Guidad åtkomst gör att du kan låsa aktiviteten till att bara gälla en specifik applikation.
Gå till Inställningar  allmänt  hjälpmedel  guidad åtkomst. Dra den vita knappen åt
höger för att aktivera guidad åtkomst. (Knappen lyser grönt när den är aktiverad. Välj sedan
Ställ in lösenkod. Du får då ange ett fyrsiffrigt lösenord och verifiera det.
(OBS! Skriv upp lösenordet så att du inte glömmer det! Enda sättet att ta sig från applikationen
är via lösenordet!)
Öppna sedan den applikation du vill vara i och trippelklicka på hemknappen för att aktivera
och ställa in hur du vill att det ska vara, d.v.s. vilka funktioner skall vara tillgängliga i
applikationen. För att komma ur läget, trippelklicka igen och ange lösen.

Begränsningar gör att du kan välja bort funktioner och applikationer som eleverna/barnen inte
får komma åt. Detta kan t.ex. vara Internet, Installera appar, Köp inuti appar, Radera appar
m.m.
Gå till Inställningar  allmänt  begränsningar  aktivera begränsningar. Dra den vita knappen

åt höger för att aktivera begränsningar. (Knappen lyser grönt när den är aktiverad. Välj sedan
Ställ in lösenkod. Du får då ange ett fyrsiffrigt lösenord och verifiera det.
(OBS! Skriv upp lösenordet så att du inte glömmer det! Enda sättet att återställa
begränsningarna är via en fabriksåterställning!)
Här kan du sedan välja bort det du inte vill att ditt barn eller eleverna ska komma åt.

Med hjälp av en lösenkod kan du förhindra att någon annan får tillgång till din iPad eller att dina barn
använder den i smyg.
Gå till Inställningar  Lösenkod  Slå på lösenkod. Välj en fyrsiffrig kod och bekräfta denna. Varje
gång du stänger av din iPad och slår på den igen måste du ange din lösenkod. För att ta bort lösenkoden
gör du samma sak som ovan men väljer  Stäng av lösenkod.
(Obs! Skriv upp lösenkoden på ett säkert ställe så att du inte glömmer den!)

