
Konfiguration af BOOX Nova 

Kortfattet opsætningsvejledning 

BOOX Nova 
 
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i producentens / Googles software. 
 
 
Start enheden ved at holde “Power”-knappen (på bagsiden af apparatet i øverste højre 
hjørne) inde i ca. 5 sek., hvorefter BOOX Nova tænder. 
 
Efter ca. 15 sek. vises skærmen “Choose language” - Vælg evt. “English” og tryk på “>>>” 
nederst på skærmen for at gå videre. 
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Konfiguration af BOOX Nova 
På “Setup Datetime” skærmbilledet flyttes knappen til “OFF” udfor “Synchronous network 
time” og passende tidszone, dato og tid indtastes, hvorefter du går videre med “>>>” i 
bunden. 
 
Bemærk: Det er altid muligt at gå baglæns og rette en tidligere indstilling, ved at trykke på 
pilene “<<<” 
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Konfiguration af BOOX Nova 
På skærmen “Power Manage” angives forskellige dvale tilstande.  
“Auto Sleep” - Enheden går i sleep mode efter x-antal sekunder. Sæt den evt. lidt højt (“30 
minutes”) hvis BOOX Nova skal anvendes til bibliotekernes “eReolen”. Dette gør at man ikke 
skal starte App’en forfra og vælge bogen man er i gang med at læse igen. 
“Power off delay” - Enheden slukker helt efter x-antal sekunder. 
“Close Idle WIFI” - Lukker wifi forbindelser ved inaktivitet, bør stå til “Never” hvis du 
anvender online tjenester til at læse bøger, da der ellers skal gen-tilsluttes til dit netværk. 
“Power save” - Batterispare funktion - Kan have betydning på visse online tjenester. 
Når du har konfigureret denne skærm, trykkes på “>>>” i bunden for at gå videre til næste 
indstilling. 
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Konfiguration af BOOX Nova 
Herefter vises hjemmeskærmen, og enheden er klar til brug. På hjemmeskærmen trykkes på 
knappen “Settings” (Tandhjulet, nederst til venstre på skærmen). På næste skærm vælges 
“Network”. 

 
 
På “Network” skærmen der nu vises, aktiveres “WIFI” med knappen til højre - udfor teksten 
“WIFI”. Når denne er “ON” som vist på billedet herunder, trykkes på teksten “WIFI” for at få 
en liste over tilgængelige netværk. 
Denne liste vises efter et øjeblik (Billedet til højre herunder). Vælg dit eget trådløse netværk 
på denne skærm ved at trykke på teksten. 
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Konfiguration af BOOX Nova 
På den dialogboks der nu kommer op, indtaster du koden til dit trådløse netværk og trykker 
på knappen “Connect”. Efter kort tid, tilsluttes til dit trådløse netværk. 
På “Wifi” skærmbilledet, trykker du nu på “< Wifi” i toppen af skærmen, for at gå til 
foregående menu (Network).  
Her trykker du igen på “< Network” for at komme tilbage til “Settings” menuen. 

 
 
Nu er det vigtigt at du får installeret den seneste version af styresystemet på din 
e-bogslæser. Dette gøres ved at trykke på “Firmware Update”.  
På “Firmware Update” skærmbilledet der nu kommer op, trykkes på “Check update” i bunden 
af skærmen.  
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Konfiguration af BOOX Nova 
VIGTIGT: Hvis der er en ny opdatering tilgængelig, igangsættes denne. Hvis enheden er 
opdateret til seneste firmware version, vises teksten “Upgrade package does not exist” (Som 
vist herunder). Hvis enheden allerede ER opdateret, fortsættes denne vejledning. Hvis 
enheden skal opdateres, startes forfra på denne vejledning, når enheden er opdateret, idét 
alt indhold slettes ved opdateringen. 
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Konfiguration af BOOX Nova 
Tryk på “Settings” i venstre side af skærmen, for at komme til indstillingsskærmen og vælg 
“Date & Time”. På denne skærm konfigureres nu korrekt tidszone, tidspunkt og dato. 
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Konfiguration af BOOX Nova 
Indstilling af dansk tastatur.  
Gå i Settings i venstre side af skærmen og klik på ikonet “Language” 
Klik på tandhjulet ud for “Android Keyboard (AOSP)”. Klik herefter på “Input language - 
English (US)” 

