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1
Kennismaken met de iPhone

U hebt een nieuwe iPhone aangeschaft en natuurlijk wilt u daarmee aan de slag. Het is
een goed idee om eerst even kennis te maken. Dan weet u in elk geval waar de thuisknop zit en wat de pictogrammen in de statusbalk betekenen.

1. Kennismaken met de iPhone

Een eerste blik
H01-02

Een visuele inspectie van uw iPhone is een goed startpunt. Zoals u in de afbeelding
ziet, zijn de uiterlijke verschillen niet zo groot tussen de iPhone 5S en de iPhone 5C.
De iPhone 5S heeft in de thuisknop een ingebouwde sensor voor vingerafdrukken
en een snellere processor, terwijl de vrolijk gekleurde iPhone 5C dezelfde processor heeft als de iPhone 5. De onderdelen op de foto hebben een nummer. In de
tekst staat bij dat nummer de naam van het onderdeel met een korte beschrijving.

De iPhone in alle
beschikbare
kleuren. Links de
iPhone 5C, rechts
de iPhone 5S.
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Een eerste blik

1. Aan-uitknop Hiermee zet u de iPhone aan of uit, of schakelt u de slaapstand
in.
2. Bovenste microfoons De iPhone heeft twee piepkleine microfoons, een
aan de voorkant en een aan de achterzijde. Deze microfoons werken samen
voor ruisonderdrukking. Zo krijgt u een helderder geluid en vermindert het
achtergrondgeluid. Voert u een telefoongesprek in een luidruchtige omgeving,
dan hoort u met de iPhone aan uw oor geen storende bijgeluiden.
3. Koptelefoonaansluiting Hierop sluit u een koptelefoon of een headset
aan. Een headset is een combinatie van koptelefoon en microfoon met een
afstandsbediening.
4. Schakelaar belsignaal

Hiermee schakelt u de beltoon uit.

5. Volumeknoppen U regelt met deze twee knoppen het geluidsvolume. De
volumeknop fungeert ook als sluiterknop voor de camera’s. Het maakt daarbij
niet uit welke knop u gebruikt.
6. Camera voorzijde De camera aan de voorkant is vooral bedoeld voor
FaceTime, maar natuurlijk kunt u hiermee ook foto’s en filmpjes maken. De
resolutie is lager dan van de hoofdcamera. De frontcamera neemt foto’s met
een resolutie van 1,2 megapixel en maakt video-opnamen in 720p HD.
7. Luisteropening Hier hoort u uw gesprekspartner als u de iPhone tijdens
een gesprek aan het oor houdt.
8. Simkaarthouder

Hierin plaatst u de nanosimkaart voor uw iPhone.

9. Thuisknop Hiermee verlaat u een programma en keert u terug naar het
beginscherm. De thuisknop heeft echter meer functies. De iPhone 5S heeft een
Touch ID-sensor ingebouwd in de thuisknop. Met Touch ID gebruikt u uw vingerafdruk in plaats van een wachtwoord. Zo kunt u uw iPhone ontgrendelen en
eventueel aankopen doen in de App Store en iTunes Store.
10. Onderste microfoon Deze microfoon gebruikt u tijdens een telefoongesprek, voor Siri, stembesturing en de memorecorder.
11. Lightning-connector Het aansluitpunt voor de kabel waarmee u de iPhone
verbindt met uw computer, de netvoeding of andere apparatuur. Wilt u de
iPhone gebruiken met docks en accessoires voor eerdere modellen (30-pensconnector), dan hebt u een speciale adapter nodig.
12. Luidspreker Geeft het geluid weer, tenzij u de iPhone hebt aangesloten op
een koptelefoon of een externe luidspreker.
13. Hoofdcamera De camera aan de achterzijde is de hoofdcamera. Hiermee
maakt u video-opnamen in HD-kwaliteit en foto’s. De iSight-camera maakt
foto’s met een resolutie van 8 megapixels en maakt video-opnamen in 1080p
HD-kwaliteit.
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14. Ledflitser De flitser voor de hoofdcamera. De iPhone 5S heeft een zogenoemde True Tone-flitser voor natuurlijker kleuren bij flitsopnamen.
15. Scherm Het beeldscherm is het centrale bedieningsinstrument voor uw
iPhone. Vrijwel alle acties voert u op het beeldscherm uit door pictogrammen,
schakelaars en knoppen op het scherm aan te raken.
16. Statusbalk De bovenste rand van het beeldscherm geeft de toestand van de
iPhone weer.
17. Pictogrammen De iPhone is voorzien van een aantal standaardapps. U
start een app met een vingertik op het bijbehorende pictogram.

Wat u niet kunt zien
Uw iPhone heeft verschillende sensoren:
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I

Gyroscoop met drie assen Hiermee bepaalt de iPhone zijn oriëntatie en
beweging.

I

Versnellingsmeter Deze sensor registreert welke bewegingen u met de
iPhone maakt en of u de iPhone rechtop of dwars vasthoudt.

