kolomweergave	  om	  de	  omslag,	  de	  titel	  en	  de	  naam	  van	  de	  
auteur	  weer	  te	  geven.	  	  
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Zo	  kun	  je	  de	  weergave	  wijzigen:	  

1. Klik	  op	  het	  tabblad	  Bibliotheek	  

2. Klik	  op	  het	  symbool	   	  kolomweergave	  of	  	   	  in	  de	  
rechter	  bovenhoek	  van	  het	  scherm.	  
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Sorteren	  op	  titel,	  datum	  of	  auteur	  

Je	  kunt	  je	  boeken	  ook	  op	  titel,	  datum	  of	  auteur	  sorteren.	  
Hierdoor	  kun	  je	  flexibeler	  zoeken.	  

Boeken	  sorteren:	  

1. Klik	  op	  het	  tabblad	  Bibliotheek.	  

2. Klik	  op	  het	  keuzemenu	  in	  de	  rechter	  bovenhoek	  van	  het	  
scherm	  

3. Kies	  uit:	  

• Laatst	  geopend	  –	  geeft	  een	  lijst	  weer	  met	  de	  meest	  
recent	  gelezen	  boeken	  bovenaan.	  

• Titel	  –	  sorteer	  je	  boeken	  op	  boektitels.	  

• Auteur	  –	  sorteer	  je	  boeken	  op	  de	  achternaam	  van	  de	  
auteur.	  

Boeken	  verwijderen	  

Heb	  je	  een	  boek	  uit,	  dan	  kun	  je	  ervoor	  kiezen	  het	  uit	  je	  
bibliotheek	  van	  Kobo	  Desktop	  te	  verwijderen.	  Heb	  je	  ook	  een	  
Kobo	  eReader	  of	  gebruik	  je	  een	  Kobo	  leesapp,	  dan	  wordt	  het	  
boek	  ook	  daar	  uit	  de	  bibliotheek	  verwijderd.	  
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Je	  hoeft	  je	  nooit	  zorgen	  te	  maken	  dat	  je	  gekochte	  boeken	  
definitief	  verlies.	  Meld	  je	  met	  je	  account	  aan	  op	  www.kobo.com	  
en	  bezoek	  de	  pagina	  Mijn	  account.	  Je	  kunt	  boeken	  vanuit	  de	  
aankoopgeschiedenis	  terugzetten	  in	  je	  bibliotheek.	  
	  
Een	  boek	  verwijderen:	  

1. Klik	  op	   	  bovenin	  het	  scherm.	  

2. Klik	  met	  de	  rechter	  muisknop	  op	  het	  boekomslag.	  

3. Klik	  op	  Boek	  verwijderen.	  

4. Bevestig	  dat	  je	  het	  boek	  uit	  je	  bibliotheek	  wilt	  
verwijderen.	  
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Lezen	  op	  Kobo	  Desktop	  

Een	  boek	  lezen	  

• Wil	  je	  een	  boek	  openen,	  dubbelklik	  dan	  in	  de	  bibliotheek	  
van	  Kobo	  Desktop	  op	  de	  titel	  of	  omslag.	  

Navigeren	  in	  een	  boek	  

Je	  kunt	  je	  tijdens	  het	  lezen	  eenvoudig	  verplaatsen	  binnen	  het	  
boek.	  Klik	  om	  te	  bladeren	  op	  de	  pijltjes	  aan	  de	  zijkanten	  van	  de	  
pagina	  of	  gebruik	  de	  pijltjestoetsen	  op	  je	  toetsenbord.	  

Wil	  je	  meer	  dan	  een	  paar	  bladzijden	  in	  één	  keer	  bladeren,	  dan	  
kun	  je:	  

• De	  navigatiebalk	  gebruiken	  om	  een	  andere	  bladzijde	  of	  
een	  ander	  hoofdstuk	  te	  kiezen.	  

• De	  inhoudsopgave	  gebruiken	  om	  een	  lijst	  met	  alle	  
hoofdstukken	  te	  bekijken.	  

Naar	  een	  andere	  plaats	  in	  het	  boek	  verspringen	  met	  de	  
navigatiebalk:	  

1. Klik	  op	  het	  midden	  van	  de	  pagina.	  
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De	  navigatiebalk	  verschijnt	  onderin	  beeld.	  

2. Verplaats	  de	  cirkel	  in	  de	  navigatiebalk	  om	  te	  bladeren.	  
Verplaats	  de	  cirkel	  naar	  rechts	  om	  verder	  te	  bladeren	  en	  
naar	  links	  om	  terug	  te	  bladeren.	  

