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NYBÖRJARCIRKEL  GRUPP HELMER

Länk till alla lektioner

LEKTION 2 den 22 nov 2016

UTSKRIFTER  

 Vill du skriva ut ?  Hela denna sida

Om något inte funkar: maila   Bengt o fråga!   bengt.agert@gmail.com

 1 REPETITION

Öva på fingerrörelser på skärmen LÄS HÄR    och öva



 2 APPSTORE

En video förklarar hur man gör- gå tillbaka till videon och titta om du kör fast .

Se i helskärm så ser man bäst -se tips nedanför hur man gör

Ljudet ska funka bra -se annars tips nedanför

VIDEO APPSTORE

TIPS

Du kan enkelt se videon i helskärm



Ljud    Vill du skriva ut ljud ?  ljud pdf

Platta :Hör du inget måste du justera upp ljudet med ljudknappen- hör du inget ändå dra 
då upp lilla rutan  "snabb inställningar" längst ned på skärmen och se till att ljudet är 
aktiverat det kan där vara avstängt och man kan även reglera ljudet därifrån förutom 
knapparna på sidan av plattan.

Dator: Finns en ikon längst ned till höger på skärmen för samma sak- om man använder 
en kombinerad skärm TV/Dator finns dessutom en mastervolymknapp för skärmen på den
fjärrkontroll som där medföljer.

.

 3 WEBLÄSARE 

Två användbara webläsare Chrome som är enklast och Safari  som är förinstallerad i 
iPad

Om man klickar på en länk i ett mail öppnar sig en webläsare  Safari om man bara har 
den appen. Om man har båda brukar den webläsare man använder mest öppna sig.

Så här funkar Safari  se videon

VIDEO SAFARI

.
Man kan installera appen  Chrome också den är lite enklare att använda

Så här funkar Chrome

,
VIDEO CHROME

Du kan läsa lite om de båda webläsarna här



.

4 HEMLÄXA

Vill du skriva ut hemläxan?    hemlaxa2-3 pdf

1 Städa startskärmen från alla appar du inte använder genom att flytta dem till skärmen till
höger ..Vet du inte hur man gör titta på de två sista videoclippen i lektion 1

2 Ladda ned de appar du hittar av nedanstående 10 appar och flytta dem till 
startskärmen . 

Det är en övning att leta och installera -finns alla? finns appen redan på plattan? finns
appen kanske för iPhone bara? eller finns någon app  inte alls?

RadioFM               SJ                                              Skånetrafiken         SVTplay

  

Buller (arbskyddsstyrelsen)        SVT nyheter           Sydsvenskan

  

Vilt  ( jägarförb)                               Bredbandskollen                Bankid



  

3 Lägg svtnyheter sydsvenskan och svtplay i en gemensam mapp och namna 
mappen Nyheter ( se video lektion 1 om du glömt)

4 Pröva alla appar och se hur de fungerar- är appen användbar för dig??

5 ta bort appen bankid igen

6 Hämta appen bankid igen notera att det nu står ett molntecken då den är 
ihågkommen att du haft den nedladdad klicka på molnet så installeras appen.

7 Ta bort mappen Nyheter som du gjorde i 3  ( se video lektion 1 om du glömt)

8 Lägg in en sydsvenskans hemsida som favorit på den webläsare du använder

- du googlar fram tidningen öppna webläsaren sen google sök sydsv.... peka på 
sydsvenskan i förslagen som kommer upp   och bokmärk


