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Voordat u aan de slag gaat met uw nieuwe Samsung Galaxy Tab of Galaxy Note, is het
handig om even te ontdekken waar de knoppen zitten, wat de verschillende pictogram-
men op het scherm betekenen en hoe u uw tablet bedient.



1-03 De Samsung Galaxy Tab en de Galaxy Note zijn Android-tablets, dat wil zeggen dat
ze werken met het besturingssysteem Android van Google. Android is geschikt
voor tablets en telefoons en Google stelt het gratis ter beschikking aan de verschil-
lende fabrikanten. De fabrikant zorgt voor de aanpassingen zodat de hardware van
de tablet of telefoon goed werkt met Android. Meestal voegt de fabrikant dan ook
nog extraatjes toe aan het besturingssysteem. Zo heeft Samsung TouchWiz toe-
gevoegd aan Android, dit geeft de tablets een herkenbaar eigen uiterlijk en extra
apps. Telkens als Google een nieuwe versie uitbrengt van Android, moet de fabri-
kant deze versie eerst geschikt maken voor de verschillende modellen. Daarna ont-
vangen geschikte apparaten een update zodat zij ook met de nieuwe versie van
Android kunnen werken.

H01-04 De Galaxy Tab en de Galaxy Note werken met Android 4. Op het moment van
schrijven is dat in Nederland Android 4.1.2. Google geeft de verschillende versies
van Android namen van bekende Amerikaanse toetjes. Versie 4.0 wordt Ice Cream
Sandwich of ICS genoemd, terwijl Android versie 4.1 en 4.2 door het leven gaan als
Jelly Bean. De kans is groot dat de Galaxy Tab zoals die in de doos zit nog draait op
Android 4.0, maar dat u de update ontvangt zodra u de tablet hebt geconfigureerd.
U ontvangt de update vanzelf en u ziet een melding hiervan. Tik op de melding en
installeer de software-update. Samsung voert nieuwe versies van Android gefa-
seerd in, waarbij niet alle gebruikers en alle landen de update op hetzelfde moment
ontvangen. Het is de bedoeling dat alle Galaxy-tablets eind september 2013 voor-
zien zijn van Android 4.2. De nieuwe Galaxy Tab 3 die in juli in de winkels ver-
scheen, is al voorzien van Android 4.2.
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Links het algemene
Android-logo,
daarnaast Ice

Cream Sandwich
en rechts Jelly

Bean.

Er is een nieuwe
versie van Android

beschikbaar. Tik
op de knop Instal-
leren om de soft-
ware bij te wer-

ken. En dan kunt u
rustig koffie gaan
drinken, want dit

duurt wel even.



H01-06 De Galaxy Tab en de Galaxy Note zijn populaire tablets van Samsung. Deze tablets
lijken uiterlijk erg op elkaar en ze zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Zo
zijn er modellen met een scherm van zeven, acht of tien inch. Daarnaast is er van
beide een versie verkrijgbaar die geschikt is voor het mobiele internet (3G of 4G)
en telefonie, hoewel, een tablet met een tien inch scherm is nu niet bepaald een
handige telefoon. Hebt u zo’n model, dan hebt u ook een simkaart nodig (prepaid of
abonnement).

Zoals gezegd, de Galaxy Note en de Galaxy Tab lijken erg op elkaar, hoewel bij de
Tab de pen en het infraroodlampje ontbreken. Ook de apps op de tablet zijn gro-
tendeels gelijk en worden niet afzonderlijk behandeld. Zijn er belangrijke verschil-
len tussen de verschillende uitvoeringen, dan wordt dat duidelijk aangegeven. De
schermafbeeldingen in dit boek zijn gemaakt met de Galaxy Tab 2 10.1, de Galaxy
Note 10.1 (3G) en de Galaxy Note 8.0. Tijd voor een eerste kennismaking met uw
tablet.

Tablet
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De Samsung
Galaxy Tab 2 10.1
P5110 (Bron:
Samsung).

De Samsung
Galaxy Note 10.1
N8000 (Bron:
Samsung).



