HANDLEIDING
Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk
U heeft de digitale versie van het Liedboek – Zingen en
bidden in huis en kerk voor mensen met een leesbeperking
aangeschaft.
Leest u voor het gebruik van dit product eerst goed de
akkoordverklaring door, hierin kunt u onder andere lezen dat
dit product alleen voor eigen gebruik (door mensen met een
leesbeperking) is bedoeld.
U heeft de volgende bestanden ontvangen:
– Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.epub
– Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.pdf
Wij geven u graag wat tips voor het gebruik van deze
bestanden.
ePub-bestand
Nederlandse ebooks (electronische boeken) zijn vaak in het
ePubformaat. Een bestandsformaat dat geschikt is voor de
meeste tablets (zoals de iPad), eInk ereaders en
smartphones. Het ePub-formaat heeft een groot voordeel
ten opzichte van PDF-bestanden, het is namelijk
‘reflowable’. Dat wil zeggen dat het bestand zich
automatisch aanpast aan de grootte van je scherm, zodat
de letters altijd prima leesbaar blijven ook als u ze vergroot.
De meest gebruikte tablet is de iPad, dit product is dan ook
volledig afgestemd op gebruik op de iPad. De meest
gebruikte app (applicatie) voor het lezen van ebooks op de
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iPad is iBooks. U kunt het geleverde ePub-bestand
gemakkelijk openen op de iPad door op het bestand te
drukken en te kiezen voor 'openen met iBooks'.
Het laden van het bestand in iBooks vraagt wat tijd, daarom
kan het navigeren door het bestand eerst wat langer duren
maar na enkele minuten zal dit soepel gaan.
Tip:
Als u bij de standaard instellingen van iBooks (druk op het
icoontje instellingen en vervolgens op iBooks) de optie
'Volledig uitgevuld' hebt aanstaan ontstaan er soms grote
witruimtes in eBooks. Wij raden u aan om deze optie uit te
zetten. Het navigeren zal hierdoor ook veel sneller gaan.
Tip:
Het lettertype Seravek is voor de meeste mensen met een
leesbeperking een duidelijk lettertype. U kunt dit instellen in
iBooks. Ook kunt u de lettergrootte naar uw eigen wensen
instellen.
Tip:
Wilt u iBooks in landscape stand (liggend) gebruiken dan
raden wij u aan om de instelling 'Schuifweergave' aan te
zetten. Hierdoor wordt er maar één pagina tegelijk getoond
in plaats van twee pagina's naast elkaar. Met deze instelling
verandert wel de navigatiemogelijkheid, u kunt door met uw
vinger naar boven of naar beneden te vegen navigeren.
Wist u dat u een ePub-bestand ook uitstekend kunt lezen op
een computer of laptop. Er zijn verschillende eReaders voor
uw computer of laptop te downloaden. Wij raden de gratis
Calibre software aan (http://calibre-ebook.com/download),
deze eReader heeft verschillende opties die o.a. het
V1.1

vergroten van teksten mogelijk maakt.
PDF-bestand
Naast het ePub-bestand ontvangt u ook een PDF-bestand
(Portable Document Format). Dit bestand is te openen met
de gratis Adobe Reader®-software
(http://get.adobe.com/nl/reader/) of de Adobe Reader
mobiele app.
Teksten kopiëren voor eigen gebruik
Wij weten dat een aantal van onze gebruikers hun eigen
grootletter versie of braille liederen uitprinten, dit is voor
eigen gebruik ook toegestaan. Wij raden u aan om het
ePub-bestand in het programma Calibre te openen, u kunt
de gewenste tekst selecteren en in een tekstverwerkingsprogramma plakken. Dit geeft een beter resultaat dan het
knippen en plakken vanuit het PDF-bestand.
Vervolgens kunt u deze teksten omzetten in de voor uw
geschikte leesvorm.
De Calibre software is gratis te downloaden op:
http://calibre-ebook.com/download.
Zoekfuncties
PDF:
Zoeken in het bestand

–

Eenmaal in de zoekfunctie:
Naar boven zoeken
–
Naar beneden zoeken
–

Ctrl-F
Shift-F3
F3 of enter
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Programma Calibre:
Zoeken in het bestand
– Ctrl-F
Type in het veld het betreffende liednummer.
Afhankelijk van waar u staat in het bestand drukt u op het
pijltje omhoog (vanaf de huidige positie naar boven zoeken
in het bestand) of op het pijltje omlaag (vanaf de huidige
positie verder zoeken in het bestand). U kunt om verder te
zoeken naar het ingetypte nummer ook op enter drukken.
Updates
Naar aanleiding van opmerkingen of vragen van gebruikers
kan het zijn dat er nog wijzigingen worden doorgevoerd in
dit product. U ontvangt dan automatisch een nieuwe mail
met de aangepaste bestanden.
Informatie
Mocht u nog aanvullende vragen hebben over het gebruik
van dit product dan kunt u contact opnemen met de CBB. U
kunt een email sturen naar support@cbb.nl, telefonische
ondersteuning voor dit product is beschikbaar op maandag
(gehele dag), dinsdagmorgen en donderdagmorgen via
telefoonnummer 0341 - 56 54 99.
CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
Postbus 131
3850 AC Ermelo
Tel: 0341 - 56 54 99
info@cbb.nl
www.cbb.nl
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