I

Nabijheidssensor Met deze sensor bepaalt de iPhone of u tijdens een telefoongesprek de iPhone aan uw oor houdt. In dat geval schakelt de iPhone het
beeldscherm uit om stroom te besparen. Bovendien voorkomt dit dat u per ongeluk een pictogram aanraakt of ongewild het gesprek beëindigt. Neemt u de
iPhone van uw oor, dan wordt het beeldscherm weer ingeschakeld.

I

Sensor voor omgevingslicht Deze sensor zorgt ervoor dat de helderheid
van het beeldscherm steeds wordt aangepast aan de verlichting van de omgeving.

I

Digitaal kompas Voor de locatiebepaling gebruikt de iPhone een digitaal
kompas en gegevens van Wi-Fi-netwerken.

I

Assisted GPS en GLONASS Hiermee bepaalt de iPhone zijn locatie,
samen met het digitale kompas. Daarnaast gebruikt locatievoorzieningen ook
gegevens van Wi-Fi-netwerken en het mobiele netwerk.

Meegeleverde accessoires

Meegeleverde accessoires
H01-06

In de doos zit meer dan alleen uw iPhone. In de omslag vindt u een boekje met productinformatie, daaronder treft u de accessoires aan.

De accessoires van
de iPhone.
H01-08

I

Headset De headset van uw iPhone draagt de naam Apple EarPods. Hiervan
zijn de oordopjes asymetrisch gevormd, zodat ze beter in uw oren blijven zitten. De EarPods zitten in een handig opbergdoosje. Een headset is een combinatie van koptelefoon en microfoon met een afstandsbediening. Met de headset
luistert u naar muziek en voert u telefoongesprekken. Om te spreken, gebruikt
u de ingebouwde microfoon. In de rechterkabel zit de afstandsbediening en
microfoon. Druk op de selectieknop om de telefoon te beantwoorden of om
een gesprek te beëindigen. Binnen het programma Muziek drukt u eenmaal op
de selectieknop om een nummer af te spelen of om het afspelen te onderbreken. Drukt u tweemaal op deze knop, dan gaat u naar het volgende nummer. U
past het volume aan met een druk op het plusteken of het minteken. Wilt u uw
iPhone met de stem bedienen, houd dan de selectieknop ingedrukt.

De Earpods zijn
asymmetrisch
gevormd. Met de
afstandsbediening
in de kabel bedient
u de iPhone.
I

Lightning-naar-USB-kabel Hiermee sluit u de iPhone aan op uw computer om gegevens te synchroniseren en de iPhone op te laden.

I

USB-lichtnetadapter Sluit de meegeleverde kabel aan op de lichtnetadapter en de iPhone, zodat u uw iPhone ook zonder computer kunt opladen.

H01-09
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In de omslag zitten
twee boekjes en
het gereedschapje
voor het installeren van de
simkaart.
I

Simkaartverwijdertool Een grote naam voor een klein gereedschap. Hiermee verwijdert u de simkaarthouder uit de iPhone. U vindt het aan de binnenkant van de omslag met het boekje met belangrijke productinformatie.

Het beeldscherm
H01-10

Het beeldscherm van de iPhone is bijzonder. Het Retina-scherm heeft resolutie van
1136x640 pixels en dat is uitzonderlijk hoog voor een scherm van deze afmetingen.
Het biedt een fotorealistisch beeld, scherp en met heldere kleuren. De beeldverhouding is 16:9 en daarmee is het uitstekend geschikt voor de weergave van HDvideobeelden. Het biedt een fantastisch fotorealistisch beeld, scherp en met heldere kleuren. Helaas komt dit in de afbeeldingen in het boek niet goed tot zijn
recht.
Het beeldscherm van de iPhone is een goed voorbeeld van een perfect werkend
aanraakscherm. Dit is geen traditioneel aanraakscherm dat reageert op druk en dat
u met een stift bedient. Uw iPhone is een zogenoemd capacitief aanraakscherm dat
reageert op elektrische geleiders (zoals uw vingers). Het voordeel van een capacitief aanraakscherm is dat het gelijktijdige aanrakingen apart registreert en dat het
ook beweging over het scherm waarneemt. Apple noemt dit een Multi-Touchscherm.

Het scherm van de
iPhone biedt een
prachtig beeld.
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Bediening

Beschermlaagje Het scherm van uw iPhone is voorzien van een speciaal vetafstotend beschermlaagje waardoor het langer schoon blijft. Gebruik geen vochtige
lenzenreinigers, die kunnen het beschermlaagje van het scherm aantasten. En laat
ook de glasreinigers in de kast. Die vernietigen het beschermlaagje van het scherm
en dan vervuilt het scherm vele malen sneller. Bovendien, vocht en uw iPhone gaan
niet goed samen.
Het beste instrument om het scherm van uw iPhone te bedienen zijn uw vingers.
Het scherm kan de gelijktijdige aanraking en beweging van verschillende vingers
verwerken en dit maakt een nieuwe manier van werken mogelijk. U tikt, sleept en
veegt met een of meer vingers over het scherm om knoppen te verschuiven, foto’s
te openen, in te zoomen of te sluiten, pagina’s om te slaan en ga zo maar door. Al
met al werkt de gebruikersinterface op een intuïtieve manier.
Scherm schoonmaken Gebruik voor het schoonmaken van het scherm een
zacht (droog!) doekje, bij voorkeur speciaal bedoeld voor het schoonmaken van
brillenglazen. Even poetsen en uw iPhone is weer als nieuw. En hebt u geen doekje
bij de hand? Haal de iPhone even langs uw broek of mouw (t-shirt mag ook).

