Kurs i surfplatta iPad (Apple)
Tid: 03 okt. & 12 okt kl. 10.00 - 12.00
Plats: Lunaträﬀen, datalokalen
Kursplanering

• Presentation
- Vem är du
- Vad vet du redan om läsplattor
• iPad grunder
- Vi kollar in våra iPad, utvändigt
och på hemskärmen
• Aktivera din iPod
• Starta och stänga din iPod
• Uppgradera din iPod
• Hemskärmen och hemknappen
• Fler hemskärmar
• Sökskärmen Spotlight
• Zooma in och ut
• Kontrollcenter
• Det virtuella tangentbordet på
skärmen
• Apple-ID
• Apple-konto
• Trådlöst nätverk
• Internetåtkomst genom
Mobiltdata
• Skriva på iPod

• Rätta text med förstorings
glaset
• Automaisk textkorrigering
• En giltig e-postadress
• Surfa på iPad
• iPad kamera
• Bilder - översikt, granskning
och ändra
• Hämta appar i App store
• Låna en iBook till sin iPod
• Läsa dagstidning på iPod
• Ansluta en skrivare
• Krångel med din iPod
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Presentation - vad vet du redan om läsplattor?
Vi presenterar oss i gruppen

Vi berättar varför vi anmält oss till kursen och om vi redan vet en del om
läsplattor.

iPad grunder
Vi börjar med att studera våra läsplattor.

Funktioner iPad
1. Appsymboler
2. Statusfält
3. FaceTime-HD-kamera
4. Multi-Touch-skärm
5. Hemknappen
6. iSight-kamera
7. Volymknappar
8. Vilo-/väckningsknapp
9. Mikrofoner

10.
11.
12.
13.

Headsetuttag
Högtalare
Lighting-kontakt in
SIM-korthållare (om den finns)

2

Aktivera din iPod

Första gången du tänder din iPod ska den aktiveras innan du börjar använda
den. Detta kan antingen göras med eller utan USB-anslutning till en dator
med gratisprogrammet iTunes.
Det enklaste är att aktivera din iPod genom internet. Om du har tillgång till
Wi-Fi-nätverk (trådlöst bredband) hemma kan du aktivera din iPod genom att
koppla upp den på nätverket. Följ bara instruktionen på skärmen när du är i
ett område med tillgång till Wi-Fi.
På nyare modeller med SIM-kort kan aktiveringen också ske genom mobilt
datanätverk (3G eller 4G).
Du kan också aktivera din iPod genomatt koppla den till din dator med medföljande datakabel. Sitter du vid en Maac-dator kommer programmet iTunes
automatiskt att öppnas och du kan aktivera din iPod genom att följa vägledningen på skärmen. Sitter du vid en Windows-dator ska du först ladda ner
iTunes från Apples hemsida. Programmet är gratis och finns på följande länk:
www.apple.com/itunes.
Trådlöst nätverk Wi-Fi eller mobilt datanätverk (3G eller 4G)
För att komma ut på internet behöver du till gång till antingen Wi-Fi eller genom mobilt datanätverk (se sidan 7).

Starta och stänga din iPod - viloläge

När du vänder din iPod upprätt kan du på toppen av höger sida se en liten
strömknapp. Du tänder din enhet genom att trycka på den och hålla strömknappen nere i ett par sekunder tills Apple-loggan syns på skärmen. Efter ytterligare ett par sekunder kan du se texten Dra för att låsa upp längst ner.
Dra fingret till höger över skärmen. Därifrån kan du hoppa direkt till hemskärmen.
Du kan stänga av din iPod genom att trycka ner strömknappen till reglaget
Dra för att stänga av syns övers på skärmen. Dra med ett fingret reglaget
till höger så blir skärmen svart.
Du behöver inte stänga av din iPod helt för att du inte ska använda den på
en stund. Du kan även spara ström genom att sätta den på vila/väckning.
Strömknappen kallas även vilo-/väckningsknappen. När din iPod är tänd
kan du ge den ett kort tryck för att låsa din iPod genom att försätta den i viloläge. Du låser upp genom att trycka på ström eller på hemknappen.
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Uppdatera din iPod

Du kan kostnadsfritt uppdatera din iPod till senaste systemet. Det gör du
genom att välja Allmänt>Programuppdatering. Nu kommer din iPod automatiskt att hitta uppdateringen på internet. Tryck på Hämta och installera
och acceptera därefter Apples villkor.

