
Hallo.

Beknopte handleiding

Welkom in de wereld van de nieuwe iPhone. We laten u 
graag alle mogelijkheden zien.

Om te beginnen zet u uw iPhone aan door de aan/uit-knop 
een paar seconden ingedrukt te houden. Vervolgens volgt u 
de instructies op het scherm om uw iPhone te configureren.

Knoppen
Als u uw iPhone wilt uitschakelen of opnieuw wilt opstarten, 
houdt u de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt en 
versleept u de schuifknop om uw keuze te bevestigen. Als u 
het scherm wilt uitschakelen, maar nog wel oproepen wilt 
ontvangen, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop. U kunt op 
elk gewenst moment op de thuisknop drukken om terug te 
gaan naar het beginscherm. Om snel tussen recent gebruikte 
apps te schakelen, drukt u tweemaal op de thuisknop en tikt 
u vervolgens op een appsymbool.

Telefoon
U kunt bellen door op een telefoonnummer in Contacten, 
Favorieten, een e-mailbericht, een sms-bericht of elders op 
uw iPhone te tikken. U kunt ook de app Telefoon openen en 
op de knop ‘Toetsen’ tikken om handmatig een nummer in 
te voeren. Als u het geluid van een binnenkomend gesprek 
wilt uitschakelen, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop. 
Als u tweemaal op deze knop drukt, wordt het gesprek 
doorgestuurd naar uw voicemail. Als u de beller een sms’je  
wilt sturen of een herinnering wilt instellen dat u deze persoon 
moet terugbellen, schuift u de telefoonknop omhoog. Als u 
gebruikmaakt van de iPhone-headset, kunt u opnemen door 
één keer op de middelste knop te drukken. U beëindigt het 
gesprek door nogmaals op de middelste knop te drukken.

FaceTime
U kunt een videogesprek beginnen met een andere 
gebruiker van iPhone, iPad, iPod touch of Mac door de 
contactpersoon te selecteren en vervolgens op de FaceTime-
knop te tikken. Als u tijdens een telefoongesprek een 
videogesprek wilt starten, tikt u op ‘FaceTime’. Tijdens een 
videogesprek kunt u overschakelen naar de camera aan 
de achterzijde van het apparaat om de omgeving met uw 
gesprekspartner te delen. Hiervoor tikt u op de cameraknop.

Berichten
Met Berichten kunt u een iMessage sturen naar andere 
gebruikers van iPhone, iPad, iPod touch of Mac, of een sms of 
mms naar een andere mobiele telefoon versturen. Het werkt 
heel eenvoudig: u typt een naam of telefoonnummer in het 
veld ‘Aan’ of selecteert een contactpersoon. Vervolgens typt 
u uw bericht en tikt u op ‘Stuur’. Als u een foto of filmpje wilt 
versturen, tikt u op de cameraknop.

Tekst typen en bewerken
De iPhone corrigeert eventuele typefouten en doet tijdens 
het typen suggesties. Tikt u dus op de verkeerde letter, dan 
kunt u gewoon doorgaan. Wilt u een gesuggereerd woord 
overnemen, dan tikt u op de spatiebalk. Als u de suggestie 
wilt negeren, tikt u op de knop met het kruisje. Om tekst 
te bewerken, tikt u dubbel op een woord. Als u meer tekst 
wilt selecteren, sleept u de greeppunten. U kunt ook uw 
vinger op de tekst houden, zodat het vergrootglas verschijnt. 
Vervolgens sleept u met uw vinger om het invoegpunt 
te verplaatsen. Met één tikje kunt u de tekst vervolgens 
knippen, kopiëren of plakken. Dicteert u liever? Dan tikt  
u gewoon op de microfoonknop.

Meldingen
Meldingen verschijnen kort boven in het scherm, zonder 
u te storen bij wat u aan het doen bent. U kunt de 
melding negeren of erop tikken om direct te reageren. 
Voor een overzicht van recente meldingen veegt u vanaf de 
bovenkant van elk willekeurig scherm naar beneden. In het 
toegangsscherm kunt u een nieuwe melding bekijken door 
het symbool naar rechts te slepen.

Beltoon/Stil

Volume 
omhoog/

omlaag

Lightning-connector

Aan/Uit
Sluimeren

Zowel de beller als degene die gebeld wordt,  
moet een apparaat met FaceTime hebben.  
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Siri
Siri kan u helpen om te bellen, een app te openen, te 
reageren op sms’jes, een route op te vragen en herinneringen 
en vergaderingen in te plannen. Om Siri te gebruiken, houdt 
u de thuisknop ingedrukt. Als u een headset hebt, drukt u op 
de middelste knop. Wacht tot u een toon hoort en spreek 
vervolgens op een natuurlijke manier. Siri luistert en geeft 
vervolgens antwoord. Als u wilt weten wat Siri nog meer voor 
u kan doen, vraagt u: “What can you do?”

