Gjøvik kommune 06.11.15

Kort intro for nye/uerfarne iPad-brukere
Oversikt over iPad’en

Merk: iPaden du får utlevert fra Gjøvik kommune er en iPad Air som ikke har Touch-ID. iPad
med SIM-skuff kan velges for ekstra kostnad, se eget infoskriv.
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Komme i gang med/konfigurere en iPad
NB! Dette er et utdrag med de viktigste punktene du må igjennom for å komme i gang med
iPaden. Vi anbefaler noen valg – koble deg til stedstjenester bl.a. Hele veiledningen med
alle valg og muligheter finner du her: https://support.apple.com/no-no/HT202033 og en
egen brukerhåndbok finner du her: http://help.apple.com/ipad/9/?lang=nb
OBS! Skjermbildene viser en iPhone, men trinnene i prosessen er veldig like for en iPad.
Mens du konfigurerer enheten kan du når som helst trykke på Hjem-knappen for å starte på
nytt.

Slå på enheten
Du vil se «Hallo» på mange språk. Dra fra venstre mot høyre hvor som
helst på denne skjermen.

Velge språk og land
Velg ditt språk når du blir spurt. Trykk deretter på landet ditt. Dette
påvirker hvordan informasjonen vil se ut på enheten din, inkludert dato,
tid, kontakter og mer. Du scroller/ruller ned skjermbildet til du finner Norge
og trykker på «Norge»

Koble til Internett – trådløst nett
Trykk på et Wi-Fi-nettverk for å koble til et trådløst nett. I rådhuset kobler
du deg opp til nettverket «GK-gjest» (for tilkobling til andre/flere nettverk
se veiledningen sist i dokumentet)
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Aktiver stedstjenester
Aktiver stedstjenester ved å trykke på «Aktiver stedstjenester» på
skjermen.

Konfigurer iPad
Trykk på «Konfigurer som ny iPad»

Opprette en Apple-ID
Trykk på «Har du ingen Apple-ID?»
Når du skal opprette en Apple-ID trenger du:
•

En gyldig e-postadresse som brukernavn for Apple-ID-en. Her
kan du benytte din private e-postadresse

•

Et sterkt passord.

•

Tre sikkerhetsspørsmål med svar som en sekundær måte å
verifisere identiteten din på eller nullstille passordet.

•

Fødselsdatoen din.

Skal du kunne kjøpe app’er, eller andre betaltjenester må også du legge inn
kredittkortinformasjon.
Når du blir bedt om det, bekreft at du er enig i brukervilkårene ved å trykke på «enig» - to
ganger
Du må bruke Apple-ID-en og passordet hver gang du blir bedt om å logge på en Apple-enhet
eller -tjeneste.

Konfigurere iCloud
Velg å bruke iCloud. Du kan finne mer info om iCloud og bruk av tjenesten i brukerhåndboka.
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Finn iPad
Når du har valgt å bruke iCloud, har du allerede aktivert «Finn iPad», hvis ikke bør den
aktiveres.

Opprette en kode
Angi en firesifret sikkerhetskode. Koden må du oppgi hver gang du går
inn på iPaden. Du kan senere under «Innstillinger» velge tidsintervall for
hvor lenge det skal gå før du må inn med kode når iPaden ikke er i
bruk.
NB! Du må oppgi sikkerhetskoden hver gang du:
•

Slår på eller omstarter enheten

•

Dra for å låse opp skjermen

•

Oppdaterer programvaren

•

Sletter innholdet på enheten

Nøkkelringfunksjon
Avvent å ta stilling til hvorvidt du vil aktivere denne funksjonen.
Evt ved å trykke på valget «Ikke gjenopprett passord»

Diagnostikk
Du kan så velge om du vil dele informasjon med Apple/apputviklere eller ikke.

Fullføre
Trykk så på «Kom i gang» for å begynne å bruke enheten.
Du kan i tillegg til linkene som er gjengitt i starten av dette dokumentet, finne ytterligere
informasjon om funksjoner og bruk via «Kundestøtte for iPad» via denne linken:
http://www.apple.com/no/support/ipad/

Side 4 av 6

Gjøvik kommune 06.11.15

Her finner du bl.a. beskrivelse av hvordan og hvor du kan sikkerhetskopiere enheten din og
len rekke andre funksjoner.

Opprette gmail-konto på iPad’en
For å kunne lese gmailen din på iPad’en må du legge til den kommunale gmailen din på
iPad’en. Dette gjør du slik:
1. Gå til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.
2. Trykk på Legg til konto.
3. Velg Google.
4. Oppgi kontoinformasjonen.
5. Når du har opprettet kontoen, kan du velge hva du vil
synkronisere.
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Koble til Wi-Fi-nettverk
•

Trykk på Innstillinger > Wi-Fi og kontroller at Wi-Fi er slått på.

•

Enheten vil søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

•

Trykk på navnet på Wi-Fi-nettverket du vil koble til.

•

Når du er koblet til nettverket, skulle du se
og

ved siden av nettverket

øverst til venstre på skjermen.

Koble til sikre Wi-Fi-nettverk
•

Trykk på Innstillinger > Wi-Fi og kontroller at Wi-Fi er slått på.

•

Trykk deretter på navnet på Wi-Fi-nettverket du vil koble til.

•

Passordbeskyttede nettverk har

•

Når du blir spurt om det, skriver du inn passordet og trykker på Koble
til. Hvis det ikke skjer noe når du trykker på Koble til, er det oppgitte
passordet for kort.

•

Hvis du ikke kjenner passordet til Wi-Fi-nettverket, kontakter du
nettverksadministratoren.

ved siden av navnet.

Når du er koblet til nettverket, skulle du se
og

ved siden av nettverket

øverst til venstre på skjermen.
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