Enkel brukerhåndbok
for iPad
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Oversikt
Statuslinje

Kameralinse
foran

Multi-touch
skjerm

Programsymboler/
Apper

Hjem
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Dvale/vekke
Kameralinse bak

Oversikt

Mikrofon
Hodetelefon
og lyduttak
Mikro- eller
Nano SIM
skuff

Sidebryter

Lydknapper

Høytaler

Dockingtilkobling
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Slå av og på
• LÅS ipaden ved å lokke igjen Smart Cover, eller trykk lett på dvale/vekke knappen.
• LÅS OPP ipaden ved å åpne Smart Coveret, eller trykke på dvale- eller hjemknappen.
• SLÅ AV ipaden ved å holde på dvale/vekke-knappen inne i noen sekunder til den
røde skyveknappen vises. Flytt så på skyveknappen.
• SLÅ PÅ ipaden ved å holde dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises. Tast kode.
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Bruk av fingre
1 - 2 - 3 - 4 - 5
• I mage applikasjoner (apper) vil et trykk midt på
skjermen, med en finger, vise verktøylinjer.
• Ved å trykke på en tekst, kommer det fram et
forstørrelesesglass. Da kan du føre fingeren fram og
tilbake for å plassere skrivemarkøren der du ønsker.
• Ved å trykke på en tekst med en finger, kan du få
fram en verktøylinje som gir tilbud om Markering
etc. Hvis du da markerer et ord eller en setning, får
du enda flere redigerings-alternativer.
• Ved å skyve en finger fra nedre kant av iPaden og
oppover, får du raskt tilgang til Hurtig-innstillinger.
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Hurtig innstillinger

Apple TV

Lydstyrke
Spille og spole film

Låse retning
Hvilemodus
Bluetooth

Wifi
Flymodus
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Kamera
Klokke for nedtelling
Justere lysstyrke på skjermen

Bruk av fingre
1 - 2 - 3 - 4 - 5
• Hold tommel og pekefinger på skjermen.
Knip de sammen eller skyve de fra
hverandre, for å forminske eller forstørre
skrift, figurer, bilder etc.
• Hold tommel og pekefinger på en figur.
Hold en finger i ro, men du skyver den
andre i ønsket retning. Da endrer du retning
eller vinkel på figuren.
• Ved å skyve tre fingre samlet nedover på
skjermen, får du fram søkefunksjon.
Fyll inn aplikasjon og skriv inn søkeord.
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Bruk av fingre
1- 2- 3- 4- 5
• En kan blad i mellom flere apper uten å lukke
de. Plasser fire fingre på skjermen og dra alle
fire fingrene sideveis på skjermen.
• Ved å skyve fire fingre nedenfra og oppover på
skjermen, så kan du deaktiver aplikasjoner. Skyv
aplikasjonen opp og ut av skjermen. Trykk på
hjemtasten når du vil tilbake til "normal" skjem.
• Du kan lukke en aplikasjon ved å plassere fem
fingre på skjermen. Dra fingrene sammen og løft
de opp.
• Bruk av 4-5 fingre kan slåes av/på. Klikk på
Innstillinger og under generelt.
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Noen programmer/apper

• Safari - internettleser
• Mail - mottak og sending av mail
• Innstillinger - endre innstillinger på iPaden
• eMeetings - app for å lese sakskart
• PDF Expert
• Pages - skriveprogram
• AppStore
• Keynote
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Tilbehør

• Strømforsyning og USB-ledning.
• Batteri varer ca 10 timer med normalt bruk.
• Vent med å lade batteriet til det er ca 10 % igjen, og lad
det helt opp til 100%.
• USB -ledning passer også til kontakt med PC og Itunes.
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Koble til WI-Fi
Trykk på Innstillinger

Velg Wi-Fi
Velg aktuelt trådløst nettverk
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Innstallere SIM-kort /3G

Verktøy

Sett verktøyet inn i det lille hullet ved SIM-skuffen, og
trykk til skuffen spretter ut. Trekk skuffen helt ut, og sett
inn SIM-kortet. Ved forespørsel Tast inn rett PIN-kode.
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Koble på / av 3G
Trykk på Innstillnger

Velg Mobilldata skru av og på med bryter.
Velg SIM-PIN-kode (første gangen du kobler til).
Tast så inn firesifret PIN-kode.
13

Stedstjenester
Hvis du er i utlandet og har koblet deg til 3G, slå av
stedstjenester, ellers kan det bli veldig kostbart.
Trykk på
Innstillinger

Klikk på Personvern
Slå av bryter, her står den på.
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Endre kodelås

Trykk på
Innstillinger

Trykk på Generelt.
Blad deg ned til Kode, og trykk der.
Skriv inn nåværende kode.
Skriv inn ny kode 2 ganger.
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Restriksjoner
Ved å sette på restriksjoner, må en bruke kode for å laste ned fra nettet.
Klikk på
Innstillinger

Klikk på Generelt
Klikk på Restriksjoner
og slå den på
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Nyttige tips
• Restarte iPaden - Hvis iPaden har låst seg, eller du har en app som
ikke reagerer, så kan du trykke på dvale/vekke-knappen samtidig
som du holder hjemknappen inne. Ca 15 sek, så restarter iPaden.
• Flytte en app - Hvis du ønsker å flytte en app, trykker du på den
med en finger helt til ikonet begynner å skjelve. Da vises det et svart
kryss på toppen av appen. Du kan nå dra appen dit du ønsker og
så slippe appen. Hvis du vil flytte den til en annen side, må du holde
appen helt ut i kanten til den glir over på neste side. Trykk på
hjemknappen når du vil avslutte.
• Flere apper på nederste linje - Levert fra fabrikk kommer iPaden
med 4 ikoner på nederste verktøylinje på skrivebordet. Disse kan
flyttes, eventuelt byttes med andre apper, og en kan legge til to
ekstra apper. Trykk på ikonet til det skjelver, og dra det dit du vil.
Trykk på hjem-knappe.
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Nyttige tips fortsetter
• Opprette mapper - Trykk på et ikon til det begynner å skjelve. Dra det
så over og slipp det på et annet ikon. Da kan du skrive et navn på
mappa.
• Slette en app - Du kan slette en app ved å holde en finger på ikonet
til det begynner å skjelve. Trykk så på det svarte krysset, og du får
forespørsel om du vil slette appen eller ikke. Trykk så på
hjemknappen.
• Raskt på plass - Hvis du har lastet ned mange apper, kan det ta litt
tid å finne fram til den du er ute etter. Ved å dobbeltklikke på hjemknappen, får du opp de 8 siste appene du har brukt.
• Tilbake på topp - Hvis du bruker Safari/Internet og har skrollet deg
langt nedover til bunnen av en nettside, så kan det være tungvint å
blad seg tilbake. Trykk på øverste statuslinje der klokka er, og du
kommer umiddelbart tilbake på toppen av sida.
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Ønsker du mer informasjon?
Klikk på linken:
http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/
MA1595/no_NO/ipad_brukerhandbok.pdf
eller ta kontakt med
Rolf Grindal mobil nr 970 58 602
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