
 

 

 

 

 

 

Gebruikshandleiding Lenovo 500e Chromebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Productoverzicht 
1.1 Voorkant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webcam 
De ingebouwde webcams kunnen worden gebruikt voor videogesprekken of videoconferenties. U kunt 

echter maar één van de twee webcams per keer inschakelen. Om te wisselen tussen de webcams start 

u Camera-app en kiest u wissel camera.  

Opmerking: de lampjes naast de webcams geven aan welke webcam in gebruik is.  

Webcamlampje 
Het lampje van de webcam geeft aan of de webcam in gebruik is. 

Opmerking: het is bedoeld om u te helpen bij de bescherming van uw privacy. Aan de status van het 

lampje kunt u zien of de webcam in gebruik is.  

 

 

1. Webcamlampje 2. Webcam (voorkant) 

3. Microfoonopening 4. Draadloze antennes (van buitenaf niet zichtbaar 

5. Beeldscherm (met touchfunctie) 6. Webcam (WorldFacing) 

7. Webcamlampje 8. Microfoonopening 

9. Toetsenbord 10. Touchpad 

Status van het lampje Betekenis 

AAN De webcam is in gebruik. 

UIT De webcam is niet in gebruik. 



Microfoonopening 
De ingebouwde microfoon kan gebruikt worden voor stemopnamen, audiocommunicatie of 

videoreferenties.  

Opmerking: het kan nodig zijn om aanvullende apps te installeren om de microfoon voor deze doelen 

te gebruiken.  

Draadloze antennes 
Als uw computer een radiozender bevat, zijn draadloze antennes ingebouwd in de computer voor het 

verzenden en ontvangen van radio. De antennes zijn gewoonlijk van buitenaf niet zichtbaar.  

Scherm 
Het beeldscherm ondersteunt touchfuncties. Gebruik uw vinger of de meegeleverde pen voor 

interactie met de computer.  

Toetsenbord 
Uw Chromebook- toetsenbord werkt zoals een gewoon toetsenbord, maar met een aantal speciale 

sneltoetsen voor snelle toegang tot bepaalde instellingen. In aanvulling op de speciale sneltoetsen 

ondersteunt Chrome ook sneltoetsen met behulp van de ctrl-, alt- en shift-toets. Voor meer informatie 

over deze sneltoetsen drukt u ctrl, alt en \ tegelijk in. 

Opmerking: caps lock wordt omgeschakeld door de alt- en zoektoets in te drukken. 

 Touchpad 
De touchpad ondersteunt de enkele-klik-functie. Beweeg uw vinger op de touchpad om de cursor te 

bewegen, tik of klik op de touchpad om apps op te starten.  

1.2 Linkerkant 

  

 

Dc-in lampje 
De voedings- en batterijstatus van de Chromebook kunnen worden afgelezen aan het dc-in-lampje. 

Tabel 1. De status van de dc-in-lampje en de overeenkomende voedings-en batterijstatus 

Status van het lampje Energiestatus Batterijstatus 

Aan (rood) Aangesloten Wordt opgeladen, resterend 
vermogen is minder dan 2%. 

Aan (oranje) Aangesloten Wordt opgeladen, resterend 
vermogen is tussen 2% en 99%. 

Aan (groen) Aangesloten Volledig opgeladen. 

Uit Ontkoppeld Bezig met ontladen.  

 

 

1. Dc-in lampje 2. Dc-in/USB-aansluiting (type C) 

3. USB-aansluiting (type A) 4. Micro SD-gleuf 

5. Gecombineerde audio-aansluiting  



Dc-in/USB-aansluiting (type C) 
Sluit de geleverde netvoedingsadapter aan om de batterij op te laden en om de Chromebook van 

stroom te voorzien.  

Opmerking: als hij niet wordt gebruikt voor de netvoedingsadapter kan de aansluiting ook worden 

gebruikt om externe apparaten aan te sluiten met een USB-stekker (type C). 

Aansluiten op netvoeding 
1. Stap 1: steek het netsnoer in de netvoedingsadapter. 

