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U ziet hier ook het onderdeel 
Ouderlijk toezicht: per (standaard)
gebruiker kunt u aangeven wanneer 
die zich mag aanmelden, welke sites 
die niet mag bezoeken of welke 
applicaties die niet mag gebruiken 
(afbeelding 9).

HARDWARE EN 
NETWERK
Bij Hardware ziet u onder meer 
Energie staan. Hier moet u zijn om 
de functie van de Aan/uit-knop te be-
palen, het scherm na een instelbare 
tijd uit te schakelen, de helderheid 
van het scherm instellen enzovoort.

Ook bij Muis en touchpad vindt 
u een aantal handige instellingen 
terug. U kunt hier onder meer de 
Primaire knop bepalen (linker- of 
rechtermuisknop) en via de optie 
Aanwijzer opsporen zorgt u ervoor 
dat de positie van de muiscursor 
extra wordt belicht zodra u de Ctrl-
toets indrukt. Gebruikt u een laptop, 
dan kunt u hier aangeven of het tou-
chpad actief mag blijven tijdens het 
typen en op welke manier u via het 
touchpad wilt scrollen (bijvoorbeeld 
door met twee vingers simultaan 
over het touchpad te bewegen).

Logischerwijs treft u bij Hardware 
ook het onderdeel Printers aan. Om 
een printer toe te voegen, klikt u 
op het plus-knopje onderaan links. 
Elementary OS detecteert zelf de 
beschikbare printers, lokaal of via 
het netwerk.

Selecteer de gewenste printer, 
geef die een naam en duid het juiste 
stuurprogramma van de producent 
aan. Bevestig met Printer toevoegen. 
Zet de schakelknop op Aan en wijzig 
desgewenst instellingen bij Page 
Setup. Op het tabblad Settings & 
Supplies kunt u de printer eventueel 
als standaardprinter instellen.

Om de netwerkverbinding van uw 
computer te configureren, opent u 
Netwerk & Draadloos, Netwerk. Wilt 

u een verbinding toevoegen, klik dan 
op Wijzig verbindingen en vervolgens 
op het plusknopje, waarna u de 
verdere instructies volgt (afbeelding 
10). Om een draadloze connectie te 
wijzigen, selecteert u die en drukt u 
op Instellingen, waarna u alle moge-
lijkheden op tabbladen als Wifi-bevei-
liging en IPv4 -instellingen vindt.

PERSOONLIJK
In de rubriek Persoonlijk ziet u het 
onderdeel Bureaublad, dat al eerder 
aan bod is gekomen in dit artikel (zie 
‘actieve hoeken’). U kunt hier uit een 
aantal achtergrondafbeeldingen 
kiezen, maar via Import Photo is het 
ook mogelijk een eigen foto als bu-
reaubladachtergrond te gebruiken 

(afbeelding 11). Via het uitklapmenu 
onderaan rechts bepaalt u hoe die 
foto precies moet worden afge-
beeld (bijvoorbeeld Vergroten of 
Gecentreerd).
In het onderdeel Notificatie bepaalt 
u per applicatie of u daar meldingen 
van te zien wilt krijgen en hoe dat 
moet gebeuren: via Bubbels, Gelui-
den en/of Meldingscentrum. Zet de 
schuifknop Niet Storen aan als u het 
even zonder notificaties wilt stellen.

Het onderdeel Toepassingen stelt 
u in staat de standaardapplicatie 
aan te duiden voor bijvoorbeeld uw 
Webbrowser, E-mailclient, Agenda, 
Muziekspeler enzovoort – tenmin-
ste, als u hier (intussen) meerdere 
apps voor had geïnstalleerd. Klik 
hier ook even op de knop Opstarten: 
via het plusknopje onderaan is het 
dan mogelijk om applicaties aan 
te duiden die u meteen actief wilt 
hebben zodra u bij elementary OS 
bent aangemeld. De app Bestanden 
is hiervoor misschien een geschikte 
kandidaat: u kunt dan meteen naar 
de gewenste documenten navigeren.
Veel plezier met elementary OS!

  Afbeelding 9: Er zit standaard 
ook een module voor ouderlijk 
toezicht in elementary OS.

  Afbeelding 11: Geef 
uw bureaublad eens 
een ander jasje …

  Afbeelding 10: Ook in elementary 
OS kunt u uw (draadloze) netwerk-
verbindingen secuur instellen.

Het is mogelijk 
om het OS vanaf 
een live-medium op 
te starten
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