Bediening
U bedient uw iPhone met uw vingers en het aanraakscherm. Daarom hier een overzicht van de in dit boek gebruikte namen van de belangrijkste vingerbewegingen en
bedieningselementen, samen met een korte omschrijving.
I

Tik Raak het scherm kort aan. U tikt bijvoorbeeld op een knop of een pictogram. Een zachte aanraking volstaat.

I

Dubbeltik Tik tweemaal snel achter elkaar op het scherm. Dubbeltik bijvoorbeeld op een webpagina of een foto om in te zoomen, dubbeltik opnieuw
om weer uit te zoomen.

I

Vasthouden Raak een schermobject aan en houd uw vinger op het scherm
totdat u een reactie krijgt. Houd uw vinger bijvoorbeeld op een pictogram van
een app totdat alle pictogrammen gaan wiebelen (druk op de thuisknop om het
wiebelen te stoppen).

I

Sleep Zet uw vinger op het scherm en beweeg in de gewenste richting over
het scherm zonder uw vinger van het scherm te nemen. Dit is een langzame
beweging, bijvoorbeeld om een schakelaar te verschuiven of om door een lijst
of webpagina te scrollen.

I

Veeg Snelle beweging over het scherm. Veeg bijvoorbeeld naar links of
rechts om naar een ander beginscherm te gaan of een bladzij om te slaan. Ga
naar het vorige menu met een veeg vanaf de linkerrand naar rechts – alsof u een
pagina terugbladert. Veeg omhoog of omlaag om snel door een webpagina of
lijst te scrollen.
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Bedieningselementen

I

Knijp Een beweging met twee vingers, meestal duim en wijsvinger. Zet uw
vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar of naar elkaar toe. Apple noemt
dit pinch to zoom, letterlijk: knijp om te zoomen. U gebruikt dit bijvoorbeeld om
op een afbeelding in te zoomen of weer uit te zoomen.

I

Pijltje Het meest voorkomende bedieningselement is wel het pijltje naar
rechts. Dit pijltje wil zeggen dat er een submenu aanwezig is. U opent het submenu met een tik op het pijltje. U krijgt dan het submenu te zien en linksboven
verschijnt een pijltje naar links – de knop Terug. Tik op het pijltje naar links en
u keert terug naar het vorige menu.

I

Schakelaar Bij de instellingen schakelt u de meeste opties in of uit met een
schakelaar. U verschuift de schakelaar met uw vinger naar de gewenste positie
(aan of uit).

I

Schuifregelaar Instellingen zoals volume of helderheid bedient u met een
schuifregelaar. Zet uw vinger op de knop en verschuif de knop naar de gewenste positie.

Bediening in beeld.
Bovenaan het
blauwe pijltje
waarmee u terugkeert naar Algemeen. Met het pijltje achter Taal
kiest u een taal
voor Siri. De schakelaar achter Siri is
ingeschakeld, de
schakelaar achter
Houd bij oor is uit.

H01-13

U stelt de helderheid van het
scherm in met de
schuifregelaar
(boven). Met de
sleepgrepen achter
de items verandert
u de volgorde
(onder).
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Bediening

H01-15

I

Sleepgreep De sleepgreep verschijnt in een lijst rechts naast elk item. Hiermee verandert u snel en gemakkelijk de volgorde. Zet uw vinger op de sleepgreep en versleep een item naar een andere plaats in de lijst.

I

Toevoegen Deze knop is er in drie uitvoeringen. Binnen apps gebruikt u
hem om een nieuw item toe te voegen, bijvoorbeeld een nieuwe contactpersoon in Contacten of een nieuwe notitie in Notities.

De knop Toevoegen in drie varianten (boven), net als
de knop Verwijder
(onder).

H01-16

I

Verwijder Ook deze knop is er in drie uitvoeringen. Wilt u een item verwijderen, dan gebruikt u deze knop. Dit werkt niet alleen binnen apps, maar ook
op het beginscherm of in mappen.

I

Delen Tik op deze knop als u een item wilt delen met anderen. Daarmee
opent u een venster met de beschikbare mogelijkheden om te delen.
De knop Delen
(links) en de knop
Bijwerken (rechts).

I

Bijwerken U gebruikt deze knop om bijvoorbeeld een webpagina bij te werken. Ontbreekt de knop Bijwerken, maar wilt u wel weten of er nieuwe
berichten zijn? Zet dan uw vinger op het scherm, sleep omlaag en laat vervolgens het scherm los. Dit kunstje heet Sleep om te verversen. In de app Mail sleept
u de lijst met berichten omlaag.

Sleep om te verversen in Mail.
Sleep de lijst met
berichten omlaag
als u wilt controleren of er nieuwe
berichten zijn.
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