2. Stap 2: steek de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact. 

3. Stap 3: sluit de voedingsadapter aan op de dc-in-aansluiting van de Chromebook.  

 

 

WAARSCHUWING: Alle stekkers moeten stevig in de ingangen worden gestoken.  

USB-aansluiting (type A) 
Een USB-aansluiting (type A) wordt gebruikt voor het aansluiten van externe apparaten. Hij is 

compatibel met USB-stekkers (type A).  

MicroSD-kaartgleuf 
Steek hier een micro SD-kaart in om de lokale opslagcapaciteit van de Chromebook uit te breiden. 

Een microSD-kaart plaatsen 
Stap 1: Duw de microSD-kaart in de gleuf totdat de kaart het einde van de gleuf raakt. 

Opmerking: zorg ervoor dat de metalen contactpunten van de microSD-kaart naar beneden wijzen als 

u die in de gleuf plaatst.  

Stap 2: Druk de kaart stevig naar binnen totdat u een klik hoort.  

Opmerking: als de microSD-kaart correct is geplaatst moet deze zich geheel in de gleuf bevinden en 

niet makkelijk te bewegen.  

Een microSD verwijderen 
Zorg ervoor dat de computer het schrijven van gegevens naar de microSD-kaart heeft voltooid. 

1. Stap 1: klik op het linkerpaneel van de File-app op de uitwerpknop (naast SD-kaart). 

2. Stap 2: Druk de kaart stevig naar binnen totdat u een klik hoort. 

3. Stap 3: Til langzaam uw vinger op totdat u nogmaals een klik hoort.  

WAARSCHUWING: Til uw vinger niet plotseling op, want dan kan de microSD-kaart uit de gleuf vallen.  



Gecombineerde audioaansluiting 
Op de gecombineerde audio-aansluiting kunnen hoofdtelefoons of headsets met een 3,5mm TRRS-

plug worden aangesloten. Het is niet mogelijk een losse microfoon of een headset met een aparte 

microfoonplug aan te sluiten.  

1.3 Rechterkant 

 

 

 

 

Pen 
De Chromebook wordt geleverd met een pen. Gebruik die om notities en schermafbeeldingen te 

maken en plezier te hebben van art apps. 

Opmerking: het kan nodig zijn om aanvullende apps als Google Keep te installeren voor een beter 

gebruik van de pen. Stop de pen terug in zijn gleuf wanneer u hem niet gebruikt.  

Volumeknoppen 
Gebruik deze twee knoppen om het volume aan te passen. Ze zijn vooral handig wanneer uw 

Chromebook wordt gebruikt in tabletwerkstand. 

Aan/uit-knop 
Wanneer u de lcd-klep opent, wordt de Chromebook automatisch opgestart. Als dit niet gebeurt, druk 

dan op de aan/uit-knop. De aan/uit-knop kan ook worden gebruikt om uw Chromebook uit de 

slaapstand te halen. 

Aan/uit-lampje 
De voedingsstatus van de Chromebook kan worden afgelezen aan het aan/uit-lampje. 

Tabel 2. De status van het aan/uit-lampje en de overeenkomende voedingsstatus van de Chromebook. 

Status van het lampje Energiestatus 

Aan (wit) Ingeschakeld 

Knipperend (wit) Aangesloten en in slaapstand 

Uit Ontkoppeld en in slaapstand 

Uit Uitgeschakeld  

 

USB-aansluiting (type A) 
Een USB-aansluiting (type A) wordt gebruikt voor het aansluiten van externe apparaten. Hij is 

compatibel met USB-stekkers (type A).  

USB-aansluiting (type C) 
Deze aansluiting kan worden gebruikt om opslag-, beeldscherm- en andere apparatuur aan te sluiten.  

Opmerking: mogelijk hebt u een compatibele kabel of adapter nodig om externe apparaten aan te 

sluiten.  

1. Pen 2. Volumeknoppen 

3. Aan/uit-knop en aan/uit-lampje 4. USB-aansluiting (type-A) 

5. USB-aansluiting (type C) 6. Kensington-minibeveiligingsgleuf 



Kensington-minibeveiligingsgleuf 
Voor het bevestigen van een Kensington Mini Saver-slot (of compatibel slot). 

