
Afhending 
 spjaldtölva
5. og 6. bekkur haustið 2016 

2. hluti



Munið

• Fylgjumst að í gegnum leiðbeiningarnar 

• Bannað að fara á undan 

• Ef nemandi þarf aðstoð er hægt að fá hana í 
lokin þegar aðrir eru búnir - ekki fyrr :-)



Hvað verður gert í dag?

• Virkjum Apple-auðkennið í App Store 

• Sækjum tvö ókeypis öpp 

• Kveikjum á Find my iPad 

• Aðrar stillingar í iCloud



Að virkja AppleID

• Opnið Mail með því að smella 
á það



Að virkja AppleID

• Finnið póst frá Apple sem 
heitir VERIFY YOUR APPLEID



Opnið póstinn
Smellið svo á VERIFY NOW



Villumelding!
Allt í lagi, smellið bara á 

RESEND EMAIL



Þá kemur 
þessi skjár

Lokið vafranum og farið aftur 
í póstforritið (MAIL)



Nýr póstur
...frá Apple, alveg eins og 

áðan 

Nema þessi er efst!



VERIFY NOW
Alveg eins og áðan



Sláið inn 
AppleID og 

lykilorð
Sem eru á strimlinum ykkar 

Smellið síðan á CONTINUE



Viltu vista 
lykilorðið?
Veljið NOT NOW 

Það er öruggast. 



Þá er það 
búið!

Lokið vafranum og 
póstforriitinu áður en farið er 

í næsta skref. 



AppleID innskráning

• Opnið AppStore



AppleID innskráning

• Skrollið alla leið niður 

• Smellið á SIGN IN



AppleID innskráning

• Veljið USE EXISTING APPLEID 

• Sláið svo inn AppleID og 
lykilorð sem eru á strimlinum



Sláið inn 
netfang og 

lykilorð



Farið í 
leitargluggann

Hann er efst til hægri 

Sláið inn PADLET 

Veljið það síðan á listanum



Sækið Padlet
Smellið á GET



Sækið Padlet
Smellið á INSTALL



Sláið inn 
lykilorð

Þetta sem er á strimlinum



Viltu geta 
notað fingrafar 
í stað lykilorðs?

Veljið OK



Sláið inn 
lykilnúmer 

Fjórar tölur, er á strimlinum



Á tækið að 
muna lykilorðið 

í 15 mínútur
Þið megið ráða :-)  



Sækja Google Drive

• Sláið nú inn GOOGLE DRIVE í 
sama leitargluggann og áðan í 
App Store.  

• Ýtið svo á GET. 



Smellið svo á 
INSTALL



Sláið inn 
lykilorðið

Ef þú valdir REQUIRE 
AFTER 15 MINUTES áðan 
þá þarftu ekki að slá inn 

lykilorðið núna. 



Lokið App Store



Að virkja Find 
my iPad 
Opnið Settings



Veljið iCloud 
Sláið svo inn AppleID og 

lykilorð 

Já, rétt til getið, það er á 
strimlinum!



Samþykkið 
skilmála

Smellið á AGREE



Samþykkið 
skilmála

Smellið aftur á AGREE



Smellið á 
MERGE



Smellið á OK



Er kveikt á Find 
my iPad, 

Backup og 
Notes?



Stillið PHOTOS 
á OFF

Og fylgið svo 
leiðbeiningunum!



Rétt stilling lítur 
svona út:

Og nú má loka SETTINGS



Opnið nú 
Google Drive 

appið



Innskráning í 
Google Drive

Smellið á SIGN IN



Innskráning í 
Google Drive

Sláið inn netfang, smellið á 
NEXT og sláið inn lykilorð



Tengja myndir 
við Google 

Drive
Smellið á TURN ON



Smellið á NEXT



Smellið á OK



Smellið á  
GOT IT



Til öryggis
Opnið SETTINGS og veljið 

DRIVE. 

Er kveikt á PHOTOS? 

Grænt þýðir kveikt. 



Nú er spjaldtölvunni 
skilað til kennara!


