Ipad APPLICATIES
Beste iPad gebruiker,
Hierbij een handleiding om efficiënt met de applicaties
op uw iPad om te gaan.
Veel succes ermee!

Benodigde applicaties op het scherm:

App-store=
App-winkel=
Plaats waar u applicaties kunt downloaden

1. Applicaties verschuiven van plaats
Het is mogelijk om de applicaties in een andere
volgorde te plaatsen.
Stap 1. Tik een willekeurige applicatie aan tot alle
applicaties beginnen te ‘wiebelen’.
Stap 2. Eenmaal de applicaties beginnen te wiebelen,
sleep dan de applicatie die u wenst naar een
andere plaats.
Stap 3. Om een applicatie naar een andere pagina te
verplaatsen, sleept u de applicatie naar de
zijkant van de pagina tot de applicatie een
deeltje verdwijnt (zie Figuur 1, a). U houdt de
app nu ingedrukt tot hij naar een volgende
pagina verplaatst.
Stap 4. Tik op de thuisknop om verder te gaan.
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Figuur 1

2. Mappen maken met applicaties
U kan verschillende applicaties samen in een map
plaatsen:
Stap 1. Tik een willekeurige applicatie aan tot alle
applicaties beginnen te ‘wiebelen’.
Stap 2. Als u twee applicaties wilt samenvoegen, sleep
dan één van de twee applicaties die u wilt
samenvoegen naar de andere.
Stap 3. Er verschijnt een scherm (zie Figuur 2).
Stap 4. Om de map een zelfgekozen naam te geven,
tikt u op het kruisje in de witte balk (zie Figuur
2, a). Het toetsenbord verschijnt. Typ nu de
naam die u aan de map wilt geven in.
Stap 5. Tik twee keer op de thuisknop om verder te
gaan.
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Figuur 2

3. Applicaties sluiten
Één keer per week is het nodig om de reeds geopende
applicaties te sluiten.
Stap 1. Tik twee keer snel na elkaar op de thuisknop.
Stap 2. Er verschijnt onderaan een balk met alle reeds
geopende applicaties (zie Figuur 3).
Stap 3. Als u een willekeurige applicatie even blijft
aantikken, dan beginnen de applicaties te
‘wiebelen’ en komt er in de linkerbovenhoek
een icoontje met een rood-witte min (zie
Figuur 3, a).
Stap 4. Als u op dit symbool tikt, dan sluit u de
applicatie.
Stap 5. Doe dit voor alle applicaties in de balk.
Stap 6. Tik op de thuisknop om verder te gaan.
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Figuur 3

4. Een Apple-account aanmaken via de
iPad
Stap 1. Tik op de instellingen-app om die te openen.
Stap 2. Tik in de linkerkolom op ‘iTunes en App
Stores’ (zie Figuur 4, a).
Stap 3. Kies in de rechterkolom voor ‘Maak een
nieuwe Apple ID aan’ (zie Figuur 4, b).
Stap 4. Er verschijnt een nieuw scherm. Vul uw
landgegevens in.
Stap 5. U komt opnieuw op een nieuw scherm terecht.
Druk onderaan op ‘akkoord’. Er verschijnt een
nieuwe vraag. Druk nogmaals op ‘akkoord’.
Stap 6. Geef nu een e-mailadres, wachtwoord en
overige gegevens die u gevraagd worden in.
Tik daarna op ‘volgende’.
Stap 7. Vul de gevraagde betaalinformatie in en tik op
‘volgende’.
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5. Een gratis app downloaden en
installeren
Een applicatie kunt u downloaden in de app-store.
Stap 1. Open de applicatie ‘App Store’ door die aan te
tikken.
Stap 2. In de rechterbovenhoek van de App Store kan
u een trefwoord ingeven (zie Figuur 5, a).
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Figuur 5
Stap 3. Tik op ‘Zoek’ op het toetsenbord.

Stap 4. U krijgt verschillende applicaties te zien (zie
Figuur 5, b). Bovenaan ziet u ook een balk met
‘iPad apps / iPhone apps’ (zie Figuur 5, c).
Zorg ervoor dat ‘iPad apps’ is aangetikt.
Stap 5. In het grijze kadertje bij de app kunt u zien of
de applicatie gratis of betalend is (zie Figuur 5,
d en 5, e). Om de applicatie te downloaden,
tikt u op de prijs of op het woord ‘GRATIS’.
Stap 6. Er verschijnt een groene balk met
‘INSTALLEER APP’ (zie Figuur 6, a).
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Figuur 6
Stap 7. Als u op ‘INSTALLEER APP’ tikt, dan moet u u
eerst inloggen met uw Apple ID of een
wachtwoord ingeven (zie Figuur 7).
Stap 8. Tik op ‘OK’ (zie Figuur 7, a). Éénmaal u dit
gedaan heeft, dan wordt de applicatie op uw
iPad geplaatst.
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6. Applicaties van de iPad verwijderen
Applicaties die op de iPad staan, kan u definitief
verwijderen.
Stap 1. Tik de applicatie die u wilt verwijderen aan tot
die begint te ‘wiebelen’.
Stap 2. In de linkerbovenhoek van de applicatie
verschijnt een zwart-wit kruisje (zie Figuur 7,
a).
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Figuur 7
Stap 3. Om de applicatie van uw iPad te verwijderen,
tikt u eerst op dit kruisje en vervolgens op
‘verwijder’.
Stap 4. Tik op de thuisknop om verder te gaan.

EXTRA INFO?
Indien u nog extra informatie wilt, dan kan u steeds
terecht in de iPad-handleiding.
Stap 1. Open de applicatie iBooks door die aan te
tikken.
Stap 2. Tik in de linkerbovenhoek op ‘Winkel’.
Stap 3. Geef de zoekterm ‘iPadgebruikshandleiding’ in.
Stap 4. Tik op ‘GRATIS’ en vervolgens op ‘Download
boek’. De handleiding verschijnt in de
bibliotheek.

