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1. Afspraken
o Je doorloopt de installatieprocedure voor je iPad voor 1 september. Je moet de
tablet pas op 2 september mee naar school nemen maar dan kan je thuis op 1
september meteen aan de slag met Smartschool (je digitale agenda staat op
Smartschool). Het wachtwoord van Smartschool krijg je per brief op 1 september
mee naar huis.
o Tijdens de installatie zal je een nieuw wachtwoord moeten kiezen voor je AppleID. Zorg dat je dit wachtwoord samen met je ouders kiest en zeker niet vergeet!
Je kan het eventueel op je smartphone bewaren in een notitie of in de
wachtwoordenkluis. Dit wachtwoord is ook het wachtwoord voor je Microsoftaccount (OneDrive, e-mail, inloggen op de computer op school). De wachtwoorden
worden gesynchroniseerd, dus als je één van de twee verandert, verandert het
andere wachtwoord ook.
o Je laadt elke avond je iPad thuis op zodat hij tijdens het eerste lesuur steeds 100%
opgeladen is. Op school kan je je iPad niet opladen. Ook je toetsenbord en Pencil
zal je thuis regelmatig moeten opladen.
o Het doel van de iPad is om je te ondersteunen bij je studie. Je kan op dit moment
geen persoonlijke apps installeren op het toestel.
o De iPad blijft op school steeds in de klas, je neemt het toestel niet mee naar de
speelplaats. Na de laatste les neem je het toestel mee naar huis.
o We adviseren om al je bestanden op OneDrive te bewaren. Deze app staat
standaard op je iPad en kan je thuis ook eventueel op de computer installeren
(zowel op Windows als MacOS). Op die manier heb je al je bestanden steeds bij de
hand. Binnenkort zal je ook een bundeltje krijgen met meer informatie over
OneDrive.
o Als er iets misloopt met de hardware van het toestel door bijv. valschade, kan u het
SESO contacteren. Meer informatie kan u vinden op de website van de school bij
de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ (=FAQ).
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2. Installatieprocedure iPad
a) Duw drie seconden op het knopje aan
de zijkant (zie foto) om de iPad op te
starten.

b) Druk vervolgens op de thuisknop
(ronde knop) om te starten.

c) Je selecteert ‘Nederlands’.

d) Je kiest ‘België’.
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e) Je kiest ‘Configureer handmatig’.

f) Kies je wifinetwerk en tik het wachtwoord
in.

g) Je selecteert de optie ‘Zet apps en
gegevens niet over’.
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h) Je leest de tekst aandachtig en klikt op
‘Volgende’.

i) Je geeft het e-mailadres en het
wachtwoord in dat je hebt ontvangen op
een aparte brief bij deze bundel
(voorbeeld:
voornaam.achternaam@ll.smcb.be).

j) Je moet meteen een nieuw wachtwoord
kiezen. Zorg dat je dit wachtwoord
nauwkeurig ergens noteert zodat je het
zeker niet vergeet. Dit is vanaf nu ook het
wachtwoord dat je gebruikt voor alle
Microsoftdiensten (OneDrive, e-mail…).
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k) Je mag een vinkje plaatsen bij ‘Dit niet
opnieuw weergeven’ en vervolgens
klikken op ‘Ja’.

l) Schrijf het apparaat in door te klikken op
de blauwe knop.

m) Configureer ‘Touch ID’ door te klikken op
‘Ga door’ en de instructies te volgen op
het scherm.

n) Maak een code aan van minstens 6
tekens. Deze code zal je dagelijks nodig
hebben om je iPad te ontgrendelen. Zorg
dat je ook deze pincode zeker niet
vergeet!
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o) Gebruik het Apple ID dat je hebt
ontvangen op het apart blad bij dit
bundeltje.

p) Klik op ‘Ga door’ en log opnieuw in met
het wachtwoord dat je daarnet hebt
gekozen.

q) Selecteer ‘Zet Locatievoorzieningen aan’.

r) Proficiat, je iPad is nu klaar voor gebruik!
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3. Installatieprocedure toetsenbord
Het volledige installatieboekje staat op Smartschool (Ga naar > Intradesk > Tablets LLN).

