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Voorwoord.
Om het gat tussen Notebook en de kleinere apparaten zoals iPod, iPhone en
Blackberry op te vullen is, naast het netbook, ook de z.g. tablet verschenen.
De eerste en meeste populaire is de iPad van Apple.
Inmiddels is daarvan de versie 4 op de markt gekomen.
Dit artikel is gebaseerd op mijn ervaringen met de iPad1.
Versie verschillen
De verschillen tussen de diverse versies staan in onderstaande tabel.
(Bron: Wikipedia)
Wil je er meer over meer weten klik dan op: http://nl.wikipedia.org/wiki/IPad

Het werkgeheugen is bij elke nieuw generatie groter geworden.
iPad1 256 MB
iPad2 512
iPad3-4 1024MB

.
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Gebruik van een iPad
Handleiding
Een uitgebreide handleiding voor de iPad kun je downloaden bij Apple.com
In die handleiding worden alle iPad-uitvoeringen toegelicht vanaf de iPad-mini t/m de
iPad4.
Je kunt hem als pdf-formaat downloaden op:
http://manuals.info.apple.com/nl_NL/ipad_gebruikershandleiding.pdf
Eerste gebruik
Hier volgen een aantal aanwijzingen bij het (eerste) gebruik van een iPad
Als men een Ipad de eerste keer aanzet zullen een paar schermpjes passeren
waarin je een aantal vragen moet beantwoorden.
Apple ID
De eerste stap is het aanmaken van een Apple ID.
Dat is een account met een wachtwoord om in de App-store van Apple, de gratis of
te betalen App’s, te kunnen downloaden.
Het is ook nodig als je van iCloud gebruik gaat maken.
Een aan te maken Apple ID bestaat uit een gebruikersnaam (= je e-mailadres) en
een zelf te kiezen wachtwoord.
Tijdens de aanmaak van je Apple Id kun je de gegevens van een creditkaart (bv.
VISA) invullen. (Dit is niet noodzakelijk)
Te betalen App’s die je installeert kunnen zo direct worden afgerekend.
Als deze openingsprocedure is geslaagd verschijnt het hoofdscherm.

Instellingen

Thuisknop
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Op dit scherm zijn reeds een aantal (afhankelijk van het iPad-type) App’s aanwezig.
Knoppen
De iPad heeft maar vier bedieningsknoppen.
- Aan/uit.
Deze bevindt zich rechtsboven.
- Door er kort op te drukken breng je de iPad in de slaapstand.
Nadeel is dat geopende toepassingen in het geheugen aanwezig blijven en
het systeem kunnen vertragen.
- Door er wat langer op te drukken zet je het systeem echt helemaal uit.
Je moet er dan ook mee opstarten met het nadeel is dat het opstarten wat
langer duurt. Het voordeel is dat het geheugen weer helemaal schoon is.
- Thuisknop
Deze bevindt zich aan de voorzijde midden/onder.
Hiermee kun je de iPad vanuit de slaapstand weer activeren. Het voordeel is dat
het systeem weer razendsnel opstart.
Een zeer groot voordeel is dat je door op de Thuisknop te drukken, je altijd
direct terug keert naar het openingsscherm. Erg handig als je de weg een
beetje kwijt bent in een menu of toepassing.
- Zijschakelaar
Deze bevindt zich een de rechterzijde
Hiermee kun je het verdraaien van het scherm vergrendelen.
- Volumeregelaar
Deze bevindt zich onder de Zijschakelaar.
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Instellingen
Door met een vinger op de App “Instellingen” te drukken kom je in een scherm waar
je een aantal persoonlijke instellingen kunt aanbrengen.

Het belangrijkst zijn het instellen van je netwerkverbinding (Wi-Fi) en e-mailaccount .
- Een Wi-Fi netwerk inschakelen
Door op Wi-Fi te drukken kun je je Wi-Fi netwerk vinden en dat activeren door
een wachtwoord of WPA-PSK-code van je modem of router in te vullen.
Hier moet je ook zijn als je buitenshuis (bv. in hotel of trein) wilt inloggen

Daarna kun je op internet.
- Je email-account aanmaken.

