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4. hluti



Athugið

• Eins og venjulega er mikilvægt að allir geri hlutina á 
sama tíma og ekki fyrr en kennari segir.  

• Í þessum hluta er notast við annað netfang en 
hingað til. Þetta er bara notað hér á þessum eina 
stað með spjaldtölvurnar en er líka hægt að nota til 
að skrá sig inn í tölvustofu. 



Opnið 
AppStore 



Farið í 
leitargluggann 

Sláið þar inn  
AIRWATCH AGENT 

Smellið svo á  
SEARCH



Sækið 
AirWatch 

Agent
Smellið á GET



Sækið 
AirWatch 

Agent 
Smellið á INSTALL 

Bíðið svo róleg meðan appið 
hleðst niður. 



Sláið inn 
lykilorð

Athugið að þetta er AppleID 
lykilorðið, það sama og þið 
hafið verið að nota fram að 
þessu og er á strimlinum 

ykkar. 



Viltu vista 
lykilorðið fyrir 
ókeypis öpp?

Veldu annað hvort YES eða 
NO, skiptir ekki öllu máli. 



Opnið 
AirWatch 

Agent 
Þegar appið hefur hlaðist 

niður, ýtið þá á OPEN



Smellið á 
EMAIL 

ADDRESS



Sláið inn 
netfang

Þetta netfang er mjög svipað 
og það sem fylgir AppleID-inu  

fornafn + fyrsti stafur í 
eftirnafni + fæðingardagur+ár 

@kopnam.is 
Dæmi: 

jonj010105@kopnam.is

http://kopnam.is


Sláið inn 
notandanafn 
og lykilorð

fornafn + fyrsti stafur í 
eftirnafni + fæðingardagur+ár 

(ekki með @kopnam.is) 

Lykilorðið er það sama og þið 
hafið notað hingað til og er á 

strimlinum

http://kopnam.is


Smellið á 
ACCEPT



Smellið á 
REDIRECT & 

ENABLE
Bíðið svo róleg smástund. 



Smellið á 
INSTALL



Sláið inn 
lykilnúmer

Það sama og þið notið til að 
opna tækið og sem er á 

strimlinum ykkar. 



Smellið á 
INSTALL



Smellið á 
INSTALL



Smellið á 
TRUST



Smellið á 
DONE

Bíðið svo róleg í smástund. 



Smellið á 
OPEN



Smellið á 
DONE



Smellið á OK



Smellið á 
ALLOW

Svo má loka AirWatch Agent 
með því að ýta á 
heimatakkann. 



Opnið 
SETTINGS



Veljið PRIVACY
Athugið hvort það standi 
ekki örugglega ON við 
LOCATION SERVICES.  

Ef ekki stendur ON, kveikið 
þá á þjónustunni. 



Veljið svo WI-FI
Og smellið á netið sem heitir 

Kopavogur 

Það þarf ekki að skrá inn 
með notandanafni og 

lykilorði 



Ef þessi gluggi 
birtist...

...á ALLS EKKI að skrá neitt 
inn, heldur ýta á CANCEL 

og bíða í 1-2 mínútur 

Svo má reyna aftur



Þegar tækið er 
orðið tengt við 

Kopavogur
Ýtið þá á bláa merkið sem er 

hjá Kop-Airwatch



Slökkvið á 
AUTO-JOIN



Grænt hak við 
AUTO-JOIN

...á að vera horfið.  

Þá er allt klappað og klárt. 


