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Forord 

Denne bog er skrevet til dig, som vil have en gennemgang af at starte og aktivere 
en iPad Air helt fra start, hvor din iPad endnu ligger i kassen, og hvor der altså 
endnu ikke er sat strøm til din nye iPad. Det kan også være, du har haft en iPad 

liggende og ikke rigtigt er kommet i gang med at bruge den endnu. 

iPad Air er den nyeste iPad-udgave. Bogen kan også bruges af andre iPad-brugere, 
men udgangspunktet er en iPad Air. Du kommer også til at se, hvordan du 

opdaterer iOS 7-styresystemet til en nyere udgave af iOS 7-styresystemet. 

IOS 8 er på vej, og jeg kommer med en opdatering til IOS 8, når den endelige 
udgave kommer, men der vil stadig være grundlæggende funktioner på din iPad 
Air, som sandsynligvis vil være de samme med IOS 8. Jeg gennemgår også en del 

apps, som kommer fra Windows-verdenen, men som er tilpasset til brug på en 
iPad, og dem vil der sandsynligvis heller ikke blive lavet om på under IOS 8. 

Trin for trin gennemgange af det meste 

Da bogen er til nye brugere, indeholder den trin for trin-gennemgange med 
tilhørende billeder til det meste. Bogen indeholder en gennemgang af de mest 

grundlæggende områder på din iPad og nogle af de seneste apps til iPad om 
billedbehandling fra Windows-verdenen. 

Samarbejdet mellem en Windows 7 eller 8-pc og din iPad 

Hvis du ikke har en Mac-computer, men en Windows-computer 8-computer, så 
indeholder bogen mange tip til, hvordan du kan udnytte samarbejdet mellem din 
iPad og din Windows 7 eller 8-pc. 

Et fungerende trådløst netværk (Wi-Fi) 

Jeg tager udgangspunkt i, at du har adgang til et fungerende offentligt eller privat 
trådløst netværk i nærheden (Wi-Fi). Du kan også købe en iPad med et kort til 3G 

eller 4G (mobilt bredbånd), så du kan logge dig på, når du ikke er i nærheden af 
det trådløse Wi-Fi-netværk. 

Brugerhåndbogen til iPad 

Tryk på det følgende link, hvis du har iPad-relaterede spørgsmål, som ikke bliver 
gennemgået i denne bog. 

http://help.apple.com/ipad/ 

Billede af forsiden på din iPad 

Her er et billede af forsiden på din iPad, så du kan få en hurtig gennemgang af de 
forskellige områder på din iPad, når du indsætter strømkablet i den i det næste 

kapitel og bringer den til live for første gang. 

I kapitel 4, når din iPad er installeret, får du en detaljeret gennemgang af de 
samme områder på din iPad, som vises på det følgende billede plus mange flere 

grundlæggende funktioner. 

http://help.apple.com/ipad/
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Kort gennemgang af indholdet i bogens kapitler 

Kapitel 1 (start din iPad op): I dette første kapitel pakker du din iPad Air ud af 
kassen og sætter strøm på, og så får du en trin for trin gennemgang af, hvad der 

sker ind til din iPad Air er klar til at køre. 

Kapitel 2 (Hjemmeskærmen): Her kan du læse mere om hjemmeskærmen, 
skærmretningen, docken og om tastaturerne på din iPad. 

Kapitel 3 (iOS-styresystemet ): Dette kapitel handler om, hvordan du opdaterer 
iOS-styresystemet. 

Kapitel 4 (grundlæggende iPad): Det er et stort kapitel, hvor du kommer gennem 
en masse spændende grundlæggende kapitler: vend skærmbilledet – lås skærmen, 
og sæt din iPad på vågeblus – tænd skærmen, når den er på vågeblus – antal 

minutter før din iPad automatisk går på vågeblus – du kan lukke din iPad helt og 
genstarte den igen – åbn din iPad, hvis den er helt lukket – hjemmeskærmen og 

Hjem-knappen – der kan være flere hjemmeskærme – hvilken hjemmeskærm er du 
på – apps kører videre i baggrunden – åbn, og se apps, der kører i baggrunden – 
lukke apps der kører i baggrunden – organiser/placer dine apps på 

hjemmeskærme(n) – flyt en app til docken – opret nye hjemmeskærme (flyt app 
dertil) – nulstil hjemmeskærmen – nogle af de andre muligheder for at nulstille og 

genstarte – genstart din iPad – nulstil alle indstillinger – slet alt indhold og alle 
indstillinger – skydekontakten på siden (har to funktioner) – lås skærmretningen 
med skydekontakten – lås skærmretningen via Kontrolcenter – de andre 

muligheder i Kontrolcenter – Kamera-app – Ur-app – lysstyrke – Fly-funktionen – 
trådløse tjenester; Bluetooth; Forstyr ikke; AirDrop – Start/stop afspilning af 

musik; skrue op/ned for lyden – Søgefelt (søg på hele din iPad) – styr søgningen 
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via Spotlight-søgning under Indstillinger – bruge smileys i beskeder og mails – 
Noter-appen (skriv en note) – opret en note mere – slet en note – søge efter noter 

– opret en note som en begivenhed i din kalender – vælg visning af noter for flere 
konti – vælg standard-konto for noter – slå synkronisering af noter til for en konto 

– påmindelser – opret en ny påmindelse – ur og alarmer (brug stopuret); 
verdensur; alarm; slette en alarm, stopur (træning og tv på en gang), tidtagning. 