Hemskärmen och hemknappen

Hemskärmen som visas när du startar din iPod, liknar skrivbordet på en vanlig dator. De stora ikonerna på hemskärmen är en genväg till iPad-program,
så kallade appar. Du kan bara trycka på en app
med ett finger för att starta programmet.
Överst på hemskärmen är din iPads statuslinje placerad. På vänster sida kan du se en symbol som
visar styrkan på din Wi-Fi- och eventuell mobildataanslutnig. I mitten finns en klocka som visar
tiden och till höger kan du se resterande batterinivå.
Du kan vända hemskärmen som liggande eller
stående skärm genom att vrida på skärmen. Du kan även låsa skärmen i det
format du önskar. Hur man gör finner du under rubriken Kontrollcenter.
Du kan alltid komma tillbaka till hemskärmens huvudsida genom att trycka
på den runda hemknappen längst ner på framsidan av din iPad.

Fler Hemskärmar
På en hemskärm finns det plats för 20 appar plus 6 appar i ”Dock” (som är
det avgränsade området nederst på skärmen). Allt eftersom du installerar fler
appar får du automatiskt tillgång till flera hemskärmar. Du kan enkelt bläddra
(eller svepa) mellan dina hemskärmar genom att dra ett finger vågrätt över
skärmen. Över docken finns det små prickar som anger hur många
hemskärmar du har.
De appar som är samlade i docken nederst förblir där de är.

Sökskärmen Spotlight

När du är på hemskärmen kan du trycka mitt på skärmen och föra ditt finger
neråt för att få tillgång till iPads sökskärm - Spotlight. Sökskärmen består av
ett sökfält och ett virtuellt tangentbord som syns längst ner på skärmen.
Sökresultatet visas automatiskt medan du skriver. Tryck på knappen Sök för
att dölja tangentbordet och se fler resultat.
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Zooma in och ut
Du kan zooma in på webbsidor, bilder, kartor o.sv. genom att snabbt trycka
två gånger på en punkt på bilden du vill studera närmare. Om du upprepar
detta dubbeltryck kan du snabbt zooma ut igen - dock inte på en karta, där
det i stället zoomar in ännu mer.
Man kan också zooma in genom att röra skärmen med två samlade fingrar och därefter dra isär fingrarna. Du zoomar ut genom att placera två lätt
separerade fingrar på skärmen och dra ihop dem.

Kontrollcenter

Kontrollcenter är en verktygslåda med genvägar till praktiska funktioner som
du kan trolla fram på din iPod-skärm, oavsett vad du gör på den samtidigt.
Du aktiverar kontrollcenter genom att svepa med ett finger helt från nederdelen av skärmen och uppåt. Det kan vara en bra idé att placera fingret helt
nere på området under skärmen.
Se bilder av kontrollcenter på nästa sida:
Nu öppnar vi kontrollcenter. I mitten visas sex ikoner som du kan använda till
aktiviteter eller stänga av. Flygläge, Wi-Fi, Bluetooth, Stör ej, Stänga av
väckarklockan, Låsa skärmriktning.
Till vänster har vi AirPlay-dubblering som ger dig möjlighet att låta din iPad
kan anslutas till Apple TV, som kopplar upp dig till din TV.
Till höger har vi Night Shift som gör att färgerna på skärmen justeras automatiskt på natten så att du anstränger ögonen mindre.
AirDropp. Med AirDrop kan du dela bilder, videor, platser med mera direkt
med andra Apple-enheter i närheten.
Till höger kan du med ikonerna öppna de två apparna Klocka och Kamera.
Ovanför dem kan du justera ljusstyrkan på skärmen
Kontrollcenter 2
Sveper du med fingret åt vänster kommer ett nytt kontrollcenter som är
kopplat till den musik du har samlat på dig. Här kan du styra dels var du är
på skivan och dels ljudstyrskan.
Till höger ligger kontroll om du är på din Ipad eller om du är uppkopplad på
Apple-TV.
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Det virtuella tangentbordet på skärmen