De	  inhoudsopgave	  gebruiken:	  

3. Klik	  op	   	  inhoudsopgave	  bovenin	  het	  scherm.	  

4. Klik	  op	  het	  hoofdstuk	  dat	  je	  wilt	  openen.	  

Het	  uiterlijk	  van	  de	  tekst	  aanpassen	  

Je	  kunt	  tijdens	  het	  lezen	  de	  stijl	  en	  de	  grootte	  van	  de	  tekst	  
aanpassen	  om	  prettiger	  te	  kunnen	  lezen.	  Kobo	  Desktop	  biedt	  
voor	  de	  meeste	  boeken	  verschillende	  lettertypes	  en	  –grootten.	  

Je	  kunt	  ook	  de	  vormgeving	  van	  de	  pagina	  aanpassen	  en	  
bijvoorbeeld	  een	  andere	  achtergrondkleur	  of	  tekstkleur	  kiezen.	  

Opmerking:	  als	  je	  een	  PDF	  leest	  kun	  je	  de	  tekstweergave	  niet	  
wijzigen	  of	  de	  vormgeving	  aanpassen.	  

Het	  uiterlijk	  van	  de	  tekst	  aanpassen:	  

1. Klik	  tijdens	  het	  lezen	  op	  het	  symbool	   	  bovenin	  het	  
scherm.	  
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2. Verplaats	  de	  cirkel	  onder	  tekstgrootte	  naar	  rechts	  om	  de	  
tekst	  groter	  weer	  te	  geven,	  naar	  links	  om	  de	  tekst	  kleiner	  
weer	  te	  geven.	  

3. Kies	  een	  lettertype	  om	  de	  stijl	  van	  de	  tekst	  aan	  te	  passen	  

4. Wil	  je	  meer	  ruimte	  aan	  de	  randen	  van	  de	  pagina:	  

• Klik	  op	  het	  balkje	  onder	  marges	  en	  versleep	  naar	  rechts	  
of	  links	  om	  de	  marges	  aan	  te	  passen	  

5. Kies	  welk	  thema	  je	  wilt	  gebruiken:	  

• 	  Zwarte	  tekst	  op	  helderwitte	  achtergrond.	  

• 	  Zwarte	  tekst	  op	  sepia	  achtergrond.	  

• 	  Witte	  tekst	  op	  zwarte	  achtergrond.	  

	  

Ben	  je	  klaar	  met	  het	  aanpassen	  van	  de	  tekstweergave,	  klik	  dan	  
ergens	  op	  de	  pagina	  om	  verder	  te	  gaan	  met	  lezen.	  

Opmerking:	  Als	  je	  de	  tekstweergave	  aanpast,	  dan	  onthoudt	  
Kobo	  Desktop	  je	  voorkeuren	  en	  past	  deze	  toe	  op	  alle	  boeken	  die	  
je	  leest.	  

	   	  



Kobo	  Desktop	  Handleiding	  	  	  	  19	  

Tekst	  markeren	  

In	  sommige	  boeken	  kun	  je	  tekst	  markeren.	  Dit	  kun	  je	  gebruiken	  
als	  een	  markeerstift	  in	  een	  gedrukt	  boek.	  

Tekst	  markeren:	  

1. Selecteer	  de	  tekst	  die	  je	  wilt	  markeren	  met	  de	  muis.	  

2. Klik	  in	  het	  menu	  dat	  verschijnt	  op	  Markeren.	  

Je	  markeringen	  bekijken:	  

1. Klik	  tijdens	  het	  lezen	  op	   	  bovenin	  het	  scherm.	  

Kobo	  Desktop	  toont	  een	  lijst	  met	  alle	  markeringen	  en	  
notities	  die	  je	  in	  je	  boek	  gemaakt	  hebt.	  

2. Klik	  op	  een	  markering	  om	  de	  bijbehorende	  pagina	  te	  
openen.	  

Een	  markering	  verwijderen:	  

1. Klik	  tijdens	  het	  lezen	  op	   	  bovenin	  het	  scherm.	  

Kobo	  Desktop	  toont	  een	  lijst	  met	  alle	  markeringen	  en	  
notities	  die	  je	  in	  je	  boek	  gemaakt	  hebt.	  
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2. Klik	  met	  de	  rechtermuisknop	  op	  de	  markering	  die	  je	  wilt	  
verwijderen.	  

3. Klik	  op	  Notitie	  verwijderen.	  

4. Bevestig	  het	  verwijderen.	  

Notities	  gebruiken	  

Je	  kunt	  notities	  maken	  in	  je	  boeken.	  Dit	  kan	  handig	  zijn	  als	  je	  een	  
passage	  wilt	  bestuderen	  of	  als	  je	  commentaren	  wilt	  toevoegen	  
bij	  wat	  je	  leest.	  

