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1. Värt att veta innan du startar
Systemet i denna lathund
Numreringarna är till för att det ska vara lättare att hitta, varje funktion har ett nummer. Alla bilder är bilder på iPadens skärm. 
Orange ruta är viktig för dig, vit är mindre viktigt och bara information. Varenda funktion är inte beskriven i lathunden. Om 
ingen beskrivning finns är det för att du inte kommer behöva använda den. 

Vad är upp och ner på iPaden? 
iPaden anpassar upp och ner till hur du håller den. I den här lathunden ska du ha den runda inåtbuktande knappen på 
skärmen neråt.

Skillnaden mellan att stänga av och viloläge
När du stänger av iPaden drar den ingen ström, när du försätter iPaden i viloläge går det åt väldigt lite ström, men obehöriga 
kan inte använda den då man måste knappa in sitt personliga lösenord för att kunna använda den. Viktigt att veta är att 
iPadens alarm- och påminneslefunktioner inte fungerar när iPaden är avstängd, bara när den är på eller i viloläge. På nästa 
sida kan du se hur du stänger av respektive försätter iPaden i viloläge.

Privata funktioner
Du får även använda iPaden till att tillgå lite privat media. Vi hoppas t.ex. att du kan ha det lite trevligare på kvällarna på 
vandrarhemmen genom att se på film från din iPad. Men tänk på att iPaden kan bli långsammare om du sparar mycket media 
(särskilt filmer och musik). Att ladda ner saker från nätet ökar även risken att få virus på iPaden. Firman ställer inte sina 
resurser till förfogande (Björn på Datahalland) för att förklara/installera privata funktioner, men det finns instruktionsvideor för 
allt du kan tänka er på YouTube. 

Apple ID
Du får inget Apple ID av Butterick’s Leco då du inte behöver det för att använda iPaden i jobbet. Ett Apple ID används endast 
i privata sammanhang för att t.ex. köpa musik, ladda ner appar mm. Vill du ha ett Apple ID skaffar du det på Apples webbsida.

Var är tangentbordet?
Tangentbordet syns inte alltid men dyker upp när du sätter fingret mot ett fält där man kan skriva något.



4

2. Knappar på ramen (det grå)
På/Av
Sätt på: Håll inne knappen några sekunder. 
Du kommer bli ombedd att knappa in SIM-
lösenordet för att komma in.
Stäng av: Tryck en snabb gång för att 
färsätta den i viloläge, då blir skärmen svart 
(sparar batteri) och du måste knappa in 
personliga lösenordet för att komma in igen. 
För att stänga av iPaden (ingen ström går då 
åt och det tar längre tid att starta upp den 
igen) håller du inne knappen några 
sekunder. En liten röd knapp dyker upp som 
det står ’Stäng av’ på. Först när du dragit 
den till sidan är iPaden avstängd. 

Ljudlös
Dra den lilla runda knappen åt sidan för att stänga 
av ljudet. En bild på en ringklocka med ett 
diagonalt streck över syns då mitt på skärmen. För 
att sätta på ljudet drar du knappen åt sidan igen. 
En bild av en ringklocka visas då mitt på skärmen. 

Volym
Tryck på den nedre delen av den avlånga 
pinnen för att sänka. Tryck på den övre 
delen för att höja. Tryck flera gånger eller 
håll inne knappen för att höja/sänka 
mycket. En bild på en högtalare syns på 
skärmen. Under högtalaren visas 
ljudstyrkan i en rad med fyrkanter. Få vita 
fyrkanter indikerar svagt ljud, många vita 
indikerar starkt ljud.

Välj/Hem
Detta är den viktigaste knappen på din iPad, det är ”Välj/Hem-knappen”. Du kan försätta iPaden i viloläge med den 
(sparar batteri) och du kommer tillbaka till startsidan genom att trycka på den. För att ta ett ”kort” på det som syns på 
skärmen vid ett visst tillfälle trycker du ner Välj/Hem-knappen och Av/På knappen samtidigt. Kortet på skärmen är en 
bra back-up kopia t.ex. då du knappat in en order. Bilden av skärmen sparas under ikonen ”Bilder”. Det är viktigt att 
veta om att bara det som syns på skärmen sparas i back-up kopian, så om du har en lång order som inte ryms på 
skärmen måste du skrålla ner så att resten av ordern syns och ta en ny back-up kopia.

