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Mobile Reader – Instructies voor installatie

DE MOBILE READER SOFTWARE INSTALLEREN
Dit document legt uit hoe u uw Mobile Reader software kunt installeren, activeren en
upgraden. Indien u een telefoon heeft aangekocht waarop de Reader reeds
geïnstalleerd werd, hoeft u deze stappen niet meer te doorlopen.
De meest recente software, instructies en informatie kunt u steeds terugvinden op
www.knfbReader.eu.

Overzicht.
Bij installatie van de Mobile Reader heeft u het volgende nodig:

-

Een functionerende mobiele telefoon, dat deel uitmaakt van de lijst met
modellen die compatibel zijn met de Mobile Reader software.

-

Een PC met Internet toegang voor de activering van de Mobile Reader.

-

Het serienummer van uw Mobile Reader. Deze staat afgedrukt op de
buitenzijde van uw productdoos. Indien u zich reeds heeft geregistreerd op
www.knfbReader.eu, dan kunt u uw serienummer daar terugvinden. Indien u
niet over een serienummer beschikt, gelieve contact op te nemen met uw
verdeler.

De Nokia USB kabel, die werd meegeleverd bij de telefoon, om uw telefoon
met uw PC te verbinden.

De installatie van uw Mobile Reader omvat volgende stappen:

-

Het configureren van uw mobiele telefoon (zie Mobile Reader Handleiding,
Appendix A of B naargelang het model van mobiele telefoon dat u hanteert).

-

Registreer de gebruiker.

-

Het installeren van de Mobile Reader software.

Een verbinding tussen telefoon en PC opzetten – om de Mobile Reader
software te installeren.

Het activeren van de Mobile Reader.

Het Configureren van uw Mobiele Telefoon.
Raadpleeg de appendix in de gebruikershandleiding, die overeenstemt met de
specifieke telefoon die u zult gebruiken.

Registreer de gebruiker.

-
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Ga naar de website www.knfbReader.eu
Klik op “My Reader” (Mijn Reader) in de lijst aan de linkerkant.
Klik op “New User” (Nieuwe gebruiker).
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Voer uw naam en contactgegevens in, om u als gebruiker te registreren. Indien u
een Mobile Reader account creëert voor een derde, voert u hun naam en
contactgegevens in.

De Verbinding tussen uw Telefoon en PC Instellen.
Om de Mobile Reader software van de CD naar de telefoon te installeren, moet de
PC in staat zijn om te communiceren met de Nokia telefoon. Nokia voorziet gratis
communicatie software voor zijn telefoons. U dient deze stap slechts eenmaal te
doorlopen voor elke PC die u zal gebruiken. Volg onderstaande stappen:

-

De Nokia NSeries PC Suite software wordt geleverd bij uw telefoon. De
Engelse versie kan tevens gedownload worden op onderstaande pagina:
www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download.
Indien u de Nokia Nseries PC Suite in een andere taal wenst, gaat u naar de
Nokia site van uw land en volgt u de koppelingen “Ontvang support en
software” en “Software Downloaden”. Er is tevens een toegankelijke Engelse
versie beschikbaar. Ga naar www.blindsea.com en volg volgende links:
Mobile Corner > 3rd Edition 3rd-Party Software > Nokia PC Suite

-

Volg de instructies voor het installeren van de Nokia NSeries PC Suite op uw
PC.

-

Maak gebruik van de USB kabel om uw telefoon met uw PC te verbinden.

Op uw telefoon zullen enkele verbindingsmogelijkheden verschijnen. Kies “PC
Suite”. Na enkele seconden, zal de PC een geluid produceren die er op wijst dat de
verbinding geslaagd is.
Opmerking: Om communicatie tussen uw PC en de mobiele telefoon te
bewerkstelligen, dient u enkel PC Suite op uw computer te installeren.
"Synchronisatie" met PC Suite is niet vereist om de Mobile Reader software te
installeren.

De Mobile Reader Installeren.

-

Indien u reeds de Mobile Reader op uw telefoon staan heeft, dient u deze te
verwijderen. Ga naar Menu > Toepass. > Toep. Beh. Klik één voor één op de
Reader applicaties en druk op Opties > Verwijderen om de Reader applicatie
van uw telefoon te verwijderen. U zult de software moeten reactiveren, zoals
hieronder beschreven staan.

-

Plaats de Mobile Reader Software CD-ROM in uw PC (of download de meest
up to date installatie bestanden op www.knfbReader.eu).

-

Installeer allereerst het "Reader uitvoerbaar bestand" (Reader executable).

-

Opmerking: alle bestanden moeten samen geïnstalleerd worden hetzij op het
telefoongeheugen hetzij op de geheugenkaart. Indien u enkel de Reader
software en één taal installeert, raden wij u aan om dit op het
telefoongeheugen te installeren voor snellere prestaties. Indien u daarentegen
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Volg de instructies op uw PC scherm; op een bepaald ogenblik zal men u er
op wijzen om de installatie van op het telefoonscherm verder te zetten.
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van plan bent om in de toekomst meerdere talen te installeren, of indien u de
installatie uitvoert op de Nokia 6220 Classic (die een beperkt
telefoongeheugen heeft), dan raden wij u aan om zowel de Reader software
als alle talen op de geheugenkaart te installeren.