Een	  notitie	  maken:	  

1. Selecteer	  de	  tekst	  waarover	  je	  een	  notitie	  wilt	  maken	  met	  
de	  muis.	  

2. Klik	  in	  het	  menu	  dat	  verschijnt	  op	  Notitie	  Toevoegen.	  

3. Schrijf	  je	  notitie.	  

4. Klik	  op	  Opslaan.	  

Je	  notities	  lezen:	  

1. Tik	  tijdens	  het	  lezen	  op	   	  bovenin	  het	  scherm.	  

Kobo	  Desktop	  toont	  een	  lijst	  met	  alle	  markeringen	  en	  
notities	  die	  je	  in	  je	  boek	  gemaakt	  hebt.	  
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2. Klik	  op	  een	  notitie	  om	  de	  bijbehorende	  pagina	  te	  openen.	  

Het	  woordenboek	  gebruiken	  

Kobo	  Desktop	  heeft	  een	  ingebouwd	  woordenboek	  dat	  je	  kunt	  
gebruiken	  tijdens	  het	  lezen	  van	  Kobo	  eBooks.	  Het	  woordenboek	  
werkt	  mogelijk	  niet	  als	  je	  boeken	  uit	  andere	  bronnen	  
(bijvoorbeeld	  uit	  de	  openbare	  bibliotheek)	  leest	  en	  werkt	  niet	  
bij	  PDF	  bestanden.	  

Een	  woord	  opzoeken:	  

1. Selecteer	  het	  woord	  dat	  je	  op	  wilt	  zoeken.	  

2. Klik	  in	  het	  menu	  op	  Definitie.	  

Een	  woord	  vertalen	  

Kobo	  heeft	  ingebouwde	  vertaalwoordenboeken	  die	  je	  kunt	  
gebruiken	  tijdens	  het	  lezen	  van	  Kobo	  eBooks.	  Het	  woordenboek	  
werkt	  mogelijk	  niet	  als	  je	  boeken	  uit	  andere	  bronnen	  leest	  en	  
werkt	  niet	  bij	  PDF	  bestanden.	  

Een	  woord	  naar	  een	  andere	  taal	  vertalen:	  

1. Selecteer	  een	  woord	  dat	  je	  wilt	  vertalen.	  

2. Klik	  in	  het	  menu	  op	  Vertaal.	  

3. Kies	  een	  taalcombinatie	  in	  de	  keuzelijst	  bovenin	  het	  
venster.	  
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Kobo	  Desktop	  gebruiken	  met	  een	  Kobo	  eReader	  

Je	  kunt	  de	  nieuwste	  boeken	  en	  tijdschriften	  uit	  de	  Kobo	  Shop	  
verkrijgen	  via	  Kobo	  Desktop.	  Als	  je	  een	  item	  koopt	  verschijnt	  het	  
automatisch	  in	  de	  bibliotheek	  van	  Kobo	  Desktop.	  

Als	  je	  een	  Kobo	  eReader	  hebt,	  dan	  kun	  je	  met	  behulp	  van	  Kobo	  
Desktop	  boeken	  toevoegen	  of	  verwijderen.	  Pas	  je	  bibliotheek	  in	  
Kobo	  Desktop	  aan,	  verbind	  vervolgens	  je	  eReader	  met	  je	  
computer	  en	  synchroniseer	  met	  Kobo	  Desktop.	  Door	  het	  
synchroniseren	  wordt	  je	  eReader	  bijgewerkt	  en	  heb	  je	  altijd	  al	  je	  
boeken	  op	  de	  eReader.	  

Opmerkingen:	  	   	  

• Je	  computer	  heeft	  een	  internetverbinding	  nodig	  om	  met	  

de	  bibliotheek	  van	  je	  eReader	  te	  synchroniseren.	  

• Je	  kunt	  Kobo	  Desktop	  niet	  gebruiken	  met	  de	  Kobo	  Vox.	  

• Je	  moet	  je	  eReader	  veilig	  loskoppelen	  van	  de	  computer	  

voordat	  je	  de	  kabel	  verwijdert.	  

Je	  eReader	  synchroniseren	  met	  Kobo	  Desktop	  

1. Verbind	  je	  eReader	  met	  je	  computer	  met	  de	  USB-‐kabel.	  

2. Tik	  op	  Verbinden	  op	  het	  display	  van	  je	  eReader.	  
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3. Open	  Kobo	  Desktop	  op	  je	  Computer.	  

4. Kies	  het	  tabblad	  eReader.	  

5. Klik	  op	  het	  symbool	   	  synchroniseren	  in	  de	  rechter	  
bovenhoek	  van	  het	  beeldscherm.	  	  
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Kobo	  Desktop	  gebruiken	  om	  de	  Kobo	  Cloud	  te	  
beheren	  

Beheer	  je	  de	  bibliotheek	  van	  je	  eReader	  liever	  met	  je	  computer,	  
an	  kun	  je	  Kobo	  Desktop	  gebruiken.	  

