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Gefeliciteerd met de
aankoop van uw iPad

Wij helpen u
graag op gang!
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In dit document
wordt u uitgelegd
wat u moet doen
om met de iPad te
kunnen werken.
Voor u met de
iPad aan de slag
kunt gaan moet u
een aantal zaken
regelen. Al die
zaken worden met
u doorgenomen.
Na het volgen van
de stappen in dit
document is uw
iPad klaar voor
gebruik.
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Voor het eenvoudig kunnen
volgen van de stappen in dit
document kunt u het beste eerst
de volgende zaken regelen
A.

Zorg ervoor dat u een draadloos netwerk (wifi) heeft en dat dit aan staat.
Zonder draadloos netwerk is een IPad eigenlijk een stuk minder bruikbaar.

B.

U kunt het beste de naam en het wachtwoord van uw draadloze modem
bij de hand hebben

C.

Het is ook noodzakelijk om een mailadres en het bijbehorende wachtwoord bij de hand te hebben. (heeft u geen mailadres, dan is het raadzaam
een gratis mailadres aan te maken bij Gmail, Hotmail of een andere gratis
maildienst)

D.

Het is handig om alvast een beschermhoes voor uw iPad aan te schaffen,
zodat u deze meteen om de iPad kunt doen. Zo is uw kostbare aanschaf
meteen beschermd.

E.

U kunt ook alvast een schermfolie aanschaffen. Dit beschermd het aanraakscherm tegen krasjes en vetvlekken. Zo blijft het scherm van uw iPad
als nieuw.
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Het symbool waarmee wifi vaak wordt
aangeduid.
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Het klaar maken van uw
iPad bestaat uit 4 stappen
1. Uitpakken en ontdekken
2. Aanzetten
3. Basisinstellingen kiezen
4. Verbinden met internet  en e-mail installeren.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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1. Uitpakken en ontdekken
Verwijder de folie van de doos. Gebruik hiervoor eventueel iets
scherps, maar gebruik niet te veel kracht zodat de doos heel
blijft. De doos heb je miischien nog nodig als je de iPad onverhoopt moet ruilen.
Leg de doos op een vlak oppervlak zoals een tafel. Maak de doos
open en schuif de binnendoos voorzichtig naar buiten. In de binnendoos vindt u de volgende onderdelen:
-

de iPad (in een plastic beschermhoes)
een doosje met daarin stickers, een uitlegkaart en een boekje met belangrijke informatie over garantie.
Een USB-kabel (met een speciale Apple aansluiting aan een kant)
En een oplaadstekker, die in elkaar gezet moet worden.

-

Neem de iPad uit de doos en leg deze voor u. De iPad is verpakt in een dunne beschermhoes. Haal de iPad uit deze beschermhoes. Als u deze al hebt aangeschaft
is dit een goed moment om een beschermfolie op het scherm te plakken en de
iPad in een beschermhoes te plaatsen. Nu is uw iPad min of meer beschermd
tegen kleine ongelukjes.

2. Aanzetten
Leg nu de iPad voor u op tafel, met de
korte kant waar de ronde knop in zit het
dichtst bij u.
Aan de bovenkant (de andere korte kant
dus) zit rechts een langwerpig knopje. Dit
is de aan- en uitknop. Druk dit knopje in.
Waarschijnlijk moet u het knopje een seconde ingedrukt houden, waarna de iPad tot
leven zal komen. Op het aanraakscherm ziet
u nu het Apple logo verschijnen.
Na een paarseconden verschijnt het woord ‘i
Pad’ . U ziet nu een pijl. Nu volgt een belangrijke handeling. U zet uw vinger op de pijl
en ‘’veegt’’ de pijl naar rechts. Dit ‘’vegen’’ is
een kenmerkende handeling voor dit soort
apparaten. Hierop zullen we in een later
document terugkomen.
U wordt nu welkom geheten door de iPad.
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Beschermhoesjes
zijn er in alle soorten
en maten.

Aan/uit-knop
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3. Basisinstellingen kiezen
Er wordt u vervolgens gevraagd in welke taal u de iPad wilt instellen. Waarschijnlijk zult u Nederlands willen kiezen. Doe dit door met uw vingertop het
balkje waarin “Nederlands” staat aan te raken. Dit balkje verandert hierdoor
van kleur.
Nu ziet u rechtsboven op het scherm een witte pijl in een blauw vlakje. Druk met
uw vinger op dit vlakje. U gaat naar een nieuwe pagina met de volgende vraag.
U kunt nu aangeven in welk land of welke regio u zich bevindt. Apple gebruikt
deze gegevens om andere instellingen voor u in orde te maken. Kies het balkje
waarin uw land of regio zich bevind en druk op het vlakje rechtsboven waar ‘’volgende’’ staat.
U gaat nu naar de pagina waarin u kunt aangeven of u de locatie voorzieningen aan of uit wilt zetten.
Locatie voorzieningen maken het mogelijk dat uw iPad weet waar u bent. Handig als u bijvoorbeeld een route wilt plannen of bijvoorbeeld een reis wilt plannen
via de NS-app want de iPad weet al waar u bent en gebruikt deze informatie om
voor u geschikte stations of haltes weer te geven.
Kies voor “locatie voorzieningen aan’’ door er op te drukken en bovenin rechts
op ‘’volgende’’ te drukken.