Eerst selecteer je je e-mailaccount, evt. via “Anders”
Daarna voer je dezelfde gegevens als van je e-mailaccount op je PC.
Dat zijn:
1 De naam van de POP-server (inkomende mail)
2 De naam van de SMTP-server (uitgaande mail)
3 Je gebruikersnaam
4 Je wachtwoord
Daarna kun je emailen
Lukt het verzenden van email niet, laat dan, bij de gegevens van de SMTPserver voor uitgaande email, de velden voor gebruikersnaam en wachtwoord
leeg.
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Nu is je de iPad gebruiksklaar en kun je hem verder inrichten naar je eigen
behoeften.
Die kan bv. zijn:
- Muziek, video’s, e-books, foto’s en contactpersonen overzetten vanaf
je PC via iTunes.
- Synchroniseren van die items met je PC m.b.v. iTunes
- Muziek, video’s en iBooks downloaden vanaf internet
- App’s voor utilities (bv. Buienradar) en spelletjes (bv. Wordfeud)
toevoegen via de AppStore.
Hiervoor is noodzakelijk dat je het Apple-programma iTunes op je PC installeert.
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iTunes
iTunes is een Apple-programma dat je kunt gebruiken om bestanden vanaf je PC
over te zetten naar je iPad d.m.v. synchroniseren.
(Als je iCloud hebt geïnstalleerd dan kun je ook synchroniseren via iCloud. Die
methode laat ik hier buiten beschouwing.)
Installeren van iTunes op je PC kan via: http://www.apple.com/nl/itunes/download/
Tijdens het installeren zal je Apple ID worden gevraagd.
Als je iTunes opent verschijnt het volgende scherm. (De detailinhoud kan wat anders
zijn)

Synchroniseren
Door te synchroniseren kun je de inhoud van bepaalde PC-mappen met bv. Foto’s.
Muziek, iBooks en Video overzetten naar je iPad.
- Handig is om op je PC eerst een speciale map aan te maken met als inhoud de
mappen die je wilt overzetten bv. de hoofdmap Tablet met daarin de submappen
Foto, Muziek, iBooks en Video.
- Vervolgens plaats je in de betreffende submappen de bestanden die je ook op je
iPad wilt hebben.
- Nu moeten we iTunes opgeven waar die speciale map kan worden gevonden.
Dat kan in de menubalk van iTunes via Bewerken-Voorkeuren-Geavanceerd.
Daar kun je de locatiemap “iTunes Media” wijzigen.
Wil je gaan synchroniseren, sluit dan de iPad met de bijgeleverde kabel aan op een
USB-poort van de PC en open iTunes.
De eerste keer zal eerst een hulpservice op je PC worden geïnstalleerd.
Daarna verschijnt in de linkerkolom de aanduiding dat de iPad met de PC is
verbonden. Als je op die aanduiding klikt dan verschijnt het volgende scherm:
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Foto’s, muziek of iBooks overzetten
Op de menubalk boven in dit scherm kun je nu op een van deze items klikken om te
synchroniseren. Vervolgens kun je eventueel nog een selectie maken.
Klik je tenslotte op “Toepassen” (of synchroniseren) onder in het scherm, dan worden
de bestanden gekopieerd naar de iPad.