H01-07c

1. Aan-uitknop Hiermee zet u de tablet aan of uit of vergrendelt u de tablet. Is
de tablet uitgeschakeld, dan houdt u deze knop enkele seconden ingedrukt om
de tablet in te schakelen. Is de tablet in de slaapstand (vergrendeld), dan drukt u
kort op deze knop. Wilt u de tablet helemaal uitschakelen, dan houdt u de knop
enkele seconden ingedrukt en kies dan de gewenste optie in het menu. Houd
de knop acht tot tien seconden ingedrukt als u de tablet wilt resetten, bijvoor-
beeld als de tablet vastloopt.

2. Volumeknop Dit is een lange knop, druk op de ene kant om het volume te
verhogen en op de andere kant om het volume te verlagen.

3. MicroSD-kaartsleuf Hierin past een microSD-geheugenkaart, daarmee
kunt u de opslagcapaciteit van uw tablet vergroten.

4. Infraroodlampje Alleen aanwezig op de Galaxy Note en Galaxy Tab 3.
Hiermee kunt u de tablet als afstandsbediening gebruiken.
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De Galaxy Note,
de nummers

verwijzen naar de
verschillende
onderdelen.



5. Headsetaansluiting Een aansluiting voor een headset (combinatie koptele-
foon en microfoon) of een koptelefoon. Hebt u een 3G- of 4G-model, dan zit
een bijpassende headset in de doos.

6. Simkaartsleuf Alleen aanwezig op de 3G- en 4G-modellen. Deze tablets
zijn geschikt voor het mobiele datanetwerk. Hiervoor hebt u een simkaart
nodig, hetzij prepaid of met een abonnement.

7. Omgevingslichtsensor Meet het omgevingslicht en past de helderheid van
het scherm daarop aan.

8. Camera voorzijde Bedoeld voor videogesprekken en zelfportretten. Deze
camera heeft een lagere resolutie dan de camera aan de achterzijde.

9. Luidsprekers Geven het geluid weer van uw tablet, tenzij u een koptele-
foon hebt aangesloten.

10. Multifunctionele aansluiting Met de meegeleverde kabel sluit u uw tablet
aan op een computer of de netvoeding.

11. Microfoon De microfoon gebruikt u bijvoorbeeld voor gesproken zoek-
opdrachten of videogesprekken via Google Hangouts.

12. Interne antenne De locatie van de antenne voor GPS en – bij een 3G- of
4G-model – GSM. Houd bij voorkeur de tablet zo vast dat u de antenne niet
afschermt met uw hand.

13. Camera achterzijde Hiermee maakt u foto’s en video-opnamen. Deze
camera heeft een resolutie van drie of vijf megapixel, afhankelijk van het model.

14. Flitser Alleen aanwezig op de Galaxy Note, de Galaxy Tab heeft geen flitser.

15. S Pen-sleuf met S Pen Alleen aanwezig op de Galaxy Note. Met de S Pen
bedient u de tablet, maakt u notities en tekeningen.

De nieuwe Galaxy Note 8.0 en Galaxy Tab 3 hebben een iets ander uiterlijk en ze
zijn voorzien van drie knoppen onder het scherm.

16. Knop Menu Dit is een schermknop, net als de knop Terug. Als u deze knop
aanraakt, licht hij op. Tik op deze knop en u opent het menu met beschikbare
opties. Op het startscherm kunt u Google Zoeken starten als u uw vinger op
deze knop houdt.

17. Knop Start Hiermee keert u terug naar het startscherm. Houd deze knop
ingedrukt als u de lijst met eerder geopende apps wilt openen. Druk tweemaal
op deze knop om de stembediening te openen met S Voice.

18. Knop Terug Met deze knop keert u terug naar het vorige scherm. Op de
Note 8.0 heeft deze knop nog een tweede functie. U schakelt de functie Multi-
window in of uit als u uw vinger op deze knop houdt.

Tablet
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Wat u niet
kunt zien

Naast de zichtbare onderdelen van uw tablet is er ook een aantal sensoren inge-
bouwd. De lichtsensor hebt u hiervoor al ontdekt (nummer 7 naast de front-
camera). Hiermee bepaalt de tablet de hoeveelheid omgevingslicht en past de hel-
derheid van het scherm daarop aan.

� Versnellingsmeter Deze sensor bepaalt in welke stand u de tablet vast-
houdt en of de tablet wordt bewogen. Deze informatie gebruikt het besturings-
systeem bijvoorbeeld om het beeld in de juiste stand weer te geven.