Met	  Kobo	  Desktop	  kun	  je:	  

• Boeken	  uit	  de	  Kobo	  Cloud	  aan	  je	  eReader	  toevoegen	  

• Boeken	  van	  je	  eReader	  verwijderen	  

• Boeken	  uit	  de	  Kobo	  Cloud	  verwijderen	  
	  

Boeken	  op	  je	  eReader	  beheren:	  

1. Verbind	  je	  eReader	  met	  je	  computer	  met	  de	  
meegeleverde	  USB-‐kabel.	  

2. Start	  Kobo	  Desktop.	  

3. Klik	  op	  het	  tabblad	  Bibliotheek	  bovenin	  beeld.	  

4. Klik	  op	  Bibliotheek.	  
je	  ziet	  je	  hele	  Kobo	  bibliotheek.	  

5. Kies	  de	  boeken	  die	  je	  wilt	  beheren	  op	  je	  eReader:	  

a. Rechtklik	  op	  de	  boekomslag.	  
b. Kies	  een	  optie:	  
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• Sync	  naar	  eReader–	  voeg	  boeken	  aan	  je	  eReader	  toe.	  Er	  
verschijnt	  een	  boeksymbool	  in	  de	  bovenhoek	  van	  de	  
omslag	  als	  het	  aan	  je	  eReader	  is	  toegevoegd.	  

• Verwijder	  van	  eReader	  –	  verwijder	  het	  boek	  van	  je	  
eReader	  en	  verplaats	  het	  naar	  de	  Kobo	  Cloud.	  

• Verwijder	  uit	  bibliotheek	  –	  verwijder	  het	  boek	  uit	  de	  
Kobo	  Cloud	  en	  van	  je	  eReader.	  Verwijder	  je	  een	  boek	  uit	  
de	  Kobo	  Cloud,	  dan	  kun	  je	  het	  niet	  meer	  zien	  in	  de	  Kobo	  
Cloud	  of	  naar	  je	  eReader	  downloaden.	  

	  

Je	  eReader	  loskoppelen	  

Als	  je	  je	  eReader	  met	  Kobo	  Desktop	  gebruikt,	  dan	  maakt	  je	  
computer	  een	  verbinding	  met	  je	  eReader.	  Voordat	  je	  de	  kabel	  uit	  
je	  eReader	  verwijderd	  moet	  je	  deze	  verbinding	  beëindigen.	  Dit	  
wordt	  het	  loskoppelen	  van	  je	  eReader	  genoemd.	  

Om	  je	  eReader	  met	  Kobo	  Desktop	  los	  te	  koppelen:	  

• Klik	  op	  het	  symbool	   	  loskoppelen	  in	  de	  rechter	  

bovenhoek	  van	  het	  beeldscherm.	  
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Van	  account	  wisselen	  

Als	  je	  je	  computer	  deelt	  kan	  het	  voorkomen	  dat	  je	  van	  account	  
wilt	  wisselen	  als	  je	  de	  computer	  niet	  gebruikt.	  Meld	  je	  af	  bij	  je	  
account,	  dan	  worden	  je	  boeken	  en	  boekenleggers	  automatisch	  
opgeslagen.	  

Afmelden	  bij	  je	  account	  in	  Kobo	  Desktop:	  

1. Klik	  op	  het	  symbool	   	  Account	  in	  de	  rechter	  bovenhoek	  
van	  het	  beeldscherm.	  

2. Klik	  op	  afmelden	  

3. Klik	  op	  Ja	  om	  te	  bevestigen	  dat	  je	  je	  wilt	  afmelden.	  

Je	  kunt	  als	  je	  dat	  wilt	  opnieuw	  inloggen	  of	  een	  nieuw	  account	  
aanmaken.	  

Om	  opnieuw	  in	  te	  loggen:	  

1. Klik	  op	  het	  symbool	   	  Account	  in	  de	  rechter	  bovenhoek	  
van	  het	  beeldscherm.	  

2. Klik	  op	  aanmelden	  of	  account	  aanmaken.	  

3. Voer	  de	  gegevens	  van	  je	  Kobo-‐account	  in	  of	  maak	  een	  
nieuw	  account	  aan.	  
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Hulp	  

Heb	  je	  vragen	  aan	  ons	  of	  hulp	  nodig?	  Neem	  contact	  met	  Kobo	  
op!	  

Online:	  

www.kobo.com/help	  

Antwoorden	  op	  je	  vragen	  op	  onze	  hulppagina.	  Type	  een	  vraag	  in	  
het	  veld	  om	  een	  antwoord	  te	  vinden.	  

	  

	  


