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Erratum Android 6 en iOS 10 
 
Als u een tablet heeft met Android 6 of een iPad met iOS 10 leest u in dit PDF-
bestand hoe u bepaalde stappen op uw tablet of iPad kunt doorlopen. 
 
Heeft u een specifieke vraag, stuur dan een e-mail: info@visualsteps.nl 
 
Algemeen advies is om altijd op zoek te gaan naar een vergelijkbare knop of functie 
die in het boek beschreven staat als u iets anders op uw scherm ziet dan beschreven 
in het boek. 
 
Android 6 
 
Als u Android 6 op uw tablet heeft staan, vindt u hierna de verschillen. Als u werkt 
met iOS 10 op een iPad, leest u verder op pagina 5 van dit bestand. 
 
Pagina 14 
Standaard is ingesteld dat er automatisch naar updates wordt gezocht. U controleert 
als volgt handmatig op updates: 
 

 Tik op  
 
Pagina 16 
Een overzicht van alle apps opent u als volgt: 
 

 Tik op ,  
 
Indien u alleen een update voor een bepaalde app wilt downloaden, tikt u bij de 
betreffende app op .  
 
Pagina 17 
Mogelijk ziet u niet de optie om een vinkje te tikken bij Automatisch bijwerken 
toestaan.  
 
Om terug te gaan: 
 

 Tik, indien nodig, op  
 

 Let op! 
U stelt het wel of niet automatisch updaten van apps als volgt in: 

 Tik op  
 Tik op  

 Tik op  
 Tik op de gewenste optie 
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Pagina 21 
De app Gratis Antivirus voor tablet is iets gewijzigd. Na het openen van de app doet 
u het volgende: 
 

 Tik op 
 

 Tik op 
 

 Tik op  
 
Pagina 22 
U ziet nu in de app andere opties voor antivirusbescherming. Om deze te bekijken, 
tikt u op de optie en leest u de informatie die verschijnt. 
 
Pagina 24 
U ziet mogelijk de knop rechtsboven in het scherm om het menu te openen.
 
Pagina 27 
U moet mogelijk tikken op  om het scherm waar u 
instellingen kunt maken voor de vergrendeling van het scherm te openen. 
 
Pagina 40 
Om een e-mail als spam te markeren: 
 

 Tik op , 
 
Mogelijk ziet u het venster dat onder aan deze pagina wordt weergegeven, niet. 
 
Pagina 41 
De map kan ook Spam heten, in plaats van Ongewenste mail. 
 
Nadat u getikt heeft op de e-mail, verwijdert u de mail als volgt uit de spam: 
 

 Tik op , 
 
Om een e-mail te selecteren om te verwijderen: 
 

 Plaats uw vinger op de e-mail
 
Er verschijnt een vinkje bij de e-mail: 
 

 Tik op  
 
Pagina 42 
Het definitief verwijderen van een e-mail, werkt hetzelfde als hiervoor beschreven. 
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Pagina 47 
U ziet mogelijk de knop  rechtsboven in het scherm om het menu te openen. 
 
Pagina 48 
U ziet mogelijk de knop  in plaats van Gereed. 
 
Onder de optie  vindt u instellingen voor het gebruik van cookies en het 
opslaan van inloggegevens, enzovoorts. 
 
Pagina 49 
U ziet mogelijk de knop  rechtsboven in het scherm om het menu te openen.  
U ziet mogelijk de knop  in plaats van Gereed. 
 
Om terug te gaan: 
 

 Tik op  
 
Pagina 50 
U ziet mogelijk de knop  rechtsboven in het scherm om het menu te openen. 
 
Pagina 53 
Om de instellingen voor locatie te openen: 
 

 Tik op , 
 
Pagina 54 
U opent als volgt het scherm Applicatiebeheer: 
 

 Tik op , 
 
Pagina 75 
De app Facebook is ondertussen gewijzigd. Over het algemeen kunt u op zoek gaan 
naar een vergelijkbare knop of functie om het boek door te werken.  
 
Om de privacyinstelling aan te passen bij een bericht dat u wilt plaatsen: 
 

 Tik op 
 

 Tik op de knop onder uw naam
 
U ziet het venster Privacy selecteren: 
 

 Tik op de gewenste optie, bijvoorbeeld 
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Pagina 78 
Om de instellingen te openen: 
 

 Tik linksboven in het scherm op uw profielafbeelding 
 

 Tik op 
 
Pagina 101 
Een recent gebruikte app uit de lijst verwijderen, gaat als volgt: 
 

 Tik bij de gewenste app op  
 
Pagina 103 
De lijst met apps opent u als volgt: 
 

 Tik op , 
 
Pagina 105 
U opent als volgt het scherm Applicatiebeheer: 
 

 Tik op ,  
 
Pagina 111 
Een afbeelding verwijdert u als volgt: 
 

 Plaats uw vinger op de afbeelding 
 
Er verschijnt een vinkje bij de afbeelding: 
 

 Tik op , 
 
Pagina 113 
In plaats van Device storage tikt u op . 
 
Pagina 114 
Om een bestand te wissen: 
 

 Tik op  
 
Pagina 122 
Spaarstand instellen doet u als volgt: 
 

 Tik op , 
 
In het volgende scherm kunt u de spaarstand instellen. 
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iOS 10 op de iPad 
 
Pagina 42 
Mogelijk heet bij u de map geen Reclame, maar . 
 
Pagina 75 
Om de privacyinstelling aan te passen bij een bericht dat u wilt plaatsen: 
 

 Tik op 
 

 Tik op de knop onder uw naam 
 
Nadat u de gewenste optie heeft geselecteerd: 
 

 Tik op  
 
Pagina 107 
Om het geheugengebruik te bekijken: 
 

 Tik op , 
 
Pagina 109 
Om het batterijgebruik te bekijken: 
 

 Tik op  
 
Pagina 118 
Muzieknummers verwijdert u als volgt: 
 

 Tik op ,  
 

 Plaats uw vinger op het gewenste nummer 
 

 Tik op  
 
Pagina 122 
Het scherm om de sluimertijd in te stellen, opent u als volgt: 
 

 Tik op 
 