Opmerking: het slot wordt niet meegeleverd. Kies een slot dat gebruik maakt van het CleatTM-

vergrendelingsmechanisme en controleer of het compatibel is met de gleuf, voordat u het koopt. Een 

slot dat gebruik maakt van het T-Bar TM-vergrendelingsmechanisme is niet compatibel met de 

Kensington-minibeveiligingsgleuf.  

2. Account, inloggen en uitloggen 
 

Als eigenaar van het apparaat kunt u uw Chromebook met anderen delen. Zij kunnen hun eigen 

Google-account gebruiken om zich aan te melden op uw Chromebook en om uw Chromebook te 

gebruiken.  

1. Stap 1: de Chromebook opstarten. 

2. Stap 2: klik op het aanmeldscherm op Persoon toevoegen. 

3. Stap 3: voer de gebruikersnaam (voornaam.naam@go-nieuwpoort.be) en het wachtwoord 

van het Google-account in om u aan te melden. 

Opmerking: u hebt een internetverbinding nodig als u zich voor de eerste keer aanmeldt.  

Als u zich niet met uw google-account kunt aanmelden, is uw account mogelijk door de eigenaar van 

het Chromebook beperkt.  

2.1 Gebruiken als gast 

U kunt uw Chromebook delen met mensen die geen Google-account hebben. Zij kunnen uw 

Chromebook gebruiken via een speciaal gastaccount. 

1. Stap 1: de Chromebook opstarten. 

2. Stap 2: klik op het aanmeldscherm op gebruiken als gast.  

Opmerking: als u zich niet kunt aanmelden, is de optie gebruiken als gast mogelijk door de 

eigenaar van het Chromebook uitgeschakeld.  

2.2 Een gecontroleerd account maken 

Mogelijk moet u een gecontroleerd account aanmaken waarmee uw kind uw Chromebook kan 

gebruiken. Als beheerder van een gecontroleerd account kunt u het internetgebruik van het kind 

controleren en bepalen.  

1. Stap 1: de Chromebook opstarten. 

2. Stap 2: klik in het aanmeldscherm op het pictogram … en klik daarna op gecontroleerde 

gebruiker toevoegen.  

3. Stap 3: selecteer de beheerder van de gecontroleerde gebruiker en geef uw wachtwoord op. 

4. Stap 4: maak een naam en een wachtwoord voor de gecontroleerde gebruiker. 

Ga naar www.chrome.com/manage om de ingestelde beperkingen voor de gecontroleerde gebruiker 

te wijzigen.   

2.3 Uw Chromebook vergrendelen 

mailto:voornaam.naam@go-nieuwpoort.be
http://www.chrome.com/manage


Als u uw Chromebook tijdelijk niet gebruikt, kunt u deze vergrendelen zodat anderen niet met uw 

instellingen of bestanden kunnen knoeien.  

1. Stap 1: klik op systeemvak. 

Opmerking: het systeemvak bevindt zich in de rechteronderhoek van de desktop. Standaard 

wordend de tijd, de verbindingsstatus, de baterijstatus en uw profielfoto in het systeemvak 

weergegeven.  

2. Stap 2: klik op het vergrendelingspictogram. 

Opmerking: Als snelle manier kunt u ook de vergrendelingstoets op uw toetsenbord ingedrukt 

houden om uw Chromebook te vergrendelen.  

2.4 Uitloggen 

Als u of iemand anders zich op een andere account moet aanmelden, dient u zich van de huidige sessie 

waarvoor u bent aangemeld af te melden.  

1. Stap 1: klik op het systeemvak. 

Opmerking: het systeemvak bevindt zich de rechteronderhoek van de desktop. Standaard 

worden de tijd, de verbindingsstatus, de batterijstatus en uw profielfoto in het systeemvak 

weergegeven.  

2. Stap 2: klik op uitloggen.  

2.5 Uw Chromebook herstellen 

Als u uw eigendom van uw Chromebook moet overdragen of als u problemen met het 

besturingssysteem ondervindt, moet u uw Chromebook mogelijk herstellen.  

