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Vegen, tikken, knijpen...

De iPad
gebaren

iPad

OMA

Knijp / pinch

De iPad heeft een
aanraakscherm.
Precies zoals de
naam al zegt,
werkt dit doordat u het scherm
aanraakt met uw
vingers. Er zijn
verschillende manieren om de iPad
met uw vingers te
bedienen. In deze
les leert u de verschillende aanraak
mogelijkheden.

Het zwartgedrukte cursieve woord
op de volgende
pagina’s is de
Engelse term voor
het gebaar.
Handig wanneer
u een Engelstalige
app gebruikt.
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Veeg / swipe
Deze beweging voert u altijd al uit bij het aan- of uitzetten van de iPad.
1.

Plaats uw vinger op datgene wat u wilt bewegen, bijvoorbeeld een schuifknop, en beweeg uw vinger opzij, zonder de vinger van het beeldscherm af
te halen.
Bij het ontgrendelen van de iPad
veegt u de grijze pijl naar rechts.

2.

Pas als u klaar bent met de beweging laat u het scherm los.

U kunt op deze wijze naar een ander scherm navigeren of een internetpagina
langs ‘scrollen’.

Tik / tap
Als u een app of een knop wilt activeren doet u dat door erop te tikken.
1.
2.

Druk kort met uw vingertop op de knop of het icoon dat u wilt gebruiken.
Het vergt een beetje oefening maar als u het door heeft gaat het vrijwel
nooit meer verkeerd.

Spreid / spread
Als u een foto of internetpagina wat groter wilt maken kunt u met deze beweging als het ware ‘inzoomen’.
1.
2.

Plaats 2 vingers (bijvoorbeeld duim en wijsvinger) op de foto of de internetpagina.
Beweeg deze vingers nu van elkaar af. Spreid ze dus.

U ziet de foto of internetpagina nu groter worden.
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abonneren op onze nieuwsbrief kan via: ipadoma.nl
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Knijp / pinch
Dit is het omgekeerde van spreiden, en heeft ook het omgekeerde effect. Alles
wordt weer kleiner.
1.
2.

Plaats 2 vingers enigszins van elkaar op het scherm.
Breng ze naar elkaar toe, alsof u gaat knijpen.

U ziet de foto of internetpagina kleiner worden.

Met de hand vegen / hand swipe
Wilt u snel tussen apps wisselen van scherm? De iPad laat apps die u heeft
gebruikt nog een tijdje op de achtergrond aan staan. Door te vegen met 4
vingers kunt u snel wisselen tussen recente apps.

4

vingers
1.
2.

Plaats 4 vingers naast elkaar enigszins vlak op het scherm.
Maak een rustige vegende beweging naar links.

Het scherm van een andere app komt nu in beeld en u kunt daarop verder gaan.

Met de hand knijpen / hand pinch
Als u in een app bezig bent en u wilt in één keer naar de startschermen, dan
kunt u dat op de volgende manier doen.
Plaats alle vier de vingertoppen van een hand op het scherm en breng ze naar
elkaar alsof u iets van het scherm probeert op te pakken.
U sluit nu de actieve app en gaat terug naar het startscherm.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl

Veel succes met de
handgebaren op uw
scherm. Op onze website www.ipadoma.nl
vindt u nog veel meer
handige uitleg en tips
voor leuke apps.
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