
Grundläggande funktioner  
 

Vilo-/väckningsknappen: När du håller din iPad 

upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. 

När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder 

startar din iPad. Medan den startar visas en bild av 

Apples logotyp mot en svart bakgrund. Efter några 

sekunder öppnas hemskärmen och din iPad är klar 

att användas.  

När du vill stänga av din iPad igen håller du den 

svarta knappen nedtryckt i ca tre sekunder. Ett rött 

skjutreglage visas nu längst upp på skärmen. Dra 

reglaget åt höger för att stänga av din iPad.  

Om man trycker en gång på knappen medan iPad är 

igång går maskinen in i viloläge utan att helt stängas 

av och när man trycker en gång till på samma knapp 

vaknar den direkt igen.  

 

Batteritid: Den aktiva batteritiden för en iPad är 

enligt Apple upp till 10 timmar - Man kan ladda 

batteriet genom att ansluta iPad till ett vägguttag 

med medföljande sladd och adapter.  

 

 
 
 

Hemknappen. På framsidan av din iPad finns en 

rund knapp med en liten fyrkant. Den kallas för 

hemknappen. Var man än befinner sig och vilken 

app som än är öppen kan man direkt återvända till 

hemskärmen genom att trycka på hemknappen.  

 

 
 



Hemskärmen motsvarar skrivbordet på en vanlig 

dator. Den skärmen visas alltid när maskinen startar.  

Det är här du hittar alla dina appar. App är en 

förkortning av ordet Applikation (program) och det 

är precis vad appar är: program till din iPad. En app 

visas som en liten fyrkant på hemskärmen. För att 

öppna en app tycker man på den med fingret. Alla 

funktionerna i en iPad visas som appar.  

I fältet längst upp på skärmen visas till vänster ett 

statusmeddelande om den trådlösa 

nätverksförbindelsen. I mitten visas klockan och till 

höger visas batteriets status. Längst ner på skärmen 

finns dockfältet med de appar som används mest.  

För att flytta en app till ett nytt ställe håller du först 

fingret på appen i ca tre sekunder. Alla apparna 

börjar nu dallra. När apparna dallrar så kan du flytta 

dem genom att dra i en app med fingret och släppa 

den i det nya läget. Om man lägger en app direkt på 

en annan app skapas automatiskt en mapp som 

innehåller de båda apparna. För att ta bort en app 

trycker man på krysset som syns i dess hörn medan 

den dallrar.  

När man vrider sin iPad i sidled roteras skärmen 

automatiskt beroende på hur den hålls. Om man 

håller den upprätt visas innehållet i hemskärmen i 

stående läge och vrider man den i sidled så visas 

innehållet liggande.  

Till vänster om hemskärmen finns sökskärmen. Dra 

med fingret åt höger på skärmen. Om man har 

mycket appar kan man söka direkt efter en app.  

Hemskärmen med ikoner för olika appar kan 

fördelas på flera sidor. Du bläddrar mellan de olika 

fönstren genom att dra ett finger över skärmen åt 

höger eller åt vänster.  

 

Prickarna i nederkant anger hur många sidor din 

hemskärm har och vilken sida du är på. 

 
 
 
 
 

 
 

  



Lås skärmen med lösenkodslås  

"Inställningar"/Allmänt/Lösenkodlås 

Försiktighet anmodas i användandet. När låset väl är 

aktiverat måste man komma ihåg det för att komma 

in i iPaden - även för att komma in i själva 

funktionen "Lösenkodslås".  

Praktiskt dock, att ha för att skydda innehållet i 

iPaden. 
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Låsa/låsa upp rotation av skärm.  

De flesta Appar fungerar både i upprätt och liggande 

läge. För att ställa sidoknappens funktion till att 

styra detta så gå till:  

Allmänt/Lås rotering och bocka för ”Lås rotering” 

för att låsa skärmen till den rotering du har just nu 

på din iPad.  

 

Reglera ljudet. 

Det finns ett ljudreglage på sidan av iPaden för att 

öka och sänka ljudvolymen.  

 

Du kan även ställa in sidoknappen för att stänga av 

eller att sätta på ljudet.  

 

För att ställa sidoknappens funktion till att styra 

detta så gå till Allmänt/Ljud av.  

Går även att dubbelklicka på ”Hemknappen/”Höger 

svep” i appraden (multitasking-fältet) i botten så 

kommer funktionen att höja och sänka volymen 

fram. 

Ljudreglage finns även inne i vissa appar. 
 

 

 

Växla mellan aktiva appar  

Dubbelklicka på den runda "Hem-knappen", då 

dyker alla aktiva appar upp längst ner på skärmen i 

(multitasking-fältet ). Klicka på den app du vill 

återgå till. 

 

 

 

 



 

 

Stänga appar för att återgå till hemskärmen  

Klicka på ”Hem-knappen”  

 
 
 

Stänga iPaden  

Du behöver inte stänga av iPaden, bara släcka ner 

den för viloläge genom att lägga ner locket.  

Skall den inte användas under en längre tid (flera 

veckor) kan man förslagsvis stänga den helt för att 

spara batteri genom att hålla in "Vila/vakna-

knappen" i tre sekunder. Då får du möjlighet att 

stänga din iPad helt. 

 
 

Sökfunktionen (Spotlight-sökning) 

När du är på hemskärmen (den första av dina 

fönster) klicka på Hemknappen så kommer du till 

sökfunktionen, eller svep höger från hemskärmen, 

och skriv in namnet på appen du söker.  

  
 



Det räcker att du skriver de första bokstäverna så 

börjar den söka! 

För att hindra/begränsa vad som kommer upp i 

sökningen kan du begränsa vilka saker som skall 

visas. Detta gör via Inställningar/Allmänt/Spotlight-

sökning. 

 

 

Multitask-gester 

 

Du kan utöka antalet gester med fingrarna för att 

navigera på din iPad genom att aktivera funktionen 

"Multitask-gester" under "Inställningar" - "Allmänt" 

- " Multitaks-gester" 

 

Med fyra eller fem fingrar kan du: 

- gå från öppen app till hemskärm genom att sätta 

alla fingrarna på skärmen och nypa ihop dem 

- dra fingrarna uppåt och visa multitasking-fältet 

- svepa med alla fingrarna till höger eller vänster för 

att växla mellan mellan aktiva program. 

 

 

Batteribesparande funktioner.  

1. Sänk ”Ljusstyrka” Inställningar/Ljusstyrka 

och bakgrund. 

2. Stäng av Bluetooth när den inte används  

3. Stäng av 3G om du inte behöver koppling 

mot internet  

4. Stäng av WiFi om du inte behöver koppling 

mot internet  

5. Stäng av Platstjänster för de program du inte 

behöver ha det på. 

Integretetsskydd/Platstjänster/  

6. Stäng av eller ställ ”Hämta ny data” ”push” 

till manuellt.  

7. Tänk på att stänga locket på din iPad då du 

inte använder den.  

8. Stäng av EQ i ”Musik” under 

Inställningar/Musik (är förvalt som avstängt)  

9. Stäng ner appar som ligger i bakgrunden. 

Dubbelklicka på hemknappen/dubbelklicka 

på en av ikonerna i appraden (multitasking-

fältet ) i botten/klicka på den röda cirkeln för 

att stänga appen/apparna helt. 
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