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De schermen
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Hebben de kleinkinderen op uw
iPad gespeeld en
staan nu de plaatjes van de apps op
andere plaatsen?
Dat gaan we oplossen.

ipadoma.nl
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U leert 5 handelingen
1. Icoontjes verplaatsen
2. Mapjes maken
3. Mapjes een andere naam geven
4. Mapjes verwijderen
5. De snelle grote schoonmaak

Icoontjes verplaatsen
Heel vervelend als de plaatjes van de apps ineens ergens anders staan. Zo’n
plaatje heet een icoontje.
Als u een icoontje wilt verplaatsen doet u het volgende:
Hou uw vinger langere tijd op een icoontje en laat het na een paar seconden
weer los.
Hierdoor gaan de icoontjes van apps die u zelf heeft gedownload op het scherm
‘trillen’ en er komt bij deze icoontjes een ‘x’-teken.
Plaats uw vinger op het icoontje en blijf uw vinger er op houden.
U kunt nu uw vinger over het scherm bewegen en het icoontje beweegt mee. Als
u ermee in de buurt van andere icoontje komt ziet u sommige icoontjes
automatisch naar een andere plek springen. Als u het icoontje boven op
een ander icoontje zet wordt er een zwart vakje zichtbaar.
Beweeg uw vinger naar de plek waar u het icoontje wilt plaatsen.
Als u het icoontje naar de rand van het scherm beweegt en daar even vasthoudt
komt het volgende scherm in beeld.
Laat het icoontje los op de plek waar u dit wilt.
Druk op de ronde knop (de home-knop).
U heeft een icoontje op een andere plek gezet.

Voor snelle oma’s...
1.
2.
3.
4.
5.
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Hou uw vinger langere tijd op een icoontje en laat het na een paar
seconden weer los.
Plaats uw vinger op het icoontje en blijf uw vinger er op houden.
Beweeg uw vinger naar de plek waar u het icoontje wilt plaatsen.
Laat het icoontje los op de plek waar u dit wilt.
Druk op de ronde knop (de home-knop).

abonneren op onze nieuwsbrief kan via: ipadoma.nl

Hou uw vinger op een
icoon en het icoon gaat
trillen en er verschijnt
een X linksboven het
icoon.
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Mapjes maken en verwijderen
Met ale die spelletjes en handige appjes kan uw iPad wel wat onoverzichtelijk worden. U kunt appjes die bij elkaar horen, zoals spelletjes
in een mapje stoppen. Dat ruimt lekker op. En als er per ongeluk een
mapje is gemaakt haalt u die snel weer weg.

Een mapje maken
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Hou uw vinger langere tijd op een icoontje en laat het na een
paar seconden weer los.
Hierdoor gaan de icoontjes van apps die u zelf heeft gedownload
op het scherm ‘trillen’, en er komt bij deze icoontjes een ‘x’-teken.
Plaats uw vinger op het icoontje en blijf uw vinger er op houden.
U kunt nu uw vinger over het scherm bewegen en het icoontje
beweegt mee. Als u ermee in de buurt van andere icoontje komt
ziet u sommige icoontjes automatisch naar een andere plek
springen. Als u het icoontje boven op een ander icoontje zet
wordt er een zwart vakje zichtbaar. Dit zwarte vlakje is een mapje
dat automatisch wordt gemaakt als u 2 icoontjes op elkaar zet.
Beweeg het icoontje naar een ander icoontje en laat het daar bovenop los.
Er is nu een mapje gemaakt waar beide icoontjes in staan.
U kunt nu andere icoontjes oppakken en naar het mapje slepen.
Het mapje krijgt van de iPad een naam. Als u een andere naam wilt voor
het mapje volg dan de volgende instructie.

Plaats ween icoon over
een ander icoon en ze
vormen daarna samen
een mapje.

De naam van een mapje
aanpassen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hou uw vinger langere tijd op een icoontje en laat het na een
paar seconden weer los.
Tik met uw vinger op het mapje.
Het mapje gaat nu open en alle zelf gedownloade appjes hebben
een x.
Boven in het vak van het mapje ziet u de titel staan. Door met
uw vinger op de titel te tikken komt het toetsenbord tevoorschijn.
Tik op het kruisje rechts in het tekstvak
Door op het kruisje dat rechts in het tekstvak staat te tikken
verdwijnt de naam van het mapje en kunt u zelf een naam typen.
Typ de naam van het mapje
Tik op de toets GEREED op het toetsenbord
Druk op de ronder HOME toets
Druk nogmaals op de ronde HOME toets.
U heeft de naam van een mapje aangepast.

Tik met uw vinger op
de titel van het mapje.
U krijgt nu de gelegenheid een nieuwe naam
in te voeren.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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Voor snelle oma’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hou uw vinger langere tijd op een icoontje en laat het na een paar
seconden weer los.
Tik met uw vinger op het mapje.
Tik op het kruisje rechts in het tekstvak
Typ de naam van het mapje
Tik op de toets GEREED op het toetsenbord
Druk op de ronder HOME toets
Druk nogmaals op de ronde HOME toets.

Een mapje verwijderen.
Is er per ongeluk een mapje gemaakt? Geen zorgen, als u de inhoud verwijdert,
verdwijnt het mapje vanzelf.
1.

Hou uw vinger langere tijd op een icoontje en laat het na een paar seconden weer los.
Tik met uw vinger op het mapje.
Het mapje gaat nu open en alle zelf gedownloade appjes hebben een x.
Plaats uw vinger op het icoontje en blijf uw vinger er op houden.
U kunt het icoontje nu gaan verplaatsen
Beweeg het icoontje naar een gebied buiten het mapje en laat het daar los.
Doe dit met alle icoontjes in het mapje. Als u het laatste icoontje hebt
verplaatst verdwijnt het mapje vanzelf.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

U hebt een mapje verwijderd.

Voor snelle oma’s
1.
2.
3.
4.
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Hou uw vinger langere tijd op een icoontje en laat het na een paar
seconden weer los.
Tik met uw vinger op het mapje.
Plaats uw vinger op het icoontje en blijf uw vinger er op houden.
Beweeg het icoontje naar een gebied buiten het mapje en laat het
daar los.

abonneren op onze nieuwsbrief kan via: ipadoma.nl
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De grote snelle schoonmaak
Als de icoontjes op de schermen helemaal door elkaar zijn geraakt en u kunt er
niet meer wijs uit worden dan kunt ook kiezen voor een grote schoonmaak. Dit
gaat ook nog eens heel snel.
Druk op het beginscherm op het icoontje ‘instellingen’.
1.

Het instellingen scherm komt tevoorschijn. U moet nu naar de instellingen
de onder ‘Algemeen’ gaan.
Druk op het menu ‘Algemeen’ aan de linkerkant.
Veeg nu de pagina naar boven zodat u zelf de op-één-na onderste knop
aan de rechterkant kunt zien. Deze knop heet ‘Herstel beginschermindeling’.
Veeg de pagina naar boven.
Druk op de knop ‘Herstel beginschermindeling’
U kunt nu nog annuleren maar als u wél het scherm weer in de originele
indeling wilt hebben druk u op ‘Herstel’.
Druk nu op de ronde HOME-knop.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uw beginscherm is weer ingedeeld zoals deze was toen u de iPad voor het
eerst gebruikte.

Voor snelle oma’s
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op het beginscherm op het icoontje “instellingen”.
Druk op het menu “Algemeen” aan de linkerkant.
Veeg de pagina naar boven.
Druk op de knop “Herstel beginschermindeling”
Druk nu op de ronde HOME-knop.

Opgeruimd staat netjes! 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

5

iPad

OMA