Det virtuella tangentbordet dyker automatiskt upp på skärmen när du behöver det. Tangentbordet är intelligent: det försöker rätta dina stav- eller skrivfel, det försöker förutse vad du vill skriva och lär sig av det du skriver.

Apple-ID

Oavsett om du vill köpa musik i iTunes, appar i App Store, tidningar i tidningskiosken, e-böcker i iBooks – kommer du att behöva ett Apple-ID.
När du startade din iPad första gången blev du under installationen ombedd
att skapa ett Apple-ID eller att logga in med befintligt Apple-ID. Om du hoppade över detta steg kan du öppna appen inställningar, trycka på iTunes
och App Store och därefter välja Skapa nytt Apple-ID. Sedan skall du bara
följa instruktionerna.
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Du behöver:
• En giltig e-postadress som du kan använda som användarnamn för ditt
Apple-ID.
• Ett starkt lösenord.
• Ditt födelsedatum.
• Tre säkerhetsfrågor och svar för att verifiera din identitet och en
e-postadress för återställning. Du kan också använda den här informationen för att nollställa ditt lösenord.
När du har skapat ditt Apple-ID kan du omedelbart logga in på din iPad.
Öppna appen inställningar och välj iTunes och App Store. Här kan du skriva
in dina uppgifter som därefter kommer sparas så att du inte behöver loggain
igen.

Apple-konto

För att kunna hämta hem appar/program till din iPod, måste du ha ett Apple-ID
kopplat till ditt Apple-konto. Ett Apple-ID kan även kallas för: Mac-konto,
iTunes-konto, iChat-konto och iCloud-konto. Du får hjälp steg för steg för att
registrera ett Apple-konto. (Se hur man gör på sidan 12).

Trådlöst nätverk

Innan du kan börja surfa på nätet med din iPod, ska du se om du har åtkomst till ett trådlöst Wi-Fi-nätverk.
Öppna appen Inställningar på din hemskärm och välj Wi-Fi i menyn till vänster. Om reglaget Wi-Fi överst på inställningssidan är inaktiverar ska du nu aktivera det genom att dra det mot höger så att det blir grönt.
Din iPad kommer nu att söka efter tillgängliga trådlösa nätverk i området.
Antal ringar på Wi-Fi-symbolen visar hur bra förbindelsen är. Om ett hänglås
visas, betyder det att nätverket är skyddat.
När du trycker på ett nätverk på listan ansluts din iPod till nätverket och
kommer i framtiden att komma ihåg lösenordet och ansluta till detta nätverk
automatiskt när det är inom räckhåll.

Internetåtkomst genom mobildata
Om din iPad har en Sim-kortshållare, kan du surfa genom att skaﬀa dig ett
simkort gällande i mobilnätverk (känt som 3G eller 4G).
När simkortet är installerat ska du se till så att Mobildata är aktiverat i din
iPads inställningar.
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Även om du har mobildatatillgång på din iPad, kan du logga in på Wi-Fi-nätverk när du t.ex. är hemma eller på annan plats med Wi-Fi. Du spar då på
dataanvändningen och kan snabbare surfa på nätet.