Kapitel 5 (Mail-appen): Kapitlet handler om at arbejde med mails og mail-konti på 

din iPad. Det er et meget dybdegående og grundigt kapitel om at arbejde med 
mails på din iPad, hvor der ikke er meget, hvis noget, som ikke er gennemgået i 
detaljer (med billed-dokumentation) omkring arbejdet med mails og mail-konti på 

din iPad. 

Kapitel 6 (Kontakter-appen): Kapitlet handler om din adressebog, hvor du 
opbevarer alle dine kontakter, som er uundværlige i mange forskellige 

sammenhænge. Du får en gennemgang af, hvor kontakter kommer fra, og hvordan 
du henter dem ind på din iPad, hvordan du opretter en kontakt manuelt, hvordan 
du redigerer en kontakt, hvordan du sletter kontakter samt indstillinger for 

kontakter. 

Kapitel 7 (Beskeder-appen): I dette kapitel om Beskeder-appen, får du bl.a. en 
grundig gennemgang af, hvordan du opretter skriver og sender en ny besked, 

hvordan du sletter en, flere eller alle beskeder i en samtale, som er en samling af 
beskeder, hvordan du kopierer en besked og sender den videre, hvordan du 

opretter og sender en besked med et billede eller en video inde fra Beskeder-
appen, hvordan du sender et eller flere billeder eller videoer i en besked fra Fotos-
appen. 

Kapitel 8 (iBooks-appen): iBooks-appen skal installeres, og det er din indbyggede 

e-bogs-læser i iPad. Du kan også læse blade og magasiner og låne bøger på 
ereolen. Du får en grundig gennemgang af, hvordan du downloader og læser en 

bog på din iPad. 

Kapitel 9 (Bladkiosk-appen): Bladkiosk-appen er allerede installeret på din iPad, 
og den giver dig adgang til enormt mange magasiner og blade fra hele verden. Du 
får en gennemgang af, hvordan du arbejder med Bladkiosk-appen. Jeg gennemgår 

også, hvordan du henter en avis (Metroxpress ) ind på din iPad. 

Kapitel 10 (iCloud): iCloud er din harddisk i skyen og en meget central funktion på 
din iPad, når det gælder om at synkronisere (dele) billeder og andet med andre 

Apple-enheders iCloud, og det ser ud til, at iCloud får en endnu større betydning 
fremover på dine Apple-enheder under iOS 8. I dette kapitel får du en grundig 

gennemgang af, hvordan du bruger denne harddisk i skyen optimalt. Du får 
automatisk 5 GB lager tildelt gratis som Apple-kunde, men du kan nemt købe mere 
lagerplads i skyen. iCloud nøglerings-funktionen, som kan håndtere alle dine 

adgangskoder og hjælpe dig med at oprette nye, bliver også gennemgået i praktisk 
brug. Det samme gælder Find min iPad-funktionen og håndtering og deling af 

billeder i Fotostream. 

Kapitel 11 (iTunes): iTunes er Apples medieafspiller. iTunes kan afspille alle 
tænkelige medie-filer, musik, film, tv-udsendelser osv., som du kan købe i iTunes 

Store. Der er et tæt samarbejde med Musik-appen, som er klar til brug på din 
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iPad. Her kan du arbejde med den musik, du har downloadet via iTunes. Man kunne 
skrive en bog alene om iTunes. Her i denne bog går jeg dog ikke helt i dybden med 

musik i iTunes og Musik-appen, men du får du en detaljeret gennemgang af, 
hvordan du installerer iTunes på en Windows 8.1-computer, samt hvordan du 

arbejder med iTunes på en Windows 8.1-computer. Mac-computere er født med 
iTunes, men iTunes fungerer særdeles godt på en Windows 8.1-computer. Du får 
også en gennemgang af, hvordan du bruge iTunes til at synkronisere billeder fra en 

computer til din iPad, og hvordan du tager backup af din iPad i iTunes. 

Kapitel 12 (Tekst): Kapitel 12 handler om at arbejde med tekst på din iPad. Det 
handler bl.a. om autokorrektur, stavekontrol, markere, kopiere, klippe og indsætte 

tekst. 

Kapitel 13 (Safari): Kapitel 13 handler om, hvordan du surfer på internettet med 
Safari-browseren, som er den indbyggede internet-browser på din iPad. Du får en 

gennemgang af brugerfladen i Safari-browseren, og hvordan du surfer på 
internettet på forskellige websider. Du skal bl.a. også se, hvordan du opdaterer en 
webside, opretter, bruger og sletter bogmærker, placerer et link til et websted på 

hjemmeskærmen, vælger søge-maskine og aktiverer Private browsing. 