� A-gps Uw tablet beschikt over assisted gps – meestal afgekort tot a-gps –
assisted global positioning system. Hiermee wordt de locatie van de tablet
bepaald. Bij gps vindt de positiebepaling plaats met satellietsignalen, waarvoor
een relatief sterk signaal nodig is. Binnenshuis of omringd door hoge gebouwen
werkt het niet. Met assisted gps gebruikt de ontvanger aanvullende informatie,
zoals de positie van zendmasten voor mobiele telefonie in de buurt en Wi-Fi-
netwerken.

� Geomagnetische sensor Deze sensor stuurt een digitaal kompas aan. Dit
helpt bij de locatiebepaling en de navigatie.

H01-10 Het belangrijkste onderdeel van uw tablet is natuurlijk het scherm, dat gebruikt u
voor de communicatie met uw tablet. Het beeldscherm van uw tablet heeft een
resolutie van 1024x600 pixels voor een 7-inch tablet, de grotere schermen hebben
een resolutie van 1280x800 pixels. Het beeldscherm is een aanraakscherm, maar
geen traditioneel aanraakscherm dat reageert op druk (resistief aanraakscherm).
Uw Galaxy-tablet heeft een zogenoemd capacitief aanraakscherm, dat reageert op
een elektrische geleider. Een resistief scherm bedient u met een stift, terwijl een
capacitief scherm reageert op een elektrische geleider, zoals uw vinger.

Scherm
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Stift Als u graag een stift of pen gebruikt met uw tablet, let er dan op dat u er een-
tje aanschaft die speciaal bedoeld is voor capacitieve schermen. De Galaxy Note is
voorzien van de S Pen, deze pen heeft een speciale punt en een knop voor de bedie-
ning van uw tablet. Gebruik nooit een gewone pen of stift op het scherm van uw
tablet. Daarmee kunt u het scherm beschadigen.

Het voordeel van een capacitief aanraakscherm is dat het gelijktijdige aanrakingen
apart registreert en dat het ook beweging over het scherm waarneemt. Daarom
wordt dit ook wel een multitouchscherm genoemd. Het beste instrument om uw
tablet te bedienen zijn uw vingers. Het scherm neemt de gelijktijdige aanraking en
beweging van verschillende vingers waar en dit maakt een nieuwe manier van wer-
ken mogelijk. U tikt, sleept en veegt met een of meer vingers over het scherm om
knoppen te bedienen, foto’s te openen, in te zoomen of te sluiten, pagina’s om te
slaan en ga zo maar door.

H01-10 Uw tablet is van huis uit al voorzien van een aantal programma’s of toepassingen.
Een toepassing – application in het Engels – wordt meestal kortweg app genoemd. In
het startscherm ziet u rechtsboven de knop Apps. Tikt u daarop, dan opent u het
scherm met apps. U ziet daar alle apps die op uw tablet zijn geïnstalleerd. Deze apps
zijn klaar voor gebruik.

H01-11 In de online winkel Play Store van Google schaft u eenvoudig extra apps aan. Of
gebruik Samsung Apps, de apps die u daar vindt zijn helemaal toegesneden op uw
tablet. De volgende apps treft u standaard aan op uw tablet. Is een app niet voor alle
modellen beschikbaar, dan staat dat bij de beschrijving. Bij elke app ziet u het bij-
behorende pictogram en een korte beschrijving van het programma.
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� Alarm Met deze app stelt u de wekker in.

� Calculator De rekenmachine van uw tablet.

� Camera De app Camera bedient de camera’s van uw tablet, u gebruikt de
app voor het maken van foto’s en video-opnamen.

� ChatON Met deze app kunt u chatten met apparaten die een mobiel tele-
foonnummer hebben. Dit werkt alleen als u en uw gesprekspartner een Sam-
sung-account hebben en zijn aangemeld bij ChatON.

� Chrome Chrome is de browser van Google. De browser is uw toegangs-
poort tot internet. Chrome is niet op alle modellen geïnstalleerd, maar is gratis
te downloaden in de Play Store.

� Contacten Hier legt u adresgegevens en dergelijke van uw contactpersonen
vast. U kunt automatisch synchroniseren met de contacten van uw Google-
account, zodat u die contactgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren op uw
tablet.

� Downloads Toont de status van uw downloads en welke bestanden u hebt
gedownload.