Skriva på iPod

Du behöver installera ett skrivprogram för att kunna skriva på din iPod. Med
Apples tre kontors-appar Pages, Numbers och Keynote, som samlat kallas
iWorks, får du grundläggande funktioner som krävs för att du ska kunna
skriva och redigera textdokument (Pages), kalkylblad (Numbers) och presentationer (Keynotes). Programmen finns att hämta hem gratis från iTunes.

Rätta text med förstoringsglaset

Upptäcker du att du har stavat fel medan du skriver, behöver du inte ta bort
all text för att ändra det. I stället är det bara att ställa markören framför felet
och därefter rätta det.
Låt fingret vila på den punkt i texten du vill placera markören. Efter en sekund dyker förstoringsglaset upp. Finjustera nu placeringen genom att dra
finger åt sidan och lyft fingret från skärmen igen. Nu är markören placerad
där du vill ha den. Radera felet med Backtangenten och skriv rätt bokstav.
Därefter kan du bara trycka längst ner i texten igen för att återvända till rätt
markörplacering

Automatisk textkorrigering

Medan du skriver en text kommer din iPad att automatiskt att försöka rätta
eventuella stav- eller skrivfel. När du skriver ett ord som din iPad inte känner
igen, kommer den förslå ett alternativ. Om du trycker på mellanslagstangenten och därmed avslutar ordet blir ditt ord ersatt med förslaget.
Om du inte önskar att använda denna funktion, kan du stänga av funktionen
Automatisk korrigering genom Allmänt > Tangentbordet i appen inställningar

En giltig e-postadress

Det lättaste sättet att hantera e-post på din iPod är med den inbyggda appen Mail. Genom att lägga till din e-postadress i appen kan du både motta
och skicka e-post från din surfplatta.
Börja med att öppna appen inställningar och välj E-post, kontakter, kalendrar. Tryck nu på Lägg till konto och välj dina e-posttjänster på listan. Har du
en Gmail-adress väljer du Google och har du en hotmail-adress väljer du
Outlook.com.
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Därefter ska du bara skriva in de kontouppgifter som efterfrågas. Med de
flesta kontotyper räcker det med att skriva in namn, din e-postadress och
ditt lösenord – resten klarar din iPod själv. I fältet Beskrivning kan du välja
vilket namn ditt e-postkonto ska ha på din iPod.
När du sedan trycker på Nästa kommer programmet att kolla dina kontouppgifter. Avsluta genom att trycka på knappen Spara så är du redo att
komma igång med e-post på din iPad

