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Om Du inte redan har iBooks på Din iPad så klicka på AppStore.""""
Tryck sedan på förstoringsglaset uppe i högra hörnet och skriv. """
Tryck på Sök på tangentbordet.""""
Tryck på "Ladda ner", som visas jämte iBooks iconen              """"
Du kommer nu att få ange Ditt AppleID. Appen laddas sedan ned. OBS! De flesta iPads levereras med denna 
förinstallerade och då behöver självklart inte detta utföras.""

Lägga in iPad handbok i iBooks""
Klicka på Safari och sedan i 
adressfältet och skriv:"
handbok iPad, samt tryck Ok. """"""""""""""""""""
Flera sökbegrepp visas. Om otydliga träffar fås 
så lägg till iOS 7 i Google sökfältet."
Klicka på den länk som visar att manualen är 
för iOS 7""""""""""""""
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"
Följande bild bör visas på skärmen. Klicka på 
"Öppna i iBook"."
Valet syns en kort stund, men hinner Du inte 
med så klicka mitt på skärmen."
Valmöjligheten visas då igen.""
iBooks kommer nu att öppnas med 
användarhandboken för iPad iOS 7"""""""""""""
Användarhandboken öppnad i iBooks.""""""""""""""""
""
Om Du trycker på så förändras""
bilden så man kan välja sida. Du kan 
scrolla uppåt och nedåt."""
Tryck på "Fortsätt" för att återgå.""
Tryck på "Bibliotek" för att komma till 
innehåll." """"

 "
"samlingar" tar Dig till de olika typer av 
grupper som finns."
"Affär" tar Dig till iTunes Store. 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"
Tryck på samlingar uppe till vänster, så 
öppnas denna vy.""
Tryck på + Ny samling och lägg till"
Apple respektive Tematräff med Mas Amigos"""""""""""""""
Öppna nu mailet Ni fick angående 
Tematräffen.""
Håll fingret på någon av PDF-filerna så  
menyn, enligt bilden,  visas.""
Klicka sedan på "Öppna i iBooks"""
Upprepa om det är fler filer bifogade."""""""""""""""""""""""""""""

boris.bjorkman@systemtechnologies.seSida �  av �4 5www.systemtechnologies.se

http://www.systemtechnologies.se
mailto:boris.bjorkman@systemtechnologies.se


Ordna innehållet."
Om inte samlingen PDF-filer visas, så välj 
detta genom att klicka på Samlingar och välja 
det.""
Klicka sedan på Ändra uppe till vänster.""""""""""""""
""
Klicka på de objekt Du vill flytta. De blir 
markerade.""
Klicka nu på Flytta överst till höger..""
Klicka på Apple i rutan som visas. ""

De valda dokumenten 
kommer nu att flyttas 
till Apple. Upprepa 
genom att flytta SET-
dokument till 
Tematräff med Mas 
Amigos."""""""""

Med vänlig hälsning,""
Boris Björkman
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