Kapitel 14 (App Store): Kapitel 14 handler om at bruge App Store, og hvordan du 
søger i App Store. Det er ikke et stort kapitel, men du kommer i gang med at bruge 

og søge i App Store. 

Kapitel 15 (Google Chrome-browseren): Kapitel 15 handler om at installere og 
bruge den meget populære Google Chrome-browser. Safari behøver ikke være den 

eneste browser på din iPad. 

Kapitel 16 (Microsoft Office 2013 og OneDrive): Dette kapitel handler om at 
installere og bruge Microsoft Office 2013-programmer på din iPad. Jeg installerer 
Excel 2013 til iPad, og så er de følgende Office 2013-programmer, som Word og 

PowerPoint nemme at installere derefter. Du får også en grundig gennemgang af, 
hvordan du installerer og bruger OneDrive (en harddisk i skyen fra Microsoft) på din 

iPad. 

Kapitel 17 (Adobe Lightroom): I dette kapitel om Lightroom-mobile får du en 
meget grundig og detaljeret gennemgang af, hvordan du installerer, bruger og 

billedbehandler samt gemmer/deler billeder med Lightroom-mobile på din iPad. Det 
er en stor nyhed, at du nu kan billedbehandle professionelt på farten med 
Lightroom-mobil og synkronisere de redigerede billeder til Lightroom på din 

stationære computer – og du kan vælge, at det kun må foregå via Wi-Fi, hvis du 
ønsker det. 

Kapitel 18 (Adobe Lightroom på din iPhone): du får også en hurtig gennemgang 

af, hvordan du installerer og bruger Lightroom-mobil på din iPhone, da det jo tit er 
med din iPhone, du tager dine billeder, og du kan via din iPhone hurtigt 
synkronisere billederne med din iPad og redigere videre i Lightroom-mobil på en 

større skærm. 

Kapitel 19 (Kamera-appen): Dette kapitel handler om at tage billeder og video 
med Kamera-appen. Du får også en gennemgang af, hvordan du redigerer billeder. 

Kapitel 20 (Fotos-appen): Dette kapitel handler om, hvordan du bruger Fotos-

appen, som er det sted, du skal gå hen, hvis du vil se og arbejde med de billeder 
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og videoer, du tager på din iPad eller overfører fra en iPhone eller din computer. Du 
får bl.a. en grundig gennemgang af, hvordan du arbejder med albums og de 

forskellige visninger i et album samt, hvordan du deler et album med andre på 
internettet. 

Kapitel 21 (Facebook): Dette kapitel handler om, hvordan du går på Facebook 

med din iPad. Det er et lille kapitel, hvor jeg ikke går ind og arbejder på Facebook, 
men sætter dig i gang med at komme ind på Facebook med din iPad. 

Kapitel 22 (Kalender-appen): Dette kapitel handler om Kalender-appen. Du får 

en grundig gennemgang af, hvordan din kalender virker, og hvordan du arbejder 
med og redigerer i den kalender, som følger med på din iPad. Du ser også, hvordan 
du arbejder med og synkroniserer med andre kalendere på din iPad, som du måtte 

have oprettet. 

Kapitel 23 (iCloud på en Windows 8.1-pc): Dette kapitel handler om iCloud på 
en Windows 8-pc, og der er rigtig mange muligheder. Du kan gå på iCloud via en 

browser og logge ind med dit Apple-id og f.eks. finde dine Apple-enheders placering 
på et kort. Her kan du også arbejde med programmerne Page, Numbers og 
Keynote. Du får en grundig gennemgang af, hvordan du installerer iCloud-

kontrolpanel på din Windows 7 eller 8 pc, så får du mulighed for at dele og 
synkronisere mange forskellige data mellem dine Apple-enheder og din Windows-

pc. 

Kapitel 24 (Om Forlaget TextMaster) 
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1. Sæt strøm til din nye iPad 

I dette første kapitel pakker jeg min iPad Air ud af kassen og sætter strøm på, og 
så får du en trin for trin gennemgang af, hvad der sker ind til min iPad Air er klar til 
at køre. Der er i det følgende en del indstillinger, der skal foretages, men du kan 

ændre de fleste af disse indstillinger efter installeringen af din iPad, når du vil via et 
tryk på Indstillinger-appen på hjemmeskærmen – mere om det senere i bogen. 

 

I gang med din nye iPad 

Start med at tilslutte den nye ubrugte iPad Air til strømstikket. Her har jeg vendt en 
iPad om, så du kan se strømstikket. 

 

Vælg sprog 

På det første skærmbillede skal du vælge sprog. Tryk på, og vælg Dansk. 

 

Vælg dit land eller område 

I den næste dialogboks skal du vælge land eller område. Jeg trykker på og vælger 
Danmark. 




