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De eerste keer op internet

Met Safari naar
ipadoma.nl

iPad

OMA

In dit document
leert u om met het
programma Safari
het internet op te
gaan naar een
bepaalde internetpagina.

ipadoma.nl

iPad
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De eerste keer op
internet
Zorg ervoor dat de iPad op het beginscherm staat.
Links onderaan staat een knop die eruitziet als een kompas.
Hieronder staat ‘safari’. Dit is het programma waarmee u het
internet op kunt.
Druk op de knop Safari
Het internetprogramma start nu.
Bovenin de balk ziet u een paar tekentjes, daar komen we straks
op terug. We gaan eerst naar het vak midden bovenin. Hierin
ziet u staan ‘ga naar dit adres’.

Het icoon waarmee
Safari wordt aangeduid.

Met ‘adres’ wordt de naam van de webpagina
bedoeld.
Vul het internetadres van de volgende webpagina in:
ipadoma.nl en druk dan rechts op het toetsenbord op de blauwe toets Ga.
U ziet nu door de adresbalk een blauwe balk lopen. Dit geeft aan dat het programma informatie van internet aan het halen is. Als de balk vol is zal de pagina
helemaal getoond worden. Meestal gaat dit vrij snel.
Wanneer de pagina in beeld komt bent u klaar.
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Gefeliciteerd u zit op internet!
Rechts bovenaan de pagina ziet u een aantal onderstreepte woorden:
Home | contact | leer Facebook | handige apps | iPad lessen | video’s
Druk nu op iPad lessen en ga naar Leer het zelf. U komt op de pagina waar u de
handige instructies zoals deze vindt.
We gaan nu kijken naar de tekentjes die links bovenin staan.
U ziet 2 driehoekjes, een boekje en een vierkantje met een pijltje
Druk op het linker driehoekje.
U ziet dat u nu terug gaat naar de pagina waar u zojuist al was.
Het driehoekje met de punt naar links betekent dus: terug naar de vorige
Druk nu eens op het rechter driehoekje.
U gaat nu weer naar de pagina met instructies.
Het driehoekje met de punt naar recht betekent: vooruit.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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Handig als u al op ‘terug’ had gedrukt en toch nog even op die andere pagina wilt
kijken want met de ‘terug’ knop zou u nog verder terug gaan.
De volgende kop is het boekje. Voorlopig doen we daar maar 1 onderdeel van namelijk de bladwijzers. U kunt de adressen van internetpagina’s in Safari bewaren.
Dan hoeft u ze niet op te schrijven.
Hiervoor moeten we eerst naar een ander knopje gaan.
Druk maar op het vierkantje met het pijltje.
Er verschijnt een lijst met knoppen. Linksonderin staat Bladwijzer.
Druk op Bladwijzer.
U ziet nu de titel van de website van iPadoma Voor moderne oma’s die genieten van hun tablet.
Als u wilt kunt u deze wijzigen maar dat is meestal niet nodig.

Het vierkantje met het
pijltje: achter dit icoon
zit een aantal verschillende functies.

U ziet rechts bovenin het woord Bewaar.
Druk op Bewaar.
U heeft nu een bladwijzer gemaakt voor www.ipadoma.nl
Druk nu op het boekje.
U ziet dat halverwege het vakje ‘Voor oma’s met een Ipad’ erbij is gekomen. U
heeft zojuist zelf uw eerste bladwijzer gemaakt.
Wanneer u eens naar onze website wilt hoeft u allen nog maar op de bladwijzer
te drukken.

Door op het boekje
te klikken, vindt u
bladwijzers weer terug.

Veel plezier met het
surfen op internet. Op
onze website www.
ipadoma.nl vindt u
nog veel meer handige
uitleg en tips.
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