Camera
U kunt de Camera-app direct vanuit het toegangsscherm 
openen door het camerasymbool omhoog te slepen. In het 
beginscherm opent u de app door op het Camera-symbool 
te tikken. Door ergens (of op een persoon) op het scherm te 
tikken, wordt het beeld automatisch scherpgesteld en wordt 
de juiste belichting gekozen. Om een foto te maken, tikt u op 
de cameraknop of drukt u op een van de volumeknoppen. 
Tik op ‘Opties’ om een panoramafoto te maken. Om een 
hd-video-opname te maken, stelt u de schakelaar in op de 
videostand en tikt u op de opnameknop. U kunt zelfs tijdens 
een video-opname een foto maken. Hiervoor tikt  
u simpelweg op de cameraknop. 

Foto’s
Om uw foto’s te bekijken, tikt u op het Foto’s-symbool in 
het beginscherm. Door uw foto’s bladeren doet u met één 
vingerbeweging naar links of naar rechts. Om in te zoomen 
op een foto, tikt u dubbel of beweegt u twee vingers uit 
elkaar. Als u één keer tikt, verschijnen de regelaars. U kunt 
foto’s onder andere bewerken, verfijnen, afdrukken en  
delen via Mail, iMessage, Facebook en Twitter. En als u  
de fotostreamvoorziening in iCloud hebt ingeschakeld, 
worden de foto’s die u maakt automatisch naar al uw  
andere apparaten gepusht.

Safari
Door in Safari dubbel op een onderdeel van een webpagina 
(een afbeelding of tekst) te tikken, zoomt u in. Om weer 
uit te zoomen, tikt u nogmaals dubbel. U kunt het internet 
in breedbeeld bekijken door de iPhone een kwartslag te 
draaien. Om een artikel zonder overbodige content weer 
te geven, tikt u op ‘Reader’ boven in het scherm. Met de 
multipaginaknop kunt u eenvoudig van de ene naar de 
andere pagina gaan. Ook kunt u zo een nieuwe pagina 
openen. Om een webpagina te delen via Mail, iMessage, 
Facebook of Twitter of om ‘m aan uw leeslijst toe te voegen, 
tikt u op de deelknop.

Kaarten
Als u wilt weten waar u zich op de kaart bevindt, tikt u op 
de locatieknop. Een blauwe stip geeft uw huidige locatie 
aan. U kunt de kaart met twee vingers draaien, en met een 
knijpbeweging zoomt u in. Om de kaart te kantelen, sleept u 
met twee vingers omhoog of omlaag. Horecagelegenheden 
in de buurt vindt u snel door in het zoekveld bijvoorbeeld 
“Starbucks” of “pizza” te typen. Als u op de routeknop tikt, 
verschijnt de route stapsgewijs in beeld. Om de huidige 
verkeersinformatie te bekijken en de kaartweergave te 
wijzigen, tikt u op de knop met de omkrullende pagina.

App Store en iTunes Store
In de App Store kunt u apps in categorieën als games, reizen 
en sociaal netwerken bekijken. Als u een app wilt kopen 
en direct naar uw iPhone wilt downloaden, tikt u op ‘Koop 
app’. Veel apps zijn zelfs gratis. In de iTunes Store vindt u 
muziek, films, tv-programma’s en nog veel meer. Zit er iets 
van uw gading bij? Met één tikje kunt u het materiaal via een 
draadloze verbinding kopen en downloaden.

iCloud
iCloud bewaart uw muziek, foto’s, apps, agenda’s, 
documenten en meer. iCloud is naadloos in uw apps 
geïntegreerd en pusht uw materiaal draadloos naar al uw 
apparaten. U kunt ook muziek en apps downloaden die u 
onlangs hebt gekocht in de iTunes Store en de App Store.

Meer informatie
Op www.apple.com/nl/iphone vindt u meer informatie over 
de iPhone-functies.

Raadpleeg de iPhone-gebruikershandleiding op 
www.apple.com/nl/support/manuals/iphone voor instructies 
en belangrijke product- en veiligheidsinformatie. Als u de 
handleiding op uw iPhone wilt bekijken, downloadt u deze 
vanuit de iBookstore of gebruikt u de bladwijzer in Safari.

Ondersteuning nodig?
Neem contact op met uw aanbieder voor ondersteuning 
voor netwerkdiensten, voicemail en vragen over uw factuur. 
Voor ondersteuning voor de iPhone en iTunes gaat u naar 
www.apple.com/support/iphone/country.

Niet alle functies zijn overal beschikbaar.
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