Video overzetten
Video op je iPad plaatsen is een verhaal apart.
De iPad is vrij kieskeurig in het accepteren van een videoformaat.
Hij accepteert alleen maar de formaten .mov, .mp4 en .m4v en dan nog niet eens
allemaal.
Heb je dus een videofilm op je PC of op een DVD of andere drager, dan moet je hem
meestal eerst omzetten in één van bovenstaande formaten.
Een zeer geschikt programma hiervoor is het conversieprogramma Handbrake.
Je kunt het downloaden op : http://handbrake.fr/downloads.php
(kies wel het juiste besturingsysteem en bit-versie)
Converteren gaat als volgt:
- Open Handbrake
- Laad het bronbestand in Source
- Geef de bestemmingsmap en bestandsnaam op in Destination
- Kies in Container voor MP4
- Kies in Presets voor iPad
- Klik op Start
Synchroniseer het geconverteerd videobestand als volgt:
- Open iTunes
- Voeg het bestand toe aan Films :
- Klik op Films
- Klik op Bestand
- Klik op Bestand aan bibliotheek toevoegen.
- Voeg de gewenste film toe.
Als de film is toegevoegd maak hem dan geschikt voor de iPad:
- Klik op de ingevoegde film
- Klik op Bestand – Nieuwe versie aanmaken – Versie voor iPad
(Was hij al geschikt dan wordt dat gemeld)
Klik tenslotte op Toepassen (of synchroniseren)
Nu wordt de film overgezet op je iPad.
Let op!
Alleen de geselecteerde mappen of bestanden worden op je iPad geplaatst.
Niet-geselecteerde mappen of bestanden worden op je iPad verwijderd.
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Contactpersonen overzetten.
Je kunt je contactpersonen vanaf Outlook overzetten naar je iPad.
Dit lukt alleen vanaf Outlook 2003 en hoger.
Het kan m.b.v. iTunes maar ook via iCloud.
Wil je je contactpersonen vanaf je PC met iTunes synchroniseren dan moet je
eerst op je iPad het synchroniseren via iCloud als volgt uitschakelen.
- Klik op de app Instellingen
- Klik op iCloud
- Schakel Contacten uit
Ook de overige items mag je uitschakelen als je die niet via iCloud wilt
synchroniseren.
Houd “Zoek mijn iPad”echter ingeschakeld.
- Schakel op je PC iTunes in.
- Verbind de iPad met de PC m.b.v. de verbindingskabel
- Nu verschijnt links bij Apparaten je iPad
- Klik daarop en vervolgens op Info
- Vink onderin Contactgegevens aan
- Klik op synchroniseren (of toepassen)
Nu worden de contactgegevens overgezet op je iPad
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E-mailen
Met de iPad kun je ook email ontvangen en verzenden.
Gebruik je naast je iPad echter een PC of laptop als hoofdcomputer, dan moet je met
het volgende rekening houden:
- Als je email vanaf je iPad verzendt dan wordt die alleen opgeslagen bij de
“Verzonden berichten” op je iPad, dus je vindt die niet terug op je hoofdcomputer.
Verzend je berichten dus bij voorkeur vanaf je hoofdcomputer.
- Als je email op je iPad binnenhaalt dan kun je die email niet meer ophalen op je
hoofdcomputer doordat het bericht daarna op de server van de provider wordt
verwijderd.
Je kunt dat voorkomen door in “Instellingen” naar E-mail, contacten, agenda’s –
je email account – geavanceerd te gaan en daar bij de optie Verwijder van
server, Nooit te kiezen.
Heb je echter een e-mailprovider in de Cloud zoals Gmail of Outlook.com (voorheen
