De ”samarbejdende” apps
Flere af de ”indbyggede” apps samarbejder, forstået på den måde, at informationerne deles mellem dem.
Oplysninger, du taster ind i app'en Påmindelser, kommer automatisk ind i app'en Kalender, og frem på
Meddelelsescentret dagen før påmindelsen og også på selve dagen.
Fødselsdage, der tastes ind i app'en Kontakter, kommer automatisk ind i app'en Kalender samt i Meddelelsescentret dagen før fødselsdagen og på selve dagen. Mailadressen kommer både ind i mail-systemet, i
app'en FaceTime og app'en Beskeder.

Kontakter
Kontakter er en adressebog, hvor du kan have relevante oplysninger om dine venner,
bekendte m.v.
Opret en ny kontakt
Tap på +
Udfyld så mange felter,
som du synes

Den korrekte fødselsdato kan give anledning til misbrug, det er efter
sigende relativt nemt at gætte cprnummeret ud fra fødselsdagen.
Brug evt. den rigtige fødselsdato, men intet årstal. Det giver mange
fødselsdagshilsner på dagen.

Slet en kontakt
Marker en kontaktperson
Tap på Rediger

Rul helt ned til bunden
og tap på Slet kontakt

Send beskeder fra Kontakter
Marker en kontaktperson
Vælg ”taleboblen” for at sende
en sms.
Vælg konvolutten for at
sende en mail.
Tap her, hvis ovenstående
muligheder ikke er til stede.

Beskeder
Beskeder fungerer kun sammen med andre Apple-enheder, hvis ejere har accepteret
at ville kontaktes via iMessage.

Aktiver iMessage
Skub skyderen til højre
Tap på Send og modtag

Skriv de mailadresser, som du vil
kontaktes via iMessage på.

Send en besked
Åbn app’en
Vælg modtagere ved at
tappe på +
og derefter på et navn

Vælg mailadressen

Hvis en modtager viser sig med rød
skrift, kan beskeden ikke sendes.
I så fald kan du sende beskeden fra
Kontakter i stedet (se ovenfor).

Kalender
Indstil kalenderen
Åbn app’en Indstillinger

Vælg E-mail, kontakter, kalendere
Vælg fx Ugenumre ved at skubbe
skyderen til højre

Åbn kalenderen ved at tappe på Kalendere nederst
på skærmen.
Tap på Rediger og vælg de kalendere, som du
vil have.

Indsæt en begivenhed
Åbn app’en og tap på +
Skriv en titel på begivenheden
og stedet, hvor den afholdes
Tap på Starter og rul med hjulene frem
til et klokkeslæt.
Gør det samme med Slutter

Tjek fødselsdage
Hvis du har skrevet fødselsdagen for nogle af dine kontaktpersoner, vil disse automatisk kunne ses i
kalenderen.

Påmindelser
Opret en påmindelse
Åbn app’en
Tap på Planlagt
og tap i skrivefeltet

Tap bag cirklen og
skriv påmindelsen.
Tap derefter på i i ringen.

Skub skyderen til højre
og indstil det tidspunkt,
hvor du vil have påmindelsen.