 
 
Flyt knappen for “Use system language” til slukket.  
Tænd for knappen udfor “Danish” og SIDST sluk for knappen udfor “English (US). 
Tryk herefter på pil til venstre i 2. øverste linie indtil du er retur til “Settings” skærmen. 
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Konfiguration af BOOX Nova 
 
Tryk herefter på “Settings” i venstre side. Vælg indstilling “Applications”. På denne skærm, 
sættes flueben i punktet “Enable Google Play”, hvorefter skærmbilledet herunder til højre, 
vises. 
På denne trykkes på linien “Press here to register device to your google account.” 
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Konfiguration af BOOX Nova 
Til dette punkt skal du benytte din Google konto. Enheden godkendes nu til brug sammen 
med din Google konto, hvorfor du bliver bedt om at logge ind på denne.
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Konfiguration af BOOX Nova 
Når enheden er korrekt registreret og godkendt hos Google, vises nedenstående oversigt, 
hvorefter du kan trykke på “Home” knappen under BOOX logoet på fronten af skærmen for 
at komme til hjemmeskærmen. 
Vigtigt: Hold tænd-sluk knappen i toppen af enheden inde i 3 sek. Klik på “Reboot” for at 
genstarte enheden.  
Når enheden er genstartes, vælges “Settings” - “Applications” - Tryk nu igen på linien med 
enhedens ID eller tryk på knappen “Register” til højre for at lave endelig registrering hos 
Google. 
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Konfiguration af BOOX Nova 
I venstre side af skærmen, vælger du nu “Apps” ikonet. Fra denne har du nu mulighed for at 
vælge “Play Store”. Fra denne kan du nu installere de online tjenester og Apps du ønsker at 
anvende på enheden - eks. Mofibo, bibliotekernes eReolen mv.  
 
Tip: Det er en del lettere at oprette diverse konti (Google, Mofibo, eReolen mv. fra en alm. 
PC / Mac). 
Herunder aktivere abonnementer og håndtere betalinger mv., idét enheden er væsentlig 
langsommere på nettet end almindelige PC’ere. 
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Konfiguration af BOOX Nova 
I Google’s Play Store søger du blot efter app’en du ønsker at anvende, hvorefter du logger 
ind med dine login oplysninger. 
Når App’en er installeret på enheden, vises den hjemmeskærmen under “Apps”, og du kan 
gentage installationen af de øvrige Apps du måtte ønske. 
 

 
 
 
Eksempel eReolen, klik på applikationen, tryk “INSTALL” på næste skærm, hvorefter 
installationen igangsættes. 
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Konfiguration af BOOX Nova 
Efter installationen, er app’en klar til at blive benyttet, og kan startes fra “Applications” 
menuen.  
 
TIP: Det kan anbefales at oprette konto på diverse tjenester, udvælge og låne bøgerne fra 
en almindelig PC/Mac/iPad, idét disse har væsentlig hurtigere processorer og større 
skærme. Dette gør processen væsentlig lettere. 
 
Der er mulighed for at downloade den eller de aktuelle bøger man har lånt direkte ned på 
enheden, hvorefter man ikke behøver være tilsluttet internettet. 
 
Enheden er pr. 24-04-2019 testet med følgende Apps: Storytel/Mofibo, Politiken Books, 
Saxo Premium samt eReolen. Enheden er ligeledes testet med lydstreaming til Bluetooth 
headsets fra førnævnte streamingtjenester. 
 

 
 
 
K. Holm - April 2019.  
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