Hotmail) dan heb je deze probleempjes niet. Bijkomend voordeel is dat je mail dan
overal ter wereld op elke computer toegankelijk is.
Bijlagen aan een email toevoegen
Wil je op een iPad bijlagen toevoegen aan een email dan loop je tegen het probleem
aan dat je geen bijlage invoegoptie vindt.
Een oplossing is om het toe te voegen bestand eerst te kopiëren en daarna in je
email te plakken.
Berichten (sms)
Op het hoofdscherm is standaard ook een (groene) app Berichten geplaatst.
Dit is een zeer handige voorziening waarmee iPod-, iPhone-, iPad- en iMac
gebruikers op een eenvoudige manier sms’jes, al of niet voorzien van een foto, naar
elkaar kunnen versturen.
Dit werkt alleen maar naar en vanaf Apple-apparaten.
Het werkt als volgt:
- Tik op de app Berichten (iMessage)
- Tik op het vierkante knopje met een potloodje
- Selecteer een e-mailadres uit Contacten door op het kruisje rechts te klikken.
(Dit adres zal alleen maar gebruikt kunnen worden als het gelijk is aan het Apple
ID van de geadresseerde)
- Type je bericht in het vakje onderaan.
- Voeg evt. een foto toe door op het camerasymbool te tikken.
- Tik op de (blauwe) knop Stuur.
(Als de knop Stuur niet blauw is, komt het e-mailadres van de geadresseerde
hoogstwaarschijnlijk niet overeen met zijn Apple ID of je WiFi-verbinding is slecht
of verbroken)
Bestanden naar de iPad via email
Het opslaan van standaarddocumenten, zoals die gemaakt worden met bv. Microsoft
Word en Excel, is bij de iPad alleen via een omweg mogelijk.
Een truc is om ze als een e-mailbijlage vanaf je PC naar je eigen e-mailadres te
sturen en die email op je iPad te openen.
Als je dan de bijlage opent kun je die in een reader opslaan, openen en bekijken,
maar niet bewerken.
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Documenten omzetten naar .PDF-formaat
Ook veel andere documenten en bestanden kun je op je iPad plaatsen door ze eerst
om te zetten in een .PDF-bestand en dat als bijlage naar je iPad te e-mailen.
Hiervoor is wel nodig dat je een PDF-Reader op je iPad hebt geïnstalleerd.
Die kun je gratis downloaden via de AppStore.
Het omzetten naar een PDF-bestand kan o.a. op de volgende manieren:
- Met het programma Adobe Acrobat. Dit moet je kopen (> €500).
- Office bestanden zoals Word- en Excelbestanden kun je omzetten naar een PDFbestand in Office 2007 en hoger.
- Een simpele en gratis PDF-converter is de Primo-converter.
Alle documenten die ook printbaar zijn kun je hiermee op een eenvoudige manier
omzetten in een (beperkt) PDF-bestand.
Primo installeert zich als een virtuele printer die, i.p.v. een papieren afdruk, een
PDF-bestand aanmaakt.
Het is te downloaden op o.a. : http://www.filehippo.com/download_primopdf/
Ook andere bestanden (foto’s, muziek, video en eBooks) kun je als e-mailbijlage
naar je iPad sturen.
Deze methode is ook handig als je een dergelijk bestand naar een ander wilt
doorsturen.
Daar de meeste providers maar een mailboxgrootte hebben van ± 10 MB is het niet
onverstandig om hiervoor een Gmail-account te gebruiken als je meerdere of zeer
grote bestanden als bijlage wilt versturen.
