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Om met de iPad
te kunnen omgaan hoeft u maar
een paar dingen
te kunnen of te
weten. In deze
les leert u de iPad
aan- en uitzetten
en uit stand-by
halen, apps starten
en stoppen, naar
andere schermen
te gaan, tekst op
een scherm te
laten passen.

De Home-knop.

ipadoma.nl
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De iPad aanzetten
Als u de iPad voor u houdt zodat de ronde knop aan de onderste zijde zit
heeft u de iPad in de juiste basis opstelling. Ook als u de iPad in een standaard
zet met een aansluiting voor een lader zal dit de wijze zijn waarop de iPad in
de standaard wordt gezet.
1.

Aan de bovenkant van de iPad kunt u nu een langwerpig knopje voelen.
Met dit knopje zet u de iPad aan en uit.

2.
3.

Druk het langwerpige knopje rechts aan de korte bovenkant 2 seconden in.
De iPad gaat nu aan. Het logo van Apple komt in beeld. Na een tijdje komt
het eerste scherm in beeld.

U heeft de iPad aangezet.

De iPad uitzetten
Gaat u de iPad langere tijd niet gebruiken? Dan kan het handig zijn om de
iPad helemaal uit te zetten.
1.
2.

Houd de langwerpige aan/uit knop bovenop de rand van de iPad enkele
seconden ingedrukt.
Het scherm wordt nu zwart, en er verschijnt een rode schuifknop naast
het de woorden ‘zet uit’.

Plaats uw vinger op de rode schuifknop en veeg de knop rustig naar rechts.
U heeft de iPad uitgezet.
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abonneren op onze nieuwsbrief kan via: ipadoma.nl
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De iPad uit stand-by halen
Als de iPad een bepaalde tijd niet gebruikt wordt gaat deze op stand-by, dat
betekent dat het scherm wordt uitgeschakeld om het batterijverbruik te verlagen. U kunt de iPad heel eenvoudig uit de stand-by stand halen.
1.
2.
3.

Druk op de ronde ‘home’-knop aan de voorzijde.
Het scherm licht nu op, en er komt onderaan het scherm een
rechthoek met een licht grijze pijl in beeld met daarnaast het
woord ‘ontgrendel’.
Veeg nu de knop met de pijl naar rechts.

U heeft de iPad van stand-by gehaald.
De Home-knop.

Een app starten
Handig, al die apps maar u moet ze ook kunnen
starten om er plezier van te hebben.
Tik met uw vingertop op het icoon van de app om
deze te starten. De app start.

Een app afsluiten
Wilt u een andere app starten of bent u gewoon klaar? Sluit dan de app af.
Druk op de ronde ‘home’-knop.
(U kunt ook met 5 vingertoppen een grijpende beweging maken.)
De app wordt afgesloten en u gaat terug naar een startscherm.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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Naar een ander scherm gaan
Veel apps hebben meerdere schermen, maar u ziet er meestal maar één. Dat
andere scherm kan een menu zijn maar ook een volgende bladzijde. Hoe komt
u daar?
Veeg met uw vingertop van rechts naar links (of vice versa).
Er komt een nieuwe bladzijde of een ander scherm in beeld.

Een tekst op het scherm laten passen
Is een tekst wat klein en is er nog genoeg ruimte op het scherm over? Maak de
tekst dan passend. Erg handig bij artikelen op een internetpagina.

Ga om dit te oefenen met Safari naar www.nu.nl
Kies een artikel om te lezen
U ziet nu dat de tekst netjes in het midden staat maar wel wat klein is.
Tik nu 2 x kort achter elkaar op de tekst.
De tekst wordt nu vergroot tot deze netjes in het scherm past.
Met 2 korte tikjes verkleint u de tekst ook weer zodat u een ander artikel kunt
kiezen.
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abonneren op onze nieuwsbrief kan via: ipadoma.nl
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Voor snelle oma’s...
De iPad aanzetten
Druk het langwerpige knopje rechts aan de korte bovenkant 2 seconden in.
De iPad uitzetten.
1.
Houd de langwerpige aan/uit knop bovenop de rand van de iPad
enkele seconden ingedrukt.
2.
Plaats uw vinger op de rode schuifknop en veeg de knop rustig naar
rechts.
De iPad uit stand-by halen
1.
Druk op de ronde ‘home’-knop aan de voorzijde.
2.
Veeg nu de knop met de pijl naar rechts.
Een app starten
Tik met uw vingertop op het icoon van de app om deze te starten.
Een app afsluiten
Druk op de ronde ‘home’-knop.
(of met 5 vingertoppen een grijpende beweging maken.)
Naar een ander scherm gaan
Veeg met uw vingertop van rechts naar links (of vice versa).
Een tekst op het scherm laten passen. Bijvoorbeeld: www.nu.nl
1.
Kies een artikel om te lezen
2.
Tik nu 2 x kort achter elkaar op de tekst.

Veel succes met deze
basishandelingen voor
de iPad. Op onze website www.ipadoma.nl
vindt u nog veel meer
handige uitleg en tips
voor leuke apps.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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