IPAD - SNABBGUIDE
INSTALLERA IPAD FÖRSTÄ GÅNGEN
Ställa in iPad
1. Starta upp iPad: tryck på vila-/väckningsknappen.
2. Tryck på hemknappen för att låsa upp och påbörja
installationen.
3. Börja med att välja språk, svenska. Tryck sedan Finland från land eller område listan.
4. Tryck Univ Helsinki HupNET och logga in med ditt
användarnamn och lösenord.
5. Välj om du vill ha Platstjänster på. T.ex Kartor behöver det.
6. Ställa in Touch ID, så du kan använda ditt fingeravtryck till att låsa upp iPad. Håll fingret på hemknappen
men inte trycka ned. Håll kvar tills du uppmanas att
lyfta fingret. Fortsätt att lyfta och placera fingret några
gånger. Tryck Fortsätt och håll fingret på hemknappen
med de yttre delarna av fingerspetsen.
7. Ställa in en lösenkod (sexsiffrig). Om du vill ha kortare eller längre lösenkod tryck på Lösenkodsalternativ.
8. Tryck Ställ in som ny iPad.
9. Logga in om du har Apple ID, eller skapa Apple ID. Det du kan också göra senare, från App
Store appen.
10. Välj om du vill använda Siri (om du vill prata med iPad, kanske inte...).
11. Bestäm om du vill dela information med apputvecklare.
12. Nu du kan använda iPad! Men fortsätt med eduroam och e-post inställningar.
Eduroam
A. Tryck Safari och surfa till cat.eduroam.org
B. Tryck eduroam user: download eduroam-installer
C. Tryck från Home institution listan University of Helsinki.
D. Tryck Apple iOS mobile devices.
E. Tryck Installera och ange iPad lösenkod (sexsiffrig). Tryck Installera igen och igen.
F. Skriv ditt användarnamn och tryck Nästa.
G. Skriv ditt lösenord och tryck Nästa och Klar.
E-post
1. Tryck Inställningar > E-post > Konto > Lägg till konto
2. Välj Exchange och fylla in din e-postaddress. Tryck Nästa.
3. Vänta och ange ditt lösenord och tryck Nästa.
4. Fylla i outlook.office365.com till Server, ditt användarnamn med @ad.helsinki.fi (t.ex
minni@ad.helsinki.fi) och ditt lösenord. Tryck Nästa.
Du kan också använda Outlook appen, som du kan ladda ner från App Store.

© Teemu Masalin 2018