Deze heeft nl. een mailboxgrootte van 25 MB, niet te verwarren met de totale gratis
opslagcapaciteit van Gmail (10 GB).
Als de ontvanger echter een kleinere mailbox heeft loopt het verzenden toch vast.
Het gaat wel goed als je je mail van Gmail naar Gmail verstuurt.
Schermafdruk (screendump) maken
Ook al heeft de iPad geen PrtScn-knop zoals de PC, toch is het eenvoudig om een
schermafdruk te maken. Deze Schermafdruk maakt geen papieren afdruk maar een
fotobestand.
Dat doe je door de Thuisknop en de Aan/Uit-knop gedurende heel korte tijd samen in
te drukken. (Druk je te lang dan gaat de iPad terug naar je openingsscherm of hij sluit
af, dus even oefenen.)
Je hoort dan een cameraklik-geluid en er wordt een kopie van je scherm als foto
opgeslagen bij je Foto’s.
Printen
Vanaf de iPad kun je alleen maar printen als je printer over een geactiveerde Wi-Fi of
Blue Tooth voorziening beschikt.
De iPad zelf gebruikt de AirPrint voorziening om via Wi-Fi rechtstreeks een draadloze
printer aan te sturen. De printer moet dan wel voor AirPrint geschikt zijn.
Is hij dat niet dan hebben veel printerfabrikanten een speciale App beschikbaar die je
via de AppStore kunt installeren. Je kunt hun draadloze printer dan toch gebruiken
om vanaf de iPad te printen.
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- Om de printer draadloos te gebruiken moet hij wel Aan of in de Slaapstand staan.
- Printen met AirPrint
Heb je een printer die voor Airprint geschikt is dan kun je eigenlijk alleen maar
foto’s en bepaalde webpagina’s met een printoptie (bv. de NS-reisplanner) printen.
- Wil je een foto printen, open dan die foto, klik op het -icon en klik vervolgens
op Afdrukken.
- Webpagina’s worden dikwijls gepresenteerd met de Safari-balk erboven.
- In die balk kun je dan ook op het -icon klikken om te printen.
- Printen met iPrint&Scan
Heb je geen AirPrint beschikbaar dan kun je meestal wel een app van de
betreffende printerfabrikant installeren via de AppStore.
Hier volgen de mogelijkheden van de Brother iPrint&Scan-app.
- Wil je een opgeslagen foto printen
- Open de foto.
- Tik er met je vinger op en tik op Kopieer. De foto wordt nu in het Klembord
opgeslagen.
- Klik op de Thuisknop en vervolgens op de geïnstalleerde iPrint&Scan-app.
- Klik dan op de tab Klembord. De foto wordt nu vertoond.
- Klik op Afdrukken. (via Instellingen kun je eerst nog het papierformaat, de
papierkwaliteit en het aantal instellen)
- Wil je een PDF-document vanaf internet printen, doe als volgt:
- Open het document
- Ga met je vinger naar de bovenrand van het document.
- Klik daar op ‘Open in’.
- Klik op iPrint&Scan.
- Wil je een, op de iPad opgeslagen, PDF-bestand printen.
- Open de app van je PDF-Reader. Ik gebruik hiervoor de gratis PDF
Reader Lite-app.
- Klik boven in de linkertab op het
-icon.
- Klik op het gewenste bestand.
- Klik op ‘Open in’
- Klik op iPrint&Scan
- Klik op de Thuisknop en vervolgens op de geïnstalleerde iPrint&Scan-app.
- Klik dan op de tab Klembord. Het PDF-bestand wordt nu vertoond.
- Selecteer evt. de gewenste pagina’s.
- Klik op Afdrukken. (via Instellingen kun je eerst nog het papierformaat, de
papierkwaliteit en het aantal instellen)
-

