iPad symboler
Wi-Fi

iPad har en Wi-Fi forbindelse til internettet. Jo flere streger, jo bedre er
forbindelsen.

Flyfunktion

Flyfunktion er slået til, dvs. du kan ikke få forbindelse til internettet
eller bruge Bluetooth-enheder.

Forstyr ikke

Forstyr ikke er slået til.

Internetdeling

iPad deler internetforbindelse med en anden enhed.

Synkroniserer

Indholdet i en app synkroniseres med en cloudtjeneste eller en anden
enhed.

Aktivitet

Symbolet ”roterer” fx under indlæsningen af en hjemmeside eller
under en opdatering.

VPN

iPad har forbindelse til en anden enhed vha. VPN.

Lås

iPad er låst, eller der spørges efter en adgangskode.

Alarm

Der er indstillet en alarm.

Lås skærmretning

Skærmretningen er låst.

Lokalitetstjenester

En app (fx Maps eller kameraet) bruger lokalitetstjenester.

Bluetooth

Der er tilsluttet en ydre enhed til iPad vha. Bluetooth.

Batteri

Symbolet vises ofte sammen med et procenttal for batteriets
opladning.

Nyt

Fx et nyt dokument eller ?

Muligheder

Fx muligheden for at printe, at dele eller gemme i en cloud.

Værktøjer

Fx find tekst, juster layout, print, indstil adgangskode eller udskriv.

Hjælp

Hjælp til den aktuelle app.

Rediger

Rediger udseendet af tekst eller billeder.

Del henvisning
via iCloud
Send en kopi

Åbner mailprogrammet, hvorfra der kan sendes en kopi af arbejdet.

Åbn i en anden app

Leder videre til andre apps, som kan åbne arbejdet.

Kopier

Marker det, som skal kopieres.

Tildel en kontakt

Brug som baggrund

Skift baggrund for et tekstdokument.

Udskriv

Vælg printer og skriv ud.

Mere

Leder videre til fx at udskrive, dele eller oploade til en cloudtjeneste.

Videosamtale

Leder videre fra Kontakter til en videosamtale i FaceTime.

Samtale

Leder videre fra Kontakter til en telefonsamtale i FaceTime.

Mail

Åbner et mailprogram fra Kontakter.

Tekstbesked

Leder fra Kontakter til Beskeder.

Papirkurv

Marker et element og slet det med et tryk på papirkurven.

Skriv

Leder videre til et skrivefelt i en app.

Alarm

Indstil alarmtidspunkt i ur-app’en.

Stopur

Tag tid med stopuret i ur-app’en.

Tidtagning

Indstil nedtælling i ur-app’en.

Søg / find

Åbner en søgemenu.

Dokumentlayout

Åbner mulighed for at lave layout i tekstprogrammer.

Indstillinger

Leder videre til indstillinger for den pågældende app.

Adgangskode

Indstil adgangskode.

Download

Download, fx en opdatering.

Download

Download eller installer (fx en app).

Tastatur

Fjerner tastaturet fra skærmen.

Flere vinduer

Åbner de aktive browservinduer ved siden af hinanden på skærmen.

Besvar

Besvar eller videresend en mail.

Flere menuer

Fx flere nyheder på en hjemmeside.

Læsevenlig version

Symbolet findes somme tider til venstre i adresselinjen på en
hjemmeside og leder videre til en læsevenlig version uden reklamer.

Opdater

Genindlæs eller opdater en hjemmeside.

På en hjemmeside leder symbolet videre til bogmærker, læseliste og henvisninger.
Arkivering

I mailprogrammet leder symbolet videre til arkivering.

Mappestruktur

I mailprogrammet leder symbolet videre til arkivering i en
mappestruktur.

