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FØRSTEGANGS OPSÆTNING

Når du tænder din iPad første gang, skal den indstilles.

1. Vælg først det ønskede sprog. Du kan udvide listen over sprog 
ved at trykke på pilen nederst. 

Du går videre til næste skærm ved at trykke på den blå pil i øver-
ste højre hjørne.

2. Vælg land på samme måde og tryk “Næste”.

3. Vælg om du vil slå lokalitetstjenester til eller fra.
Lokalitetstjenester tillader din iPad at bestemme din placering via 
GPS.  Du kan læse mere ved at trykke ”Hvad er lokalitetstjenest-
er?”. Du kan altid senere slå lokalitetstjenester til eller fra.
Tryk ‘Næste’.

4. Du skal nu oprette forbindelse til et trådløst netværk.
Vælg “asbvip” og indtast dit ASB brugernavn og adgangskode. 
Tryk’Tilslut’.

Fortsættes næste side
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5. Du bliver formentlig bedt om at godkende netværkets certifi-
kat. Tryk “Enig”. Din iPad bliver herefter aktiveret.

6. Du er nu forbundet til ASB’s netværk. Tryk ”Næste”.  Efter noget 
tid får du meddelelsen, at din iPad er ”ready to use”.
Tryk “Continue"

7. Du bliver herefter bedt om at indstille iPad som ny eller 
gendanne fra en sikkerhedskopi. Vælg ’Indstil som ny’ og tryk 
’Næste’.

8. På den næste skærm bliver du bedt om at logge ind med dit 
Apple-id, oprette et nyt eller springe trinnet over. Vælg i første 
omgang ’Spring dette trin over’.

9. Du skal nu acceptere Apples betingelser for brug af iPad. Tryk 
”Enig”.

10. Vælg herefter om du vil sende diagnostik og brugerdata til 
Apple. Tryk ”Næste”.

Din iPad er nu indstillet.

I de øvrige afsnit af denne manual kan du bl.a. læse, hvordan 
du tilgår det trådløse netværk, sætter din e-mail op, bruger din 
e-mail og kalender, og hvordan du installerer nye programmer 
på din iPad.
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TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK

Sådan forbinder du din iPad til det trådløse netværk (asbvip):

1. Fra skrivebordet tryk på ikonet ”Indstillinger”

2. Vælg ”Wi-fi” i menuen

3. Vælg ”asbvip”-netværket.

5. Du bliver bedt om at godkende netværkets certifikat.
Tryk ”Enig”.

4. Indtast brugernavn og adgangskode og tryk ”Tilslut”.

Du er nu forbundet til det trådløse netværk.
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OPSÆTNING AF E-MAIL

Sådan sætter du din iPad op til din arbejdsmail:

1. Fra skrivebordet tryk på ikonet ”Indstillinger”.

3. Vælg ”Microsoft Exchange”.

4. Indtast din e-mail adresse, domæne (ASB), dit ASB brugernavn 
og adgangskode samt en valgfri beskrivelse.

2. Vælg ”E-post, kontakter, kalendere” i menuen.

6. Vælg hvad du vil synkronisere til din iPad og tryk ”Arkiver”.

5. Du får nu meddelelsen: ”Kan ikke kontrollere serveridentiteten”. 
Tryk ”Fortsæt”.

7. Du kan nu tilgå din mail via ikonet på skrivebordet (Bemærk 
– det tager muligvis lidt tid, før iPad har hentet dine seneste e-
mails).

OBS! Du kan finde yderligere indstillinger for e-mail (f.eks. 
ændring af signatur) i ”Indstillinger” under menupunktet 
”E-post, kontakter og kalendere”.
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E-MAIL FUNKTIONER

Sådan bruger du de basale e-mail-funktioner på din iPad:

Du finder din indbakke i øverste venstre hjørne.

Her kan du også finde andre e-mail-mapper ved at at tappe på 
“Postkasser”.

I øverste højre hjørne kan du flytte en åben mail til en anden 
mappe, slette mailen, svare, videresende, udskrive m.m. samt 
skrive en ny mail.

Ret tekst

Hvis du holder fingeren nede på et ord, får du en lup med en 
markør. Ved at bevæge fingeren til højre eller venstre kan du 
flytte markøren rundt i teksten og dermed nemt rette tastefejl 
m.m.

Marker, klip, kopier, sæt ind og andre tekstfunktioner

Du kan markere en hel tekst ved at trykke et sted i teksten og 
trykke ”Vælg alt” i værktøjslinjen, som kommer frem.

Du kan markere et enkelt ord ved at dobbelttrykke på det. Du kan 
desuden udvide markeringen ved at trække i de blå cirkler.

Med værktøjslinjen kan du klippe eller kopiere tekst. Du kan 
herefter sætte det ind ved at dobbelttrykke det sted i doku-
mentet, hvor teksten skal sættes ind og vælge ”Sæt ind”.

Via værktøjslinjen kan du også lave stavekontrol, gøre din tekst 
fed/kursiv/understreget eller lave citatblok.
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KALENDER FUNKTIONER

Du finder din kalender på skrivebordet.