Nu gaan we de iPad verbinden
met internet...
bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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4. Verbinden met het internet en
email aanzetten
U ziet de pagina ‘’kies een netwerk’’. U ziet nu de namen van de sterkste
draadloze netwerken die uw iPad heeft geregistreerd. Kies uit deze lijst uw
netwerk. Hierna wordt gevraagd om het wachtwoord. Als u deze heeft ingevoerd en op ‘volgende’ heeft gedrukt komt er een vinkje te staan achter uw
netwerk. Druk nu op ‘volgende’.
Kies nu voor ‘Configureer als nieuwe iPad’ en druk op ‘volgende’.
Nu komt een bijzonder onderdeel. Apple heeft een dienst die iCloud heet. Dit
betekent dat het mogelijk is om een reservekopie van alles op uw iPad op het
internet op te slaan. Dit wordt voor u bewaard en is alleen door u weer te gebruiken. Dit is erg handig bijvoorbeeld wanneer er iets helemaal fout gaat op uw iPad.
Om dit te gebruiken moet u aan Apple aangeven dat u dit interessant vindt. Dit
doet u door een iCloud-ID te maken. Dit is een toegangsnaam in de vorm van
een emailadres samen met een wachtwoord.
De volgende stappen moet u hiervoor doorlopen:
1.

Stel uw geboortedatum in door met de vingertop over de dag-, maand- en
jaarvelden te vegen. De getallen veranderen nu. Als u uw geboortedatum
heeft ingesteld druk dan weer op “volgende”.

2.

Voer uw voor- en achternaam in. Er komt een toetsenbord tevoorschijn
waar u gewoon op kunt typen door op de letter te drukken. Als uw naam
er goed op staat druk dan weer op “volgende”. U kunt er nu voor kiezen
dat Apple voor u een email adres aanmaakt, maar u kunt er ook voor
kiezen om uw bestaande email adres te gebruiken. Omdat u waarschijnlijk
al gewend bent aan uw bestaande adres raden wij aan om dit hiervoor te
gebruiken. Uw eigen email adres wordt nu ook uw Icloud-ID.

3.

Kies voor email adres. Hierna wordt u 2x gevraagd uw email wachtwoord
in te voeren.

4.

Hierna volgen de veiligheidsinstellingen. Dit zijn vragen die u gesteld kunnen worden wanneer u uw email gegevens niet meer weet. Vul deze gegevens in en druk op “volgende”.

5.

U wordt gevraagd of u email updates wilt. Apple stuurt u dan mail met
informatie. Deze kunt u beter uitzetten. Druk hierna op “volgende”.

6.

Nu wil Apple graag dat u de Algemene Voorwaarden accepteert. Let op:
de “akkoord” knop zit nu onderaan het scherm. Als u deze hebt ingedrukt
wordt u nog een keer om bevestiging gevraagd.
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Het logo van iCloud.
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U kunt nu ‘zoek mijn iPad’ nog aanzetten. Hiermee kunt u uw iPad opsporen
wanneer u deze kwijt bent. U kunt bijvoorbeeld op een kaartje op internet
kijken waar uw iPad is, u kunt de iPad op afstand op slot zetten of de iPad een
geluid laten afspelen waardoor u deze misschien weer kunt terugvinden in
huis.
Apple vraagt u ook of u diagnose en gebruik wilt aanzetten. Dit hoeft niet.
Dan wil Apple graag dat u de iPad registreert. Het is wel handig om dit te doen
omdat u op deze manier makkelijker contact kunt krijgen bij Apple als dit nodig
is.

U bent nu klaar met de eerste
instellingen, we gaan nu de e-mail
installeren...
Druk op [Instellingen] (het icoon met het tandwieltje).
1.
2.
3.
4.

Kies links in het rijtje mogelijkheden voor “mail, contacten, agenda”
Druk rechtsboven op “Voeg account toe”.
Kies de gewenste service. In uw geval kiest u voor “Anders”.
Kies ”Voeg mailaccount toe”.

U wordt gevraagd een rijtje gegevens in te vullen die over u gaan.
Uw naam zoals anderen deze zullen zien;
Bij adres vult u uw email adres in;
Bij wachtwoord vult u het wachtwoord van uw email account in
Bij beschrijving kunt u aangeven welk email account dit is. Bijvoorbeeld
‘mail Ziggo’ of ‘oma’s mail’.
Druk nu op het blauwe vlakje met de witte letters: ‘Bewaar’.

Nu gaan we de gegevens van
het bedrijf dat uw e-mailadres
beheert invullen...
Let op: al deze gegevens heeft uw internetbedrijf ooit aan u gestuurd. Mogelijk
bent u deze gegevens kwijt. Belt u dan naar de klantenservice van uw internetbedrijf om de gegevens weer aan te vragen. Meestal zullen ze u deze gegevens via de
post sturen.
U kunt kiezen voor IMAP of POP. Kies voor POP.
Bij ‘Hostnaam’ vult u het pop3 adres in. (vaak iets zoals: pop.ziggo.nl, pop3.kpn.
nl). Bij gebruikersnaam moet u de gebruikersnaam van uw email account invul-

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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len. Vaak is dat alleen het deel voor de @ maar soms is het ook het hele e-mail
adres. De brief van uw internetbedrijf geeft u de juiste informatie.
Nu voert u het wachtwoord van uw email account in.
Vervolgens gaat u de gegevens onder “server uitgaande post” invullen.
Bij hostnaam vult u het smtp adres van uw email account in. Meestal iets als
smtp.internet.nl.
Daarna de gebruikersnaam van uw email account. Meestal dezelfde als degene
die u hiervoor, bij POP al moest invullen.
Dan het wachtwoord bij het smtp adres. Ook meestal dezelfde als bij POP.
Druk nu op “Bewaar”

Uw e-mailadres is nu aangemeld
op de iPad!

We hopen dat we u op
weg hebben geholpen
met de installatie van
uw iPad. Op de website www.ipadoma.nl
vindt u nog veel meer
handige uitleg en tips.
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