
Uppsetning á iPad



Reglur

1. Förum öll á sama hraða 
2. Það er bara ein rétt leið 
3. Ekki gera neitt fyrr en kennari segir 
4. Bannað að fara á undan



Hulstur

• Allir munu fá afhent hulstur með tækinu sínu 
• Hulstrin eru í mismunandi litum 
• Það má skipta á hulstrum við annan nemanda 
• Þið eigið hulstrin og megið skreyta þau og 

merkja að vild 

• ALDREI TAKA TÆKI ÚR HULSTRINU!!!!!!!!



Upplýsingar

• Með tækjunum fá nemendur eftirfarandi 
upplýsingar á blaði: 

• Netfang 
• Lykilorð 
• Lykilnúmer 

• Passið upp á blöðin og geymið í kassanum með 
spjaldtölvunni. 









Smella hér







Fingrafaraskanni

• Leggið fingurinn á heimatakkann 
• Lyftið fingrinum þegar "Lift your finger" 

birtist á skjánum 
• Leggið fingurinn aftur á heimatakkann 
þegar "Place your finger" birtist á skjánum 

• Endurtakið þetta nokkrum sinnum 
• Myndin af fingrafari á skjánum á að verða 

alveg rauð



Í fyrsta skrefi les 
tölvan miðjan 
fingurgóminn.  

Hvaða fingur sem 
er virkar. 

Hægt er að bæta 
við fleiri fingrum 
síðar.



Fingrafaraskanni frh.

• Þegar fingrafarið er orðið rautt þarf að 
fara í næsta skref. 

• Smellið á "Continue" þegar það birtist á 
skjánum. 

• Nú á að láta skannann nema jaðrana á 
fingrinum svo myndin af fingrafari á 
skjánum verði alveg rauð.



Núna les tölvan 
brúnir 
fingurgómsins.  

Leggið sama fingur 
og notaður var 
áðan að hringlaga 
takkanum fyrir 
neðan skjáinn.



Þessi skjámynd 
kemur upp þegar 
fingrafara- 
uppsetningin hefur 
tekist.





Hér sláið þið inn fjögurra 
stafa lykilnúmer sem þið 
notið til þess að komast 
inn í Ipadinn



Hér sláið þið fjögurra stafa 
lykilnúmerið aftur inn









Smella hér





Íslenskt lyklaborð







U



Veljið íslenskt

• Skrollið niður þangað 
til þið finnið 
ICELANDIC og smellið 
á það. 



Að virkja tölvupóstinn







Sláið inn netfangið sem afhent var með spjaldtölvunni.



Sláið inn lykilorðið samkvæmt fyrirmælum kennara.  





Sláið inn lykilorðið sem er á strimlinum (aðeins ef fyrra 
lykilorð var bráðabirgðalykilorð) tvisvar sinnum.





Uppfæra stýrikerfið 



Stýrikerfið iOS 

• Stýrikerfið er uppfært nokkrum sinnum á 
ári.  

• Þegar ný uppfærsla kemur birtist merki 
undir SOFTWARE UPDATE sem er í 
SETTINGS.  

• Merkið er tölustafir í rauðum hring.  
• Það á alltaf að uppfæra sem fyrst. 









Sláið inn 
fjögurra 
stafa 
lykilnúmerið 
ykkar







Nú er spjaldtölvunni skilað til 
umsjónarkennara. 