Documenten in app’s die geen enkele printoptie hebben kun je printen door er
eerst een Schermafdruk van te maken en vervolgens als Foto te printen.
Zo kun je zelfs een afdruk van je beginscherm of Instellingen maken.
Hoe je een Schermafdruk maakt kun je lezen in het voorgaande item.

-

Door de iPrint&Scan-app direct aan te klikken zijn er een aantal mogelijkheden
beschikbaar:
- Foto
Hier kun je naar je Fotoalbums, daar een of meer foto’s selecteren en
vervolgens printen.
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-

-

-

Documenten
Hier kun je naar je opgeslagen documenten (in beperkte mate) en een
document printen.
Web
Hier kun je via Google naar een website en de gewenste pagina’s printen.
Klembord
Hier kun je de bestanden die je eerder met de opdracht Kopieer in het
Klembord hebt opgeslagen, oproepen en afdrukken.
Scannen
Beschikt je printer een scanmogelijkheid dan kun je via deze knop een
document scannen en direct opslaan op je iPad.

Flash
Veel video- en animatiefilmpjes op internet zijn aangemaakt als een Flash-bestand
(.flv, .swf). Ook bij You Tube is dat dikwijls het geval.
Deze laten zich niet zonder meer afspelen op een iPad daar Flash niet wordt
ondersteund door de iPad.
Een oplossing is om de app Photon Flash Player op je iPad te installeren.
Deze kost €4,99 en je kunt hem tijdens de installatieprocedure afrekenen met o.a.
VISA.
Als hij is geïnstalleerd en je klikt op de app dan opent een browser waarin je, de
internet-url van de film of de site waar de film te vinden is, kunt invullen.
Ook kun je de Url van Google (www.google.nl) invullen, dan kun je via Google naar
een filmpje zoeken.
Voorbeeld via www.youtube.nl.
- Klik op de app Photon Flash Player
- Vul bovenaan de Url in www.youtube.nl
- Open You Tube
- Klik op het gewenste filmpje.
- De iPad zal melden dat Flash niet geïnstalleerd is. Klik op Cancel
- Klik op het bliksem-icon rechtsboven en film wordt geladen en afgespeeld..
App’s verplaatsen of verwijderen.
Op het scherm kunnen maar een bepaald aantal App’s worden geplaatst.
Heb je meer App’s dan komen die op een volgend scherm.
App’s kun je verwijderen of verplaatsen door met je vinger meerder seconden op een
App te drukken tot de App’s beginnen te schommelen.
- Druk je op een kruisje van een bepaalde App dan wordt die toepassing verwijderd.
De vaste standaard App’s kun je niet verwijderen.
- Houdt je je vinger op een App gedrukt dan kun hem naar een andere plaats of
zelfs naar een ander scherm verslepen.
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Opslagcapaciteit en geheugen.
Het opslagvolume van een iPad (16 tot 64 GB) is veel minder dan bij een PC (100 tot
1000GB) maar kan eigenlijk nooit problemen geven.
De opslag is dan ook bedoeld als tijdelijk, voor onderweg. Gebruik hem dus niet als
archief voor je foto’s, video’s en muziek . Zet er alleen bestanden op die je op korte
termijn nodig hebt.
Daarnaast heeft een iPad ook maar een beperkt werkgeheugen (0,25 tot 1 GB) t.o.v.
een PC (meestal 4GB of meer). Schoon het dus regelmatig op.
Geheugen opschonen.
Als men een toepassing via de thuisknop of dichtklappen van de hoes verlaat wordt
die toepassing niet afgesloten en blijft dus beslag leggen op het werkgeheugen.
Daarom is het raadzaam om regelmatig de niet in gebruik zijnde toepassingen af te
sluiten. Hierdoor wordt het werkgeheugen opgeschoond. Doet men dit niet dan zal
de iPad trager worden en soms zelfs vastlopen.
Het opschonen gaat als volgt:
- Methode 1
- Druk 2x op de thuisknop
- Nu verschijnen onder in je scherm alle geopende toepassingen
- Druk 3 sec. met je vinger op één van de toepassingen
- Nu verschijnt bij elke toepassing een rood symbooltje.
- Klik met je vinger achtereenvolgens op al die symbooltjes zodat ze
verdwijnen.
- Zijn ze allemaal opgeruimd druk dan op de thuisknop om weer naar het
hoofdscherm terug te keren.
- Methode2
Je kunt ook, door de aan/uit-knop (rechts-boven) enige seconden in te drukken,
het systeem geheel uitzetten en door de knop opnieuw in te drukken, het
systeem schoon op te starten. Dit heeft hetzelfde effect maar kost aanzienlijk
meer tijd.
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Cookies
Het woord Cookie is, een beetje onterecht, een besmet woord.
Een cookie is in de meeste gevallen helemaal onschuldig, al kan het voorkomen dat,
bij het bezoeken van een dubieuze site, kwalijke cookies op je computer terecht
komen. Reden te meer om het bezoeken van dergelijke sites achterwege te laten.
Een cookie is een klein databestand dat soms, bij het openen van bepaalde een
internetsites, op je harde schijf wordt opgeslagen.
De bedoeling is dan dat, bij het opnieuw bezoeken van die site, de betreffende
cookie wordt geopend en daardoor het gebruik van die site vergemakkelijkt.
Een veel voorkomend voorbeeld is het onthouden van een gebruikersnaam.
Wettelijk moet bij het openen van een site, die gebruik maakt van cookies,
toestemming worden gevraagd of een cookie mag worden gebruikt. Soms wat
hinderlijk.
Ook op de iPad worden cookies opgeslagen, alleen heten ze daar Websitedata.
Net als bij een PC kunnen er, in de loop der tijd, vele honderden op je iPad terecht
komen.
Gemiddeld nemen ze ongeveer 0,5 KB opslagruimte in beslag
Daardoor is het zinvol om de iPad regelmatig van die Websitedata te ontdoen om zo
weer wat ruimte vrij te maken.
Het gaat als volgt:
- Klik op de app Instellingen
- Klik op Safari
- Klik op Geavanceerd
- Klik op Websitedata
- Klik op Toon alle websites
- Je zult dan zien dat er wel honderden van deze bestandjes zijn opgeslagen
Wil je ze allemaal verwijderen klik dan op Verwijder alle websitedata.
Daarna heeft je iPad weer wat extra adem.

