
Guidad åtkomst



Använda Guidad åtkomst med iPad

Guidad åtkomst hjälper dig att fokusera på en uppgift medan 
du använder din iPad. 

Guidad åtkomst begränsar enheten till en enskild app och 
låter dig styra vilka appfunktioner som är tillgängliga.



Vilka är fördelarna?

Du kan använda Guidad åtkomst för att:

• Tillfälligt begränsa Ipaden till en enda app

• Inaktivera områden på skärmen som inte är relevanta för en uppgift 
eller områden där en oavsiktlig gest kan orsaka störningar

• Inaktivera maskinvaruknapparna



Ställa in Guidad åtkomst
Tryck på: 

Inställningar 

Allmänt

Hjälpmedel 

Guidad åtkomst

För att ställa in Guidad åtkomst. Här kan du göra följande:

• Slå på och av Guidad åtkomst 

• Ställa in en lösenkod som styr användningen av Guidad åtkomst och förhindrar att 
någon lämnar en aktiv session. (Glöm inte lösenkoden)

• Ange om enheten ska kunna gå över i viloläge under en session



Starta en Guidad åtkomst-session

• Följ dessa steg när du vill starta en Guidad åtkomst-session:

• Öppna den app som du vill använda.

• Trippelklicka på hemknappen. (Ganska snabbt)

• Där får du fram en meny med olika inställningar.

• Justera inställningarna för sessionen och tryck sedan på Start.



Kontrollera appar, skärmkänslighet och 
rörelsekänslighet

Du kan använda Guidad åtkomst till att stänga av appkontroll, delar av 
skärmen och rörelseavkänning. Gör så här:

Följ dessa steg när du vill inaktivera appkontroller och områden på 
appskärmen:

• Ringa in den delen av skärmen som du vill inaktivera.

• Justera området med reglagen.

• Ignorera alla skärmrörelser genom att stänga av Tryck.

• Hindra iOS-enheten från att växla från stående till liggande riktning
eller reagera på andra rörelser genom att stänga av Rörelse.



Avsluta en Guidad åtkomst-session

Nu när du använder Guidad åtkomst kan du avsluta en session genom 
att följa dessa steg:

• Trippelklicka på hemknappen.

• Ange lösenkoden för Guidad åtkomst.



Ca 5 min….

• Hur kan vi använda detta i våra verksamheter?