Surfa på iPad
För att surfa på internet behöver man först och främst uppkoppling till Internet
antingen med hjälp av ett trådlöst nätverk, Wi-fi, eller via ett 3G-simkort.
Sedan behöver man också en programvara eller app som klarar av att läsa
av Internet, en s.k. webbläsare. Som standard på iPad finns webbläsaren Safari.
Fältet för webbadressen (URL-fältet)
En webbadress börjar alltid antingen med www. eller http://
(Blanda inte ihop webbadress med e-postadress).
Varje hemsida på internet har en unik webbadress. När man vill ta sig till en
viss hemsida skriver man in hemsidans webbadress i webbläsarens adressfält. När man har skrivit in adressen trycker man på tangenten "Klar". Webbläsaren tar dig sedan till den webbadressen.
En flik för varje webbsida
I webbläsaren kan du har flera olika webbsidor öppna samtidigt i ett fliksystem. En flik för varje hemsida.
Genom att trycka på plustecknet längst till höger så får du upp en ny flik med
ett tomt webbfönster och ett tomt adressfält. Att ha flera webbsidor öppna
samtidigt är väldigt praktiskt om man vill jämföra sidor. Du växlar helt enkelt
mellan webbsidorna genom att klicka på flikarna.
Pilarna för att backa och gå framåt < > håller reda på de senaste webbsidorna du besökt. Just när du startar webbläsaren är de grå och går inte att
använda, men så snart du besökt någon annan sida än din startsida kommer
knapparna att bli blå och du kan bläddra framåt och bakåt.
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Dela-knappen
När du trycker på dela-knappen får du upp flera alternativ för hur du kan dela
webbadressen från det aktiva fönstret (fliken):
- via MEDDELANDE (sms)
- via e-post
- till Twitter
- till Facebook
- lägga till som bokmärke bland bokmärken i webbläsaren
- lägga till i läslistan bland bokmärken för att läsa vid ett senare tillfälle.
- lägg som ikon (genväg) på hemskärmen
- kopiera url-adressen (webbadress) för att klistra in någon annanstans.
- skriva ut sidan (kräver trådslös skrivare)
Lägga till bokmärke
När du hittar en sida du vill besöka igen kan du lägga till den som Bokmärke.
När du har sidan aktiv klickar du på dela-knappen och väljer sedan "Bokmärk". I rutan som kommer upp trycker du på "Spara".
När du sedan vill hitta de sidor du sparat som bokmärken klickar du på ikonen
som ser ut som en bok. Då får du upp en lista med alla dina bokmärken. Under "Ändra" kan du ordna dina bokmärken genom att skapa undermappar att
sortera dem i samt ta bort bokmärken du inte vill ha kvar.
Historik & Läslista
Längst ner i bokmärkeslistan hittar du två flikar:
Historik - lista över senast besökta webbsidor.
Läslista - lista över sidor som sparats för att läsas senare.

iPad kamera
Fördelen med en datorplatta är att den är allt-i-ett. I
samma enhet finns både kamera, video, redigeringsverktyg och publiceringsverktyg. iPaden är lätt
att ta med ut och när man använda sina bilder behöver man inte flytta över bilderna till en dator.
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Att fotografera med iPad
Den ordning som står här under kan man följa när man fotograferar. Är det
bråttom kanske man får hoppa över steg 4 och 5. Samtidigt är det många
som inte känner till dessa steg vilket kan ha en avgörande betydelse för att
det ska bli bra bilder.
1.
2.
3.
4.

Välj mellan kameran på framsidan eller baksidan
Välj mellan stillbildskamera och videokamera
Alternativ: visa rutnät
Zooma: nyp med fingrarna på skärmen för att få fram zoomlisten. Dra
spaken och anpassa motivet.
5. Fokus. Tryck på motivet på skärmen. Du kan också trycka på mörka partier för att få de ljusare, eller på ljusa motivet för att få dem mörkare.
6. Tryck av och ta bild. OBS! Du kan även använda volymknappen på
iPadens kant som avtryckare.
7. Klicka på miniatyrbilder (i nederkanten på hemskärmen) för att öppna
senast tagna bild för granskning i bildalbumet.

