
Så använder du surfplattan  
- 8 snabba tips

KNAPPAR1

2

   HEMKNAPPEN

Knappen sitter på framsidan. Den är 
rund och har en liten fördjupning.

Tryck på hemknappen för att 
- öppna surfplattan vid viloläge
- komma ut ur menyer, appar 
- komma tillbaka till skrämen efter att 
ha tittat på en sida. 
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PÅ & AV-KNAPP

Sätt igång surfplattan 
Tyck ner "på & av"-knappen.
- håll ner kort tid om plattan är i viloläge. 
- håll ner längre tid om den är avstängd.
Släpp knappen när något händer på 
skärmen.
Stäng av surfplattan
- ett kort tryck sätter plattan i viloläge
- ett långt tryck tills skärmen visar "dra 
för att stänga av". Dra då reglaget åt 
höger som dyker upp på skärmen. 
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HEMKNAPPEN

VOLYMKNAPPARNA

Justera volym
På höga sidan finns en långsmal 
volymknapp för att höja/sänka ljudet.
Pröva att trycka på dem för att öka 
eller sänka ljudet.
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5 ANVÄNDA TANGENTBORD
- SKIFTKNAPPEN

Växla mellan små och stora bokstäver
Tangentbordets startläge är med små 
bokstäver. Ändra till stor bokstav genom 
att trycka på "skift"-knappen.

När pilen på tangenten är fylld skriver 
du med stor bokstav på tangentbordet.

SKIFT-KNAPPEN

6 ANVÄNDA TANGENTBORD
- SIFFROR OCH TECKEN

För att få fram siffror och tecken som 
@ så trycker du på knappen som är 
inringad här nedanför på bilden. 

FÅ FRAM SIFFROR
OCH TECKEN

7 LADDA SURFPLATTAN

Anslut surfplattan till ett eluttag med 
den medföljande kabeln. Obs, sladden 
kan bara sättas in i surfplattan åt ett 
håll. Vänd på sladden om det känns 
trögt.

Batteriet räcker ca 10 timmar. Högst 
upp i högra hörnet av skärmen visas 
hur många procent av batteriet som är 
laddat i en batterisymbol. När laddning 
pågår lyser en blixt i batterisymbolen.

LADDSLADDEN



8 ZOOM-VERKTYGET PÅ 
SKÄRMEN

Ibland är text på skärmen så liten att 
den är svår att se. Då kan du använda 
zoom-verktyget för att göra den större. 

Var hittar jag verktyget på skärmen?
Zoom-verktyget syns som en rund 
knapp med pilar i på skärmen. 
Den följer med vart du än klickar 
på din iPad, in och ut ur appar. 

Olika val
När du klickar på knappen kommer en 
ruta upp med olika val. 
1. Välj "fönsterzoom" för att förstora 
bara en liten del av skärmen.

2. Med reglaget längst ner kan du välja 
hur mycket eller lite den ska zooma in 
på skärmen.

996-394-527
Password: 2zrtUF

FORTSÄTTNING 
ZOOM-VERKTYGET 

När behövs zoom-verktyget?
Den är bra om du ska titta noga på 
lösenordskoden till ett möte i appen för 
videosamtal som heter "Zoom" (den 
har samma namn som detta verktyg, 
men de är helt olika i övrigt). 

Här nedanför ser du zoom-rutan och 
hur den förstorar text. Zoomrutan kan 
du flytta runt på skärmen genom att 
trycka ner fingret och dra över en vit 
knapp nederst på rutan, se fingret.


