Tematräff "Lär dig din iPad", 2017-03-06
Hemsidan.
Börja med att gå igenom de olika knapparna på iPaden.
Hemknappen. Vilo och väckningsknappen. Ljudknappen. Att rotera
skärmen. Låsknappen-öppna kontrollcenter och tryck på "lås". Vid strul
tryck på hemknappen och viloknappen tills äpplet lyser.
App är en förkortning av ordet applikation=program.
Visa de fasta apparna och hur man laddar ner nya med hjälp av app store.
De mest använda apparna lägger man i dockan i nederkanten. Dockan tar
åtta appar. Vill man lägga ihop liknande appar t.ex. tidningar i en
samlingsapp drar man dem på varandra och skriver in ett namn på den nya
mappen. När man tar bort oönskade appar börjar de dansa och då trycker
man på hemknappen så slutar de att dansa.
Övning.
Flytta appar till papperskorgen. Tryck på dem och tryck sedan på krysset.
Ladda ner nya appar från app store. Ladda ner Chrome. Ladda ner SMHI.
Ladda ner SL.

Övning.
Prova med att förändra bilden genom att nypa i skärmen.
Virusskydd.
Gå in på app store och ladda ner MalwareBytes gratis antivirus.
Ljusstyrka.
Gå in på inställningar/allmänt och välj ljusstyrka.

Skärmdump.
Du vill spara en bild eller artikel från internet då tar du en bild-en skärmdump
genom att trycka på hemknappen och viloknappen. Bilden sparas i mina
bilder.
ICloud. Tomas
Därför skall du installera iCloud. T.ex. Om du Du vill köpa en ny iPad
och undrar hur du skall få över alla dina data till den nya så klaras det
med iCloud.
Fotografera.
Bilder tagna med iPaden är av mycket hög kvalitet. För många har den
ersatt den konventionella kameran.

Övning.
Ta foton med iPaden av omgivningen. Det finns många möjligheter.
Kontrollcenter.
Nedanför dockan ligger kontrollcentret som är en genväg till många
praktiska funktioner som man använder ofta.
Man drar upp den.
Upptill finns något liknande med bl.a. kalender. Man drar ner den.
Övning.
Pröva de olika symbolernas funktion.
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