Bilder – översikt, granska och ändra
När du går in i appen Bilder kommer du till ett bildalbum där du har en översikt över alla bilder i form av små miniatyrer av bilderna.
Lägg märke till att även videofilmerna du gör med kameran hamnar här. Dessa miniatyrer har en liten filmkamera i hörnan. Tryck på miniatyren av bilden/
filmen för att öppna bilden.
Bilder - granska och ändra
Genom att trycka på en miniatyr i bildalbumet får du upp bilden över hela
skärmen.
Här kan du göra enklare redigering av en bild i kameraalbumet.
Tryck på den bild du vill granska och ev. ändra.
Tryck på "Ändra". Längst ner får du upp några alternativ:
- rotera
- förbättra bilden - autoförbättring
- ta bort röda ögon
- beskär
I denna vy kan du även radera bilder, dela bilder samt starta bildspel.
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Hämta appar i App Store
För att kunna göra olika saker på din iPad så behöver man små program som
kallas för appar. Det är förkortning av ordet "applikation". Den stora fördelen
med iPad och andra datorplattor är att appar är enkla att installera.
När du packar upp din iPad finns det några förinstallerade appar, men utifrån
vad du vill göra kommer du att behöva installera fler appar.
I App Store kan du hämta appar som antingen är gratis eller som kostar allt
från 7 kr upp till några hundra kronor.
Till App Store kommer du via en ikon på din iPad:
Här går vi igenom följande saker:
1. Ikonen för App Store
2. Logga in i App Store
3. Köpa iTunes-kort
4. Ladda ett Apple-ID med pengar från ett iTunes-kort
5. Söka appar i App Store
6. Ladda ner en App
1. Ikonen för App Store
App Store kommer du till via en ikon på din iPad.
För att använda App Store behöver du en internetanslutning. Du behöver
också ett Apple-ID som är kopplat till ett kreditkort - eller som är laddat med
pengar från ett iTunes-kort.
2. Logga in i App Store
Du kan logga in i Apple Store på två ställen. Dels via Inställningar, men du
kan även logga in via appen App Store.
Gå in i App Store och välj "I Blickfånget" i menyn längst ner på skärmen.
Är du eller någon annan redan inloggad ser du på knappen vilket konto som
är inloggat. Genom att trycka på knappen kan du se detaljer för ditt Apple-ID
eller logga ut.
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3. Köpa iTunes-kort
Köpställen:
Det finns olika sätt att ladda ett Apple-ID med pengar:
- knyta Apple-Id till ett kreditkort.
- köpa iTunes-kort i butik hos Pressbyrån eller en återförsäljare av Apple-produkter.
- köpa iTunes-kort via er leverantör av iPads och betala med faktura.
- köpa via webbutik App Store Sverige och betala med ett kreditkort:
http://store.apple.com/se/browse/home/giftcards/itunes/gallery

4. Ladda ett Apple-ID med pengar från ett iTunes-kort
När du ska ladda ditt Apple-ID med ett iTunes-kort går du in i App Store och
väljer "I Blickfånget" i menyn längst ner på sidan. Sen trycker du på knappen där det står "Lös in" och skriver in den kod som du skrapat fram på baksidan av iTunes-kortet
5. Söka appar i AppStore

I AppStore kan du längst ner välja att söka efter appar antingen under "I blickfånget" eller under "Topplistor".

I sökfältet längst upp i den övre högra hörnan kan du antingen skriva in ett
nyckelord (på svenska alt. engelska) eller namnet på en app som du känner
till namnet på. På tangentbordet trycker du på den blå "Sök"-tangenten för att
starta sökningen.
7. Ladda ner en app
För att kunna ladda ner en app måste du vara inloggad på ditt Apple-ID. Det
är också bra om du har Wi-Fi.
När du har bestämt dig för en app trycker du på den blå rutan där det står
pris/Gratis:
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Bekräfta igen genom att trycka på Köp/Installera och du får ange ditt lösenord
för ditt Apple-konto. Hämtning och installation börjar och tar ett par minuter.
Öppna för att starta appen - eller så hittar du ikonen någonstans på din
hemskärm.

