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De eerste “store” die Apple had was de iTunes Music Store waar je individuele tracks of hele “CD’s” kon
kopen om te luisteren op je iPod. Aanschaffen en downloaden deed je vanuit de iTunes applicatie op je
computer, op je iPod plaatsen vond dan plaats via het synchroniseren ervan als je je iPod op je computer
aangesloten had.
Gelukkig is dat al een tijdje verleden tijd en beschikken iPod Touch, iPhone en iPad allemaal over een iTunes
store. Voor het aanschaffen en downloaden van muziek bij Apple hoef je dus niet langer je computer aan te
zetten.
Het is wel even zoek hoe dit werkt omdat Apple het aanschaffen en afspelen van muziek over twee
verschillende programma’s verdeeld heeft: iTunes en iPod.

Stap 1 – aanschaffen en downloaden van muziek via iTunes
Onderstaande stappen worden uitgevoerd op je iPad, iPhone of iPod Touch, dus niet op je
computer!
Voor het gemak wordt overal gesproken over iPad. De screenshots kunnen een beetje
afwijken van wat je ziet op een iPhone of iPod Touch.
→ Ga op je iPad naar iTunes.

→ Je kunt rechts boven in het venster zoeken naar de track die je wilt aanschaffen.

In de bovenstaande afbeelding heb ik gezocht naar “Happy Camper”. Je ziet nu zowel albums als individuele
nummers van deze band. Je ziet dat er op dit moment eentje gratis was (“Born with a Bothered Mind”),
aanschaffen gaat op dezelfde manier als het aanschaffen van applicaties:
→ Klik op de track die je wilt aanschaffen
→ Voer je wachtwoord in als daar om gevraagd wordt.
De track of tracks worden nu gedownload naar je iPad. Je ziet de status van het aantal downloads achter het
“Downloads” knopje rechtsonder in het scherm.
Tijdens het downloaden kun je meer tracks aanschaffen.

Hierboven zie je dat er één track van Anouk gedownload wordt op mijn iPhone terwijl de track van Happy
Camper in de wacht staat om te worden gedownload.
Tip: Je betaald maar één keer voor de tracks, dus je kunt ze zowel op je iPhone, iPad als iPod Touch
downloaden als je meerdere apparaten met hetzelfde account hebt.

Stap 2 – luisteren naar muziek in de iPod applicatie
Het verwarrende, tenminste de eerste keer, bij het aanschaffen van muziek op je iPad is
dat zodra de download compleet is, de track niet meer te vinden is in de iTunes applicatie.
Op je Macbook of laptop kom je de downloads wel nog gewoon in iTunes tegen, op je
iPad, iPhone of iPod Touch is dat niet zo. Je vind ze nu alleen in de iPod applicatie!
→ Start de iPod applicatie op.

Hierboven zie je links het scherm zoals je dat op de iPhone ziet, rechts zie je het scherm op de iPad.
→ Klik op een track om hem af te spelen of klik op de Shuffle optie om de aanwezige tracks in willekeurige
volgorde af te spelen.
Tip: de muziek blijft spelen als je de iPod afsluit. Je kunt dus naar muziek luisteren terwijl je andere
programma’s open hebt staan.

Als je dubbelklikt op de home knop op je iPad, iPhone of iPod Touch dan kun je naar links scrollen. Daar zie je
dan de volume-regeling en de play/pauze knop voor de iPod applicatie. Natuurlijk kun je ook de knoppen
aan de buitenkant van de iPad gebruiken.

