Om du glömt lösenordet och iPaden låst sig
Anger du fel lösenkod sex gånger eller mer visas följande meddelande: ”iPad har avaktiverats”
Om du råkat glömma bort lösenordet till din iPad och behöver återställa den följer nedan ett
dokument som kan hjälpa dig att återställa iPaden till fabriksinställningar.
Tre steg för att återställa lösenordet
1: Stäng av iPaden helt, genom att hålla inne strömknappen högst upp på iPaden till du får
frågan om att stänga av den.’
2: Koppla sedan in iPaden till datorn genom USB-port via sladden. Samtidigt som du gör detta
ska du hålla inne hemknappen (den runda i mitten av nederkant). Det kommer då upp en ruta
som frågar om du vill återställa iPaden - detta vill du göra eftersom du kommer runt
lösenordet samtidigt som du återställer iPaden till fabriksinställningarna.
3: Om ett lösenord önskas, välj ett som du kommer att komma ihåg. Skriv också upp en
ledtråd som är lätt för dig att förstå i lösenordshjälpen, men som ingen annan kan lista ut.
Man måste ha iTunes på sin dator för att kunna återställa iPaden (finns både för PC och MAC)
Hämta iTunes från internet och ladda ner till datorn. Tex kan man hämta programmet från
apple.com-iTunes-Hämta iTunes nu (http://www.apple.com/se/itunes/download/)
Hämta nu
Spara fil (lägger sig på skrivbordet)
Klicka på iTunes ikonen
Kör
Tips!
Om du använder din iPad flitigt och sparar mycket på den kan det vara en god idé att koppla in
iPaden i en dator och säkerhetskopiera den information som finns på iPaden regelbundet, detta
för att undvika att förlora något om oturen skulle vara framme.
iPad Tips:
Har din iPad låst sig? ”Hard reset” kan lösa problemet. I vissa
fall så kan man behöva göra en ”hard reset” när iPad helt
enkelt inte svarar och har låst sig i ett program, eller kanske
bara blivit helt svart. Detta gör du enkelt genom att hålla in
Vila/Väckknappen+ Hem-knappen samtidigt i minst tio
sekunder.