Låna en iBook till sin iPodd
Idag kan man låna e-böcker via internet från de flesta bibliotek. Utbudet är
ännu inte fantastiskt stort men det utökas för varje dag som går. Det kostar
ingenting att låna en e-bok via ett bibliotek men du behöver ett lånekort hos
det bibliotek som förmedlar e-böckerna. E-böcker kan du antingen läsa på en
läsplatta, på iPad eller annan datorplatta.
Ladda hem appen Bluefire Reader (gratis)
Skapa ett Adobe-konto
För att kunna logga in i Bluefire Reader behöver du ett Adobe-konto. Öppna
webbläsaren Safari, gå till webbsidan www.adobe.com/se
På Adobes hemsida står det ”Logga in”. Klicka där. Där står ”Har du inget
Adobe-ID?” Klicka där och du kommer vidare till registreringsformulär. Fyll i
formuläret.
Öppna Bluefire Reader på din iPad och logga in med det Adobe-ID du nyss
registrerade.
Ladda hem en iBook
Se till att du har ditt lånekort med lånenummer tillhands.
Gå till ditt eget bibliotek...
Välj den bok du vill låna. För att läsa på iPad/iPhone ska du välja bokformatet
EPUB.
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Läsa en dagstidning på iPod
Du kan ladda ner hela dagstidningar direkt till din mobil eller surfplatta. Via
appen Pressreader får du gratis tillgång till dagstidningar från 97 länder på 57
språk. Ladda ner tidningarna till mobilen när du är på biblioteket. Sedan kan
du läsa när som helst och var som helst – hemma eller på bussen. Och du
behöver inte vara uppkopplad.
Gör så här: Koppla upp dig mot bibliotekets trådlösa nätverk. På Stadsbiblioteket heter nätverket Biblioteket och är öppet.
Ladda ner appen Pressreader till din mobil eller surfplatta.
Välj vilka dagstidningar du vill läsa.
Läs uppkopplad eller ladda ner dagstidningarna. Du kan ladda ner upp till 7
tidningar per dag.
Ladda ner så här: Välj vilken tidning du vill ladda ner och tryck på Download.
Då kommer ett meddelande: "This newspaper is brought to you by Biblioteken i Södertälje. Tryck på OK. Nedladdningen startas. Fortsätt vara uppkopplad på bibliotekets nätverk ända tills nedladdningen är färdig.
Du kan även läsa dagstidningarna direkt på datorerna i biblioteket eller från
din dator hemma. Då heter tjänsten Library PressDisplay.

Att skriva ut från iPad
Det är busenkelt att skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod Touch, förutsatt
att skrivaren stödjer Airprint och är ansluten till samma wifi-nätverk. Funktionen fungerar på alla appar till iOS som har stöd för att skriva ut, till exempel
Safari, Mail, Bilder, iWorks och Office. Din iPryl måste köra iOS 4.2.1 eller
senare, vilket inte borde vara något problem såvida du inte har en mobil som
är äldre än iPhone 3GS. Airprint fungerar på alla versioner av iPad.
När du har hittat något som du vill föreviga på papper, till exempel
ett foto eller en webbsida trycker du på Dela-knappen längst uppe
på skärmen och därefter på utskriftsikonen. Välj skrivare och antal
kopior. Om skrivaren stödjer det kan du även välja enkel- eller dubbelsidig utskrift. För att skicka i väg dokumentet trådlöst till skrivaren trycker du på 15
knappen Skriv ut. Svårare än så är det inte.
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Krångel med din iPad
Om din iPad inte fungerar som den ska, hackar, fryser eller är ovanligt seg,
kan du försöka göra en tvångsavstängning av enheten. Se till att din iPad är
tillräckligt laddad innan du fortsätter.
Tryck sedan samtidigt på hemknappen och vilo-väckningsknappen. Håll
nere tills skärmen blir svart efter cirka 5 sekunder.
Snart kommer Apple-loggan att dyka upp på skärmen och din iPad startar
om.
Upplever du fortfarande problem kan du prova att nollställa din iPod. Det gör
du genom att gå till appen Inställningar och under Allmänt hittar du Nollställ
längst nere till höger. Där kan du välja vad du vill göra i menyn som kommer
upp.

Här slutar vår kurs, men det finns mer du kan göra med
din iPod. Ute på nätet finns massor med tips att hämta –
nu är det bara att sätta igång och surfa!
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Källor och litteratur:
Daniel Riegls: iPad-boken, Allt du behöver veta om iOS 8
Teknikompis: iPad grundkurs - Lär dig hantera appar på hemskärmen
Cecilia Jalkebo: Hantera din iPad – YouTube
Malmö stad: iPad studiecirkel för pedagoger
Grundkurs i iPad användning för seniorer
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