Läsa på internet
I Ipaden så använder man webbläsaren Safari. För att
komma ut på Internet trycker du på Safari-appen längst
ner på hemskärmen - så öppnas din webbläsare.

När du har öppnat webbläsaren Safari kan du se fältet för
webbadressen längst upp på skärmen. Här skriver du
adressen till den hemsida du vill besöka. När du trycker
på adressfältet blir det aktivt (en markör blinkar) och ett
tangentbord visas på skärmen. Du kan också söka fram
den sida du vill visa. Googlesökning är inbyggt i
webbläsaren Safari

När du har skrivit in adressen trycker du på OK. Om du
vill att tangentbordet ska försvinna utan att en sida öppnas
trycker du på knappen med ett tangentbord i det nedre
högra hörnet.

När du har en webbsida uppe i webbläsaren
Safari så hittar du, på en del sidor, i adressfältet en liten
knapp som heter "Läsare". Tryck på knappen så får du
upp aktuellt fönster i webbläsaren i en mer läsvänlig
version. I den läsvänliga versionen kan du även ändra
storlek på tecknen. Klicka upprepande på den stora
bokstaven i den övre vänstra hörnan för att förstora och
på den mindre bokstaven för att förminska. När du har
läst färdigt trycker på knappen "Läsare" så stängs den
läsvänliga versionen.
Tillbaka-knapp: Med tillbaka-knappen (längst upp till
vänster på skärmen) kommer du direkt tillbaka till
föregående sida och med framåtknappen går du framåt
igen.

För att se flera webbsidor samtidigt trycker du på det
stora plus- tecknet till höger längst upp i Safari. Du
kommer att få ”flikar” längst upp under fältet där man
skriver in webbadressen. Här kan du lätt växla mellan
dem genom att helt enkelt trycka på en av dem. Om du
vill ta bort en sida trycker du på krysset i dess vänstra
hörn.
Du skapar ett bokmärke genom att trycka på
genvägsknappen (överst till vänster om adressfältet). I
den rullgardinsmeny som öppnas väljer du Bokmärk.

Innan bokmärket sparas kan du ge det ett namn så att du
lättare kan hitta det. Du kan också välja var i mappen
bokmärken ska sparas genom att trycka på alternativet
längst ner i menyn, där Bokmärkesrad är förvalt. När du
är färdig trycker du på knappen Spara.

Tryck på boksymbolen (längst upp till vänster om
genvägsknappen) och du får då upp en lista med alla
bokmärken. Om du vill ta bort ett bokmärke trycker du på
knappen Ändra. Sedan trycker du på den röda punkten till
vänster om bokmärket och på knappen Radera som visas
till höger. När du är färdig trycker du på OK.
Rensa historik: Safari sparar på din iPad en historik över
de webbplatser du besöker. När du trycker på bokikonen
till vänster om genvägsknappen visas en lista över de
hemsidor du har besök. Med historiken kan du snabbt
återvända till platser på webben som du har besökt
tidigare. Om du vill ta bort historiken väljer du Rensa
historik och trycker på den röda knappen.

Lägga genväg på hemskärmen. Först öppnar du en
webbsida, tryck sedan på genvägsknappen till vänster om
adressfältet i Safari. I rullgardinsmenyn som öppnas
väljer du alternativet Lägg till på hemskärmen. Du kan ge
genvägen vilket namn du vill. Nu kan du komma till den
webbsida du valt genom att trycka på genvägen i
hemsidan

Skicka en länk: Om du vill skicka en länk till en
hemsida i ett e-postmeddelande trycker du på
genvägsknappen (till vänster om adressfältet) i Safari.
En lista med alternativ öppnas. Välj E-post så öppnas
ditt e-postprogram med ett mail som innehåller länken
till den aktuella hemsidan.