� Dropbox Dit is een online opslagservice waar u foto’s, documenten en meer
kunt opslaan. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden en een account maken bij
Dropbox. Bij het account hoort twee gigabyte gratis opslagruimte, maar u kunt
meer ruimte verdienen of kopen.

� E-mail Hebt u naast uw Google-account ook nog andere e-mailaccounts?
Dan voegt u met deze app accounts toe en beheert u uw e-mail.

Apps
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� Foto-editor Bewerk met deze app de foto’s die u met uw tablet hebt
gemaakt of andere afbeeldingen. Deze app is alleen op de Galaxy Tab beschik-
baar, maar niet op de Tab 3. U kunt deze app voor de Tab 3 en de Note 8.0
downloaden bij Samsung Apps. Op de Note 10.1 gebruikt u daarvoor de app PS
Touch.

� Galerij Met Galerij bekijkt u foto’s en video’s, niet alleen de opnamen die u
met de camera’s van uw tablet hebt gemaakt, maar ook andere foto’s en video-
films op uw tablet. Ook uw foto’s in Picasa kunt u met Galerij bekijken.

� Game Hub De online winkel van Samsung waar u spellen kunt aanschaffen.
Klikt u op een spel, dan ontdekt u dat dit een onderdeel is van Samsung Apps.

� Gesproken zoekopdracht Spreek uw zoekopdracht of vraag in en Google
zoekt naar websites die voldoen aan de zoekopdracht.

� Gmail Gmail staat voor Google mail. Hiermee beheert u de e-mail van uw
Google-account, synchronisatie vindt automatisch plaats.

� Google Tik uw vraag of zoekopdracht en Google toont u de resultaten. Of
tik linksboven in het beginscherm op Google, daarmee opent u dezelfde app.

� Google Instellingen Hier vindt u de instellingen voor Google+, maps en
advertenties bij elkaar.

� Google+ Geeft rechtstreeks toegang tot alle mogelijkheden van Google+.

� Groep afspelen Deel wat u op uw scherm ziet met vrienden. Dat kunnen
foto’s zijn, maar ook presentaties. Uw vrienden zien hetzelfde op hun scherm
wat u op uw scherm ziet, zolang iedereen gebruikmaakt van hetzelfde Wi-Fi-
netwerk. Deze app werkt alleen met een aantal smartphones en tablets van
Samsung, zoals de Galaxy S III, Galaxy Note II, Galaxy Tab en de Galaxy Note.

� Hangouts De app voor chatten en (video)gesprekken van Google. Hiermee
communiceert u direct met uw vrienden en kringen van Google+.

� Instellingen Wilt u de instellingen van de tablet aanpassen? Dan is dit de
plaats waar u dat doet. U vindt hier onder andere de taalinstellingen, hier voegt
u netwerken toe of een nieuw toetsenbord.

� Internet De browser is uw toegangspoort tot internet. U hebt op uw tablet
vrijwel dezelfde mogelijkheden als op uw desktopcomputer. Android onder-
steunt ook Flash, dus de browser werkt in principe met elke website.

� Maps Bekijk uw locatie op de kaart of op een satellietfoto, stippel een route
uit of neem een kijkje op straatniveau met StreetView.

� Messenger Deze app is nu een onderdeel van Hangouts. Opent u Mes-
senger, dan ziet u een melding en daarna opent Hangouts.
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� Mijn bestanden Met deze app beheert u de bestanden op uw tablet. De app
is vergelijkbaar met de Verkenner op een Windows-computer of Finder op een
Mac.

� MP3-speler De muziekspeler voor MP3-bestanden. Hebt u muziek opgesla-
gen in een andere bestandsindeling, gebruik dan de app Play Music.

� Music Hub Deze app is een online muziekwinkel waar u losse nummers of
albums kunt aanschaffen. Van elk nummer kunt u gratis een stukje beluisteren.

� Notitie Maak notities met deze app. U kunt niet alleen een notitie typen,
maar ook dicteren of met uw vinger op het scherm schrijven. Deze app staat
alleen op de Tab, op de Note gebruikt u hiervoor de app S Note.

� Paper Artist Maak een tekening of een schilderij van uw foto’s met deze
app. U hebt verschillende effecten tot uw beschikking.

� Play Music Deze toepassing speelt geluidsbestanden af in verschillende be-
standsindelingen, dus hiermee geniet u van uw favoriete muziek op uw tablet.