Högtalare
Här är högtalaren. 

Uttag för hörlurar
Skulle du vilja koppla hörlurar till din 
iPad gör du det här. 

SIM-kort
Här finns SIM-kortet. För att öppna 
luckan sticker man in en tun nål i hålet, 
luckan öppnas då automatiskt. 
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6. Felsökning
Ikonerna försvann, vart tog de vägen?
Svar: Om man drar fingret från höger till vänster över skärmen kommer man till en ny tom sida där bara 
de tre ikonerna som är längst ner syns (Internet, Email och Leco). För att få tillbaka ikonerna, dra 
fingret åt motsatt håll (höger eller vänster) över skärmen.

iPaden har hängt sig
Svar: Ibland hänger sig datorer, prova att starta om den. Instruktioner på sid. 4.

Var är tangentbordet?
Svar: Sätt fingret mot ett fält som är avsett att skriva saker i, då kommer tangentbordet fram 
automatiskt. Vill du gömma tangentbordet? Tryck då den knapp på tangentbordet som ser ut som ett 
tangentbord.

Ikonerna börjar skaka!
Svar: Då har du tryckt på en av dem lite för länge. När ikonerna skakar kan man flyttar runt dem på 
skärmen. Fixera dem genom att trycka den runda Välj/Hem-knappen.

Brevlådorna försvann 
Svar: Försvann den lilla remsan som visar dina brevlådor? Prova att vrida iPaden 90 grader, då ska de 
komma tillbaka.

Något är allvarligt fel med iPaden, jag kan inte använda den 
Svar: Ring Dick på Leco: 035-160366 eller i andra hand Björn på Datahalland: 073-0745159.
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7. Index 
Sida

Alarm 11, 12
Anteckningar 6, 14
App Store 15
Apple ID 3
Av (stäng av iPaden) 4
Back-up kopia 4
Batteri 5
Besöksrapporter 6, 7
Bilder 6
Blå prick (vid email) 7
Blå text 9, 10, 11
Blått fält (vid email) 8
Brevlådor 7, 16
Datatrafik 5
Drafts 7
Email 6, 7-8
Fax 9
Fel 16
Funktioner (på iPaden) 6
Färdbeskrivning 13
Färdsätt 13
Förminska 13
Förstora 13
Game Center 15
Händelser (i kalendern) 10
Hängt sig 16
Högtalare 4
Hörlurar 4
Ikon 6, 16
Inställningar 15
Internet 6
iTunes 15
Junk E-mail 7
Kalender 6, 10-11
Karta 6, 13

Sida
Klocka/Datum 5
Kontakter 6, 9, 13
Laddning 5
Leco.se 6
Ljudlös 4
Ljusgrå text 11
Lås 5
Lås upp 5
Lås upp 5
Lösenord 18
Meddelanden 15
Musik 15
Nytt email 7
Operatör 5
Papperskorg 7
Position (i kartan) 13
Privat 6, 15
På (sätt på iPaden) 3, 4
Påminnelser 6, 11, 12
Ramen 4
Rubrik 14
SIM-kort 4
Skaka (ikonerna) 16
Skriv ut 8
Skärmen 5
Sommartid 5
Stänga av 3, 4
Tangentbord 3, 16
Tidningskiosk 6
Täckning 5
Uppdatering 8
Videoer 15
Viloläge 3, 4
Volym 4
Välj/Hem-knappen 4
YouTube 15
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8. Lösenord

Ditt SIM-lösenord:

Ditt personliga lösenord:

Ditt AppleID: Du får inget AppleID av Butterick’s 
Leco. Om du vill ha ett måste du registrera dig 
hos Apple på deras hemsida.
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