iPad status bekijken
Om de actuele status van je iPad te bekijken zijn een aantal App’s in de App Store
verkrijgbaar, bv. de gratis App: System & Monitoring Tools.
Je kunt er de opslagcapaciteit, geheugencapaciteit, accucapaciteit en nog veel
andere gegevens van je iPad mee bekijken.
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Foto’s naar de iPad kopiëren m.b.v. de Camera Connection Kit.
De iPad heeft geen SD-poort of USB-poort.
Wel zijn er speciale adapters zoals de Camera Connection Kit verkrijgbaar om b.v.
foto’s vanaf een camera of SD-kaartje in te laden. Ook een USB-poort is daar op
aanwezig maar die kan alleen maar gebruikt worden door USB-apparatuur met een
zeer lage stroombehoefte. Zelfs veel USB-sticks worden daardoor niet geaccepteerd.
Voor de iPad is de kit leverbaar bij o.a. 123BestDeal.com
De kit sluit je aan op de dockingpoort, daarna kun je de camera aansluiten op de
USB-poort of de SD-kaart plaatsen.(Vergeet niet het keuzeschakelaartje in de juiste
stand te zetten).
Vervolgens kun je de fotobestanden naar de iPad kopiëren.
Gebruik je een los SD-kaartje (max 32GB) dan moeten de foto’s daar in de directory
DCIM zijn opgeslagen. Eventueel moet je eerst die directory op je kaartje aanmaken.
Let op!
De bestandsnamen moeten in dit geval ook uit 8 karakters + extensie bestaan.
Bijzondere tekens mogen niet worden gebruikt.
Voorbeelden:
Goed = p1234567.jpg, PHi123Vk.JPG, Utrecht2.jpg
Fout = p-123456.jpg, PH-123VK.JPG, Utrech:2.jpg

Foto’s van iPad naar PC kopiëren
Hier geef ik 2 methoden aan:
- Methode 1
De eenvoudigste methode is om de betreffende foto’s vanaf de iPad als bijlagen
naar jezelf te emailen, die email op je PC te openen en de bijlagen op te slaan in
een map naar keuze.
Daar je emailbox echter maar een beperkte inhoud heeft (normaal ongeveer 10
Mb) is het aantal te verzenden foto’s beperkt
- Methode 2
Je kunt je iPad ook met een speciale USB-verbindingskabel op de PC aansluiten.
(Meestal is de iPad-laadkabel hiervoor geschikt)
Als de iPad aangesloten is verschijnt (kan de eerste keer wat langer duren omdat
dan een driver geïnstalleerd moet worden) een menu.
Je kunt dan de foto-inhoud van de iPad via de Verkenner bekijken. Je vind daar
de foto’s in de DCIM-directorie.
(Als er nog geen foto’s op de iPad staan, zal hij zich mogelijk niet vertonen. Haal
dan in de Verkenner het vinkje weg bij Extra-Mapopties-Weergave-Lege stations
in de map Computer verbergen).
Vervolgens kun je de foto’s heel eenvoudig vanaf de iPad m.b.v.
kopiëren/plakken naar een map op je PC kopiëren.
Eventueel kun je daarna onnodige foto’s op de iPad verwijderen. De
opslagcapaciteit is daar maar beperkt.
Let op!
Foto´s die via synchroniseren op je iPad terecht zijn gekomen, kun je zo niet
benaderen.
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Weetjes voor beginners.
In het onderstaande ga ik er van uit dat de iPad al gebruiksklaar is gemaakt en dat
een Apple Id is aangevraagd. Bewaar dat goed en houd het bij de hand.
Ook moet al een email-account met email-adres zijn aangemaakt.
Heb je nog nooit gebruik gemaakt van een computer dan zul je bij het beginnen met
een iPad wel eens vastlopen.
Enige punten die je zeker onder de knie zult moeten krijgen zijn:
-