a) UW APPARAAT INVOEGEN/VERWIJDEREN
Om uw iPad in de Messenger Folio™ te plaatsen, lijnt u de rand van uw tablet uit zodat deze overeenkomt met
de hoekclips aan de binnenkant van de hoes. Schuif de hoeken van uw iPad voorzichtig in de geleiders. Zet uw
tablet vast door de tegenoverliggende rand uit te lijnen met de bijbehorende onderste geleider. Om de iPad te
verwijderen, til je hem gewoon uit de onderste geleider en schuif je je iPad naar buiten.

b) IN- EN UITSCHAKELEN
Druk op de aan/uit-toets om uw Messenger Folio in te schakelen. Een groene LED op de batterijtoets zal kort
oplichten terwijl het toetsenbord opstart. Om uw Messenger Folio uit te schakelen, houdt u de aan/uit-toets drie
seconden ingedrukt. Een rode LED knippert om aan te geven dat uw Messenger Folio is uitgeschakeld.

c) JE MESSENGER FOLIO KOPPELEN
Het koppelen van uw Messenger Folio met uw iPad is eenvoudig. Het hoeft maar één keer te worden gekoppeld
aan de hand van de volgende instructies. Als de verbinding tussen uw tablet en Messenger Folio ooit wordt
verbroken, herhaalt u deze stappen.
1. Open de Bluetooth®-instellingen van uw iPad (via Instellingen) (eerst toetsenbord inschakelen!).
2. Houd de Bluetooth-toets op de Messenger Folio drie seconden ingedrukt. Een blauwe LED onder de
aan/uit-toets knippert totdat uw Messenger Folio en iPad zijn gekoppeld.
3. Uw iPad geeft "ZAGG Keyboard" weer als een beschikbaar apparaat. Klik op ‘ZAGG Keyboard’ en selecteer
de optie ‘Koppel’ (=pair) om het koppelen te voltooien.
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d) OPLADEN
Uw Messenger Folio heeft een krachtige lithium-polymeerbatterij die tot drie maanden meegaat tussen
oplaadbeurten. Het wordt geleverd met een oplaadkabel waarmee u uw toetsenbord snel en gemakkelijk kunt
opladen. Volg deze stappen om uw Messenger Folio op te laden:
1. Steek de USB-C-connector in de oplaadpoort, die zich aan de rechterkant bevindt.
2. Steek de gewone USB-connector in een USB-stopcontact (of USB-lader).
3. Een rode LED onder de aan/uit-toets gaat branden om aan te geven dat uw Messenger Folio wordt
opgeladen. Wacht tot dit lampje uitgaat, wat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen.
4. Verwijder de USB-C-connector en geniet tot drie maanden van uw Messenger Folio voordat u hem
opnieuw moet opladen.

e) BATTERIJDUUR
Zoals vermeld, heeft de Messenger Folio een krachtige, oplaadbare batterij die tot drie maanden meegaat tussen
oplaadbeurten. Druk op de ‘Fn-toets + de batterijtoets om het resterende batterijvermogen van uw Messenger
Folio te controleren.

De LED-indicator zal op drie manieren knipperen:
1. Drie groene flitsen = volle batterij.
2. Drie gele flitsen = ongeveer halve batterij.
3. Drie keer rood knipperen = batterij bijna leeg. Wanneer uw Messenger Folio het kritieke batterijniveau
bereikt, knippert de LED elke vijf minuten rood.
4. Om de levensduur van de batterij te verlengen, gaat uw Messenger Folio naar de slaapstand als deze aan
blijft en niet wordt gebruikt. Druk op een willekeurige toets om uw Messenger Folio te activeren. De
batterij van de Messenger Folio heeft geen geheugen en kan worden opgeladen wanneer je maar wilt.
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4. Installatieprocedure Pencil
Volg onderstaande stappen om de Apple Pencil te koppelen:
1.
2.
3.
4.

Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op je iPad (bij Instellingen).
Verwijder het dopje aan de achterkant van de Apple Pencil.
Ontgrendel de iPad en steek de Apple Pencil in de Lightning-ingang van de iPad.
Er verschijnt nu een melding in beeld. Tik op Koppel. Je Apple Pencil is nu klaar om te gebruiken met de
gekoppelde iPad.

De Apple Pencil blijft gekoppeld totdat je de iPad opnieuw opstart of koppelt met een andere iPad. Als
je hem weer wil gebruiken, steek je de Pencil weer in de Lightning-aansluiting.
Je kan de Apple Pencil opladen op dezelfde manier, door deze in de Lightning-ingang van de iPad te
steken.
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