Du kan redigere begivenheder ved at trykke på dem i kalend-
eren, og du tilføjer nye begivenheder ved at trykke på + i neder-
ste højre hjørne.

Du kan også flytte begivenheden til en anden dag. Det gør du 
ved at holde fingeren nede på begivenheden, imens du trykker 
på den ønskede dag i datolinjen nederst på skærmen.

Du kan flytte begivenheder nemt ved at holde fingeren nede på 
begivenheden og trække den op eller ned.

Du kan hurtigt forkorte eller forlænge en begivenhed ved at 
tappe på den og derefter trække op eller ned i en af de to cirkler.

Sådan bruger du din kalender:

Når du har sat din ASB e-mail op, har du også adgang til din 
arbejdskalender.

OBS! Hvis du fravalgte at synkronisere din kalender under 
opsætningen af e-mail, kan du ændre dit valg ved at gå til 
”Indstillinger”, vælge ”E-post, kontakter, kalendere” i menuen 
og trykke på den e-mail konto, du har sat op.

OBS! Når du har internetforbindelse, bliver ændringer i kal-
enderen automatisk synkroniseret til Outlook på din pc eller 
Mac.
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INSTALLER NYE PROGRAMMER

Du kan installere nyttige programmer (“apps”) til din iPad fra 
Apples internetbutik, iTunes Store – også kaldet App Store.
I denne vejledning viser vi, hvordan du installerer Adobe Reader, 
så du kan åbne PDF-filer på din iPad.

Sådan installerer du Adobe Reader:

1. Tryk på ikonet ”App Store” fra skrivebordet.

2. Brug App Stores søgefunktion i øverste højre hjørne til at finde 
”Adobe Reader”

3. Vælg Adobe Reader fra søgeresultaterne (husk at vælge fra 
iPad-versionen).

4. Tryk på firkanten med teksten ”Gratis” under programmets ikon.

5. Tryk “Installer app”.

6. Inden du kan hente programmet, skal du logge ind med dit 
Apple-ID eller oprette et nyt. Dit Apple-id er din personlige konto 
på App Store.

7. App Store beder nu om at bekræfte dit køb. Tryk ”Fortsæt”.

8. Du bliver nu bedt om at vælge betalingsform. Da Adobe 
Reader er gratis, behøver du ikke angive noget kreditkort. Vælg 
derfor ”Intet”.

Fortsættes næste side
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9. Adobe Reader bliver nu hentet til din iPad. Du bliver mulig-
vis bedt om at acceptere vilkår og betingelser for brug af iTunes 
Store.

Når programmet er færdigt med at installere, placerer det sig på 
næste side af dit skrivebord (gå til skrivebordet og bladr fra højre 
mod venstre).

Adobe Reader er gratis, men nogle programmer koster penge. 
Det gælder eksempelvis “Numbers” og “Pages”, der er Apples ud-
gaver af henholdsvis Excel og Word.

Proceduren for at installere betalte programmer er den samme 
som med gratis programmer men kræver, at du i trin 8 vælger at 
betale med et kreditkort.

Hvis dit institut har givet dig et gavekort til at købe programmer, 
kan du indløse det på følgende måde:

1. Åben App Store og tryk “Købt” i menuen nederst. Log ind med 
dit Apple-id, hvis du bliver bedt om det.

3. Tryk ”Indløs”

4. Indtast koden fra gavekortet  og tryk “Indløs”.

Gavekortets beløb bliver herefter krediteret til din App Store-kon-
to og kan bruges til at købe programmer.

OBS! Alle købte programmer er permanent tilknyttet din kon-
to og kan ses i App Store under ”Købt”. Herfra kan du også 
geninstallere dem en anden gang.

Omarranger skrivebordet

Når du holder fingeren nede på et ikon, begynder alle ikonerne 
at vrikke. Flyt rundt på ikonerne ved at hive i dem. Du kan flytte 
ikonet til et nyt skrivebord ved at trække det ud over kanten. Du kan 
også hive ikonet over på et andet ikon for at oprette en mappe 
(tryk på navnet for at ændre det). Eller du kan trække det ned på 
genvejslisten forneden, som har plads til seks ikoner.
Uønskede programmer slettes ved at tappe på krydset.

Ikonerne stopper med at vrikke, når du trykker på “Hjem”  

Forslag til nye programmer på din iPad

- Adobe Reader – åben PDF-filer
- Microsoft OneNote – tag notater
- Numbers – arbejd med Excel-ark
- Pages – arbejd med Word-dokumenter
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FÅ MERE UD AF DIN IPAD

Opdater din iPad

Når din iPad er opdateret, har du adgang til de nyeste funktioner 
og forbedringer. Du kan opdatere iPad ved at gå til ”Indstillinger”, 
vælge ”Generelt” i menuen og trykke ”Softwareopdatering”.

Søg i iPad

Du kan søge i din iPad ved at gå til skrivebordet og trykke på 
”Hjem”  

Gem skærmbillede

Du kan gemme et skærmbillede ved at holde ”Hjem”    nede 
og trykke på ”Sluk”-knappen.