Belangrijk: nadat u uw Chromebook hebt hersteld, zijn de gebruikersgegevens voor alla accounts die 

lokaal zijn opgeslagen, verwijderd. Maak een back-up van belangrijke gegevens naar Google Drive of 

externe opslagapparaten voordat u het Chromebook gaat herstellen. 

1. Stap 1: klik op het systeemvak in de rechteronderhoek. 

2. Stap 2: klik op de instellingenknop en klik daarna op geavanceerd. 

3. Stap 3: klik onder herstellen op powerwash en klik vervolgens op HERSTARTEN.  

2.6 Uw Chromebook afsluiten 

Wanneer u klaar bent met uw Chromebook, kunt u deze afsluiten om energie te besparen.  

1. Stap 1: klik op het systeemvak. 

Opmerking: het systeemvak bevindt zich in de rechteronderhoek van de desktop. Standaard 

worden de tijd, de verbindingsstatus, de batterijstatus en uw profielfoto in het systeemvak 

weergegeven. 

2. Stap 2: klik op de knop afsluiten.  

3. Bestanden en mappen beheren 
3.1 Wat is Google drive? 

Google Drive is een bestandsopslag-en deelservice van Google op basis van servers. Door een Google-

account aan te maken krijgt u gratis initiële opslagruimte waarin u bestanden met verschillende 

indelingen kunt opslaan. Via uw Chromebook kunt u de Google Drive-app of de Files-app gebruiken 

om bestanden te maken en te beheren in uw online opslagruimte.  



Opmerking: de clientsoftware van Google Drive is beschikbaar voor Windows®, Android, OSX en IOS. 

Als u apparaten met die besturingssystemen hebt, kunt u Google Drive downloaden en op deze 

apparaten installeren. Google Drive biedt een gemakkelijke manier om bestanden tussen verschillende 

apparaten te delen. U kunt uw bestanden ook online vinden op http://drive.google.com.  

3.2 Uw lokale opslagruimte 

Aan elk Google-account waarmee op een Chromebook is aangemeld, is lokale opslagruimte 

toegewezen in de map downloads. Elk Google-account beschikt over een eigen downloads-map. U 

kunt alleen bestanden bekijken en bewerken die in uw eigen downloads-map staan.  

3.3 De app Bestanden 

Het Chromebook bevat de app Files. Hiermee kunt u bestanden en mappen op uw lokale 

opslagapparaat, een aangesloten extern opslagapparaat of Google Drive beheren. U kunt de app 

Bestanden starten vanuit het apps-startprogramma.  

3.4 Mappen maken met de app Bestanden 

U kunt mappen en submappen maken om uw bestanden beter te kunnen beheren. 

1. Stap 1: start de app Bestanden vanuit het apps-startprogramma. 

2. Stap 2: selecteer de opslagruimte waarin u uw bestanden wilt opslaan in het linkerdeelvenster. 

Opmerking: mogelijk bevindt de opslagruimte zich op uw lokale opslagapparaat, een 

aangesloten extern opslagapparaat of Google Drive.  

3. Stap 3: klik op de knop instellingen in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op nieuwe map.  

3.5 Niet-gebruikte bestanden verwijderen 

In sommige gevallen moet u mogelijk niet-gebruikte bestanden verwijderen om opslagruimte vrij te 

maken. 

1. Stap 1: start de app Bestanden vanuit het apps-startprogramma.  

2. Stap 2: selecteer de opslagruimte in het linkerdeelvenster en navigeer vervolgens naar de map 

waar niet-gebruikte bestanden zijn opgeslagen.  

3. Stap 3: selecteer niet-gebruikte bestanden en klik vervolgens op de knop verwijderen in de 

rechteronderhoek.  

3.6 De beschikbare opslagruimte controleren 

Als het opslaan van een groot bestand is mislukt, kunt u de beschikbare opslagruimte controleren en 

vervolgens bepalen of u niet-gebruikte bestanden moet verwijderen om meer ruimte vrij te maken. 

1. Stap 1: start de app Bestanden vanuit het apps-startprogramma. 

2. Stap 2: selecteer een opslagruimte in het linkerdeelvenster. 

3. Klik op de knop instellingen in de rechterbovenhoek. De beschikbare opslagruimte wordt 

weergegeven.  

 

 

http://drive.google.com/
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