Het openen van een Wifi-verbinding als je buitenshuis bent.
Dit kan zijn bij familie, vrienden, een restaurant of hotel, trein, station, bibliotheek.
Op veel van deze plaatsen is wel een wifi-verbinding aanwezig. Dikwijls is die
vergrendeld. Je hebt dan een speciaal wachtwoord of WPA-sleutel nodig.
Die moet je dan vragen. Bij privé-modems staat die achter op het modem. In
hotels kun je die aan de receptie (soms tegen betaling) opvragen.
Een Wifi-verbinding openen gaat als volgt:
- Start de iPad
- Tik op het icon Instellingen (tandwielen)
- Tik op Wi-Fi
Nu zal een aantal Wi-Fi verbindingen getoond worden.
- Tik op de gewenste verbinding
Soms zal niet duidelijk zijn welke verbinding je moet hebben.
Vraag de naam dan aan de eigenaar van de verbinding.
- Meestal zal vervolgens een wachtwoord of WPA-sleutel worden gevraagd.
Vraag die aan de eigenaar van de verbinding.
De WPA-sleutel staat op de achterkant van het modem.
Als dit allemaal goed is gegaan komt een vinkje voor de te gebruiken verbinding
te staan. Klik op de thuisknop en je kunt nu internetten.

-

Het invoeren van een contactpersoon.
Gaat als volgt:
- Tik op het icon Contacten
- Tik op het kruisje (onderaan)
- Vul de achternaam in
- Vul de voornaam in
- Vul Privé-email adres in.
- De overige items mag je invullen maar is niet noodzakelijk.
- Tik op Gereed (rechtsboven)
Al de hier ingevulde contacten kun je gebruiken in o.a. Berichten en email.

-

Het gebruiken van email
- Om email te bekijken of verzenden tik je op het icon Mail (enveloppe).
Als er email is binnengekomen komt daar een rood symbooltje op te staan.
- In de linkerlijst staan alle ontvangen mails. Bij de nieuwe staat een blauw
symbooltje.
- Tik op de mail die je wilt bekijken.
- Wil je een mail verzenden tik dan op het icon rechtsboven (vierkantje met
pijltje).
- Tik in de regel Aan: op het blauwwitte kruisje rechts.
- Tik in de dan vertoonde contactlijst op de gewenste naam.
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(staat het adres nog niet in de contactlijst typr dan het email-adres in achter
Aan:).
- Vul Onderwerp in
- Type je bericht
- Als je klaar bent tik op Stuur.
-

Het toevoegen van Apps uit de AppStore.
In de AppStore zijn heel veel toepassingen, bv. spelletjes, Buienradar,
Spoorboekje, enz. te verkrijgen al of niet gratis.
Om een niet-gratis App te downloaden moet je Apple Id gekoppeld zijn aan een
VISA-rekening.
Meestal heb je het wachtwoord van je Apple ID nodig.
Een App downloaden gaat als volgt:
Tik op de app App Store
Tik linksonder op Uitgelicht.
Vul rechtsboven de naam van de app in.
Maak evt. een keuze in de aangeboden lijst.
Nu zullen een aantal mogelijke apps getoond worden met de gratis- of
prijsvermelding.
Tik op het prijssymbool van de gewenste app.
Tik op het groene Installeer app.
Als om een Apple Id wachtwoord wordt gevraagd, vul dat in en tik op OK.
Nu zal de app geïnstalleerd worden en op je hoofdscherm verschijnen.

-

Toevoegen van snelkoppelingen aan je beginscherm vanuit Safari
Als via Safari een interessante website hebt gevonden die je regelmatig wilt gaan
bezoeken is het handig om er een snelkoppeling van te maken op je
beginscherm.
Dat gaat als volgt:
- Open de betreffende website
- Klik op het vierkante symbooltje met de kromme blauwe pijl aan de boven kant
van je scherm.
- Klik op “Zet op beginscherm”
- Klik op “Voeg toe”
Vanaf nu staat een snelkoppeling van de gewenste site op je beginscherm.
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