-

Opmerking: Wanneer u de installatie op de Nokia 6220 Classic uitvoert, kunt u
tijdens de installatie volgende boodschap krijgen "Toepassing is niet
compatibel met de telefoon. Wilt u toch verdergaan?" Deze waarschuwing
verschijnt onterecht. Selecteer "Ja" en de installatie wordt voortgezet.

-

Als tweede installeert u het taalpakket dat overeenstemt met uw gewenste
gebruikerstaal.

-

Na het installeren van het taalpakket dat overeenstemt met uw gebruikerstaal,
kunt u ook een documentatiepakket voor deze taal installeren. De installatie
van het documentatiepakket maakt het voor u mogelijk om ten allen tijde uw
Gebruikershandleiding, Commando Overzicht en Snelstart Gids rechtstreeks
van op uw telefoon te raadplegen.

-

Installeer tot slot de overige taalpakketten. Alle taalpakketten die u momenteel
wilt activeren, moeten worden geïnstalleerd alvorens het plaatsvinden van de
activering. Het kan zijn dat uw licentie slechts een beperkt aantal talen
toelaat, maar u moet ten minste één taalpakket installeren voor uw
gebruikerstaal. U kunt naderhand op elk moment bijkomende taalpakketten
installeren en activeren, zoals beschreven in hoofdstuk 10 "Activering van
Uitbreidingspakketten" van de Mobile Reader Handleiding.

Tijdens installatie moet u de Licentieovereenkomst met de Eindgebruiker
aanvaarden. Deze overeenkomst specificeert de toepassingen en voorwaarden die
van toepassing zijn op uw gebruik van de Reader. Uw voorafgaandelijke
goedkeuring geeft u persoonlijke toestemming om dit product te gebruiken, zonder
kunt u het product niet gebruiken. De tekst van de overeenkomst verschijnt tijdens
de installatie van de Reader, zie Figuur C1. Druk op Onder om door de tekst te
bladeren, en druk op OK om de overeenkomst te aanvaarden. U kunt de
licentieovereenkomst ook online raadplegen op www.knfbReader.eu, of op de CD
die met uw Mobile Reader software geleverd werd.

FIGUUR C1
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Het volgend scherm geeft de tekst weer van bijkomende overeenkomsten
aangaande de installatie van de Reader; zie Figuur C2. Druk opnieuw op Onder om
door de tekst te bladeren, en druk op OK om de overeenkomst te aanvaarden.

FIGUUR C2

De installatie wordt voortgezet; zie Figuur C3.

FIGUUR C3

De Mobile Reader Opstarten.
Nadat de installatie is voltooid, kunt u de Mobile Reader starten. Indien links
onderaan het telefoonscherm "Reader" vermeld staat, werd uw telefoon vooraf zo
ingesteld dat u de Reader door middel van de Linker Selectietoets kunt opstarten.
Indien dit niet zo is, kunt u zelf deze snelkoppeling instellen via de "Persoonlijke
Instellingen" van uw telefoon; zie de Nokia handleiding.
Als alternatief kun u de Reader ook starten via het startmenu van uw telefoon. Voor
details, zie de bijlage voor uw telefoon.

De Mobile Reader Activeren.
Wanneer u de Reader voor de eerste maal opstart, of indien een vroegere versie
werd verwijderd, zal de Reader u door de activering van de software gidsen. Het
eerste scherm informeert u dat het proces verschillende stappen omvat. Zie Figuur
C4. Bij iedere stap kunt u op Volgend (Linker Selectietoets) drukken om verder te
gaan of op Annuleren (Rechter Selectietoets) om de activering te onderbreken.
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Indien u het product niet activeert, zal de Reader slechts met beperkte functionaliteit
werken.

FIGUUR C4

In het volgend scherm, wordt u gevraagd om een activeringscode voor de software
in te voeren. Zie Figuur C5. Druk op Onder voor verdere instructies; zie Figuur C6.

FIGUUR C5

U kunt een activeringscode bekomen door naar onze website www.knfbReader.eu te
surfen. Nadat u bent ingelogd, dient u het serienummer van uw product in te voeren.
Dit nummer kunt u op de zijkant van de productdoos terugvinden. Vervolgens wordt
u gevraagd om de softwarecode, die onderaan uw telefoonscherm verschijnt (Figuur
C6), in te voeren. Indien u een vorige versie van de Mobile Reader van uw telefoon
verwijderde om vervolgens een upgrade te installeren, ga dan naar de "My Reader
(Mijn Reader)" pagina van onze website om uw licentie te beheren. Klik op “retry
activation (heractivering)” en volg de opgegeven stappen om een activeringscode te
bekomen. Ongeacht hoe u de activeringscode bekomen heeft, voer de code via het
toetsenbord van uw telefoon in en druk op Volgend om verder te gaan.
Activeringscode zijn slechts voor beperkte tijd geldig.
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FIGUUR C6

Indien de code die u invoerde incorrect of ongeldig is, zal het volgende scherm u
opnieuw aanmanen om de code in te voeren. Zie Figuur C7. Druk op OK om naar
het scherm te gaan waar u de code opnieuw kan invoeren.

FIGUUR C7

Indien u een geldige activeringscode heeft ingevoerd, zal het volgende scherm u
bevestigen dat de activering succesvol is verlopen. Zie Figuur C8. Druk op OK om
het activeringsproces af te sluiten. U kunt uw Reader gebruiken.

FIGUUR C8

Indien u de Reader software niet activeert, kunt u reeds met de Reader
experimenteren. De mogelijkheden van de Reader zullen echter beperkt zijn.
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