� Play Store Hier schaft u nieuwe apps aan. Veel apps zijn gratis, maar wilt u
een betaalde app aanschaffen, dan hebt u daarvoor wel een creditcard nodig.

� Polaris Office Maak teksten, spreadsheets en presentaties met Polaris
Office. U kunt bestanden maken, maar ook bestaande bestanden van uw com-
puter bewerken.

� Readers Hub Hier leest u kranten, tijdschriften en boeken. Hierin zijn drie
apps opgenomen: Press Reader, Zinio en Kobo. Aan elke app is een online win-
kel gekoppeld waar u leesmateriaal kunt aanschaffen. De Readers Hub is alleen
op de Tab geïnstalleerd.

� S Planner In S Planner legt u uw afspraken vast. U kunt de inhoud van deze
agenda automatisch synchroniseren met uw Google-account.

� S Suggest In deze app stelt Samsung allerlei apps voor. U kunt zoeken in
allerlei categorieën. Deze app staat niet op alle modellen.

� Samsung Apps De online winkel van Samsung met apps die voor uw tablet
zijn geoptimaliseerd.

� Samsung GO Het laatste nieuws, informatie over films en muziek, aanbie-
dingen en meer.

� Samsung Link Hiermee kunt u mediabestanden van een apparaat afspelen
op een ander apparaat, bijvoorbeeld een Samsung smart-tv. U kunt ook media-
bestanden verzenden naar een ander apparaat, zoals een PlayStation. Hebt u
verschillende apparaten van Samsung en een Samsung-account, dan kunt u met
deze app bestanden afspelen en beheren op andere apparaten. U ziet in één
overzicht de recent toegevoegde foto’s, muziek en video’s. U kunt ook zoeken

Apps
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in alle mediabestanden die op de geregistreerde apparaten zijn opgeslagen en
foto’s uploaden vanaf een geregistreerd apparaat.

� Video-editor Hiermee bewerkt u videoclips en maakt u films. Snijd de clips
op maat, voeg effecten, muziek en titels toe en sla het resultaat op. Deze app
ontbreekt op de Tab 3 en Note 8.0, maar u kunt deze app wel downloaden bij
Samsung Apps.

� Videospeler Bekijk films en videopodcasts met deze app.

� Wereldklok Deze app toont de tijd op verschillende plaatsen op de wereld.
U kunt zelf de klokken instellen die u wilt zien.

� YouTube Hiermee bekijkt u videofilmpjes op YouTube.

Op de 3G- en 4G-modellen treft u ook de volgende apps aan:

� Berichten Met deze app verstuurt en ontvangt u sms- en mms-berichten.
Dit werkt alleen als een geschikte simkaart is geïnstalleerd.

� Telefoon Gebruik uw tablet als telefoon met deze app. Dit werkt alleen als
een geschikte simkaart is geïnstalleerd.

� Provider Een app om de verschillende opties van de simkaart te kunnen
gebruiken. De naam en de mogelijkheden zijn afhankelijk van uw provider.

Op de Galaxy Note vindt u ook de volgende apps:

� Crayon physics Dit spelletje speelt u met de S Pen. U tekent geschikte
objecten op het scherm zodat de bal de weg naar het doel kan afleggen. Deze
app ontbreekt op de Note 8.0.

� Help De handleiding voor uw Note.

� PS Touch Deze app is een mobiele versie van Adobe Photoshop waarmee u
foto’s kunt bewerken. Deze app ontbreekt op de Note 8.0.

� S Note Maak notities met de S Pen, al dan niet met handschriftherkenning en
voorzie uw notities van een schets.

� S Voice Bedien uw tablet met uw stem, dicteer berichten en meer. Deze app
staat ook op de Galaxy Tab 3.

� Smart Remote Deze app gebruikt het infraroodlampje en tovert uw tablet
om in een universele afstandsbediening.

Afwijkende pictogrammen Er komen regelmatig nieuwe versies van apps
beschikbaar, al dan niet voorzien van een nieuw pictogram. En soms verdwijnen
apps, zo voegt Google op dit moment veel functionaliteit samen in een app, zodat
losse pictogrammen verdwijnen. Zo was Navigatie tot voor kort ook apart als app
te starten, nu is deze functie een onderdeel van Maps.
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