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ANPASSNINGAR TILL IPAD
Guidad åtkomst
Guidad åtkomst betyder att man kan låsa knappar/funktioner inuti en app samt att blockera
möjligheten att gå ur en app. Guidad åtkomst finns under Inställningar- Allmänt- Guidad
åtkomst- on.
Denna inställning gör man endast en enda gång. Här ställer man också in lösenordet som
man behöver när man ska aktivera /avaktivera låsningen i en viss app. Man behöver inte
använda lösenord om man inte vill.

Inställningar i enskilda appar
I vissa appar kan man göra inställningar som inte är tillgängliga när man öppnar en app. För
att se dessa eventuella inställningar gå till Inställningar – skrålla ner i vänster spalten och där
hittar du eventuellet dessa appar. Klicka på appen för att se inställningsmöjligheter. Det kan
vara svårighetsnivå, språk, Man kan ibland stänga av reklam som finns i just den appen.
Tala text
Vill man få texter upplästa t.ex. ett SMS, trycker man ett par sekunder på texten man vill ha
uppläst, och då kommer en ruta upp – Tala. Tryck på Tala och texten läses upp automatiskt.
Om du inte ser denna Tala ruta, gå in underikonen Inställningar – Allmänt – Hjälpmedel –
Tala markering - på
Flygplans läge
Vill man tillfälligt stänga av internetuppkoppling kan man göra detta under Inställningar –
Flygplansläge -on
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Rotera/ lås rotering av iPad
För att ha möjlighet att låsa/rotera skärmen går man in på Inställningar- Allmänt –
sidoknappens funktion: lås rotering. Då kan man sedan välja att använda knappen på
utsidan av iPaden för att låsa / låsa upp rotering av skärmen.
Köp inuti app
För att förhindra oönskade köp som finns till appen kan man stänga av funktionen genom
Inställningar- Allmänt – Begränsningar- Aktivera begränsingar (välj lösen ) - Köp inuti
program - off (0)
Multitasking
Med fyra eller fem fingrar kan du välja att:
•

nypa in mot mitten för att växla till hemskärmen

•

svepa uppåt för att visa multitask-fältet

•

svepa åt höger eller vänster för att växla mellan öppna appar

Inställningar > Allmänt > Multitask-gester> on
Struktur på hemskärmen
Vill man ge en tydlig struktur och bara visa de appar man har tänkt använda kan man flytta
dessa appar till en egen sida. Detta görs genom att trycka på en app tills den börjar vibrera
och då kan man dra den appen så långt åt höger / vänster det går tills den kommer in på en
ny sida.
När apparna vibrerar kan man även radera dessa eller dra en app över en annan app – då
bildas en mapp som de hoppar in i! Döp mappen till något passande namn.
Apparna som finns på nedersta raden och som syns på alla sidor går också att dra bort och
lägga på en annan sida.
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