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Programmet är låst i liggande läge. 

SKRIVA 

  

Snabbt skriva en punkt följt av 

mellanslag 

Tryck två gånger på mellanslagstangenten. 

Du kan avaktivera den här funktionen 

under Inställningar > Allmänt > 

Tangentbord > Kortkommando 
 

Skriva en versal Tryck på skifttangenten innan du trycker 

på en bokstav. Du kan även hålla ett finger 

på skifttangenten och sedan dra till en 

bokstav. 
 

Enbart skriva versaler Tryck på skiftknappen två gånger. 

Skifttangenten blir blå och allting skrivs 

med versaler. Tryck på skifttangenten så 

stängs skiftlåset av.  

Du kan avaktivera automatiska versaler 

under Inställningar > Allmänt > 

Tangentbord > Automatiska versaler 
 

Skriva siffror, skiljetecken och 

symboler 

Tryck på sifferknappen. Du kan visa fler 

skiljetecken och andra symboler om du 

trycker på symbolknappen    
 

Skriva tecken med accenter och andra 

specialtecken 

Håll ned den tangent som ligger närmast 

önskat tecken och välj en variant genom 

att dra med fingret. 
 



Gömma skärmtangentbordet  
 

Skriva på andra språk                                          

Tryck på tangentbordsknappen.  
 

Inställningar > Allmänt > Internationellt > 

Språk   

no, eng, da, ty, fr 

(Bokstavsljud finns i sv och no version) 

 

 
 

REDIGERA TEXT 

 

Ett förstoringsglas på skärmen hjälper dig att placera insättningspunkten precis där du vill ha den. 

Genom att  dra i handtagen kan du markera mer eller mindre text. 

 

Så här placerar du in insättningspunkten   Tryck med fingret tills förstoringsglaset visas och dra 

                                                                          sedan insättningspunkten dit du vill ha den. 
 

Så här markerar du text                               Tryck på insättningspunkten så att markeringsknapparna 

                                                                         visas. Tryck på Markera om du vill markera ett  

                                                                         intilliggande ord eller på Markera allt om du vill markera 

                                                                         all text. Du kan också markera ett ord genom att 

                                                                         dubbeltrycka. Dra i handtagen för att markera mer eller 

                                                                         mindre text.                

Tryck Tala för att få markerad text uppläst. 

Klippa ut eller kopiera text  
 

 Markera text och tryck sedan på Klipp ut 

 eller Kopiera.  

Klistra in text  Tryck på insättningspunkten och infoga 

den senaste texten du klippt ut eller 

kopierat genom att trycka på Klistra in. 

Du kan också markera text och trycka på 

Klistra in om du vill ersätta texten.  
 

Ångra den senaste redigeringen  Skaka på iPad.  
 

Hitta en definition för ett ord Tryck på ett ord så att det markeras och 

tryck därefter på Definiera. 
 

Hitta alternativa ord Tryck på ett ord så att det markeras, tryck   

Föreslå och sedan på ett föreslaget ord. 
 

Lägga till eller ta bort ett utländskt 

tangentbord 

Öppna Inställningar > Allmänt > 

Internationellt > Tangentbord. 
 

Använda ett utländskt tangentbord Håll ned globtangenten på 

skärmtangentbordet för att visa en lista 

över aktiverade språk. Dra sedan fingret 

för att välja ett språk.  

 

 



AUTOMATISK KORRIGERING OCH RÄTTSTAVNING 
 

För många språk korrigerar iPad automatiskt felstavningar eller så får du förslag medan du skriver. 

När iPad föreslår ett ord kan du acceptera förslaget utan att avbryta skrivandet.  

 

Så här godkänner du förslaget                    Skriv ett mellanslag eller ett skiljetecken, eller tryck på  

                                                                         returtangenten. 
 

Så här avvisar du förslaget                           Skriv klart ordet som du vill ha det och tryck sedan på 

                                                                         ”x” bredvid förslaget. 

                                       Varje gång du avvisar ett förslag för ett visst ord blir det 

                                       mer troligt att iPad accepterar ordet nästa gång. 

                                       iPad kanske även stryker under ord som du redan har  

                                       skrivit och som kan vara felstavade. 

 

Ersätta ett felstavat ord Tryck på ordet och tryck därefter på ett av 

förslagen. 

Om det önskade ordet inte visas i listan 

skriver du det på nytt. 
 

Slå på eller av automatisk korrigering 

och stavningskontroll 

Öppna Inställningar > Allmänt > 

Tangentbord. 
 

Lägga till ett ord i ordlistan Öppna Inställningar > Allmänt > 

Tangentbord. Tryck på Lägg till nytt 

kortkommando. Skriv in ordet i fältet Fras, 

men lämna fältet Kortkommando tomt. 

Det här lägger till ordet i 

tangentbordsordlistan så att det inte 

markeras som felstavat nästa gång du 

skriver det. 
 

 

KORTKOMMANDON 
 

Med kortkommandon kan du skriva några få tecken i stället för ett långt ord eller en fras. Den utökade 

texten visas när du skriver kortkommandot. Till exempel utökas kortkommandot ”mvh” till ”Med 

vänlig hälsning”.  

 

Så här skapar du ett kortkommando        Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord och tryck 

                                                                        på Lägg till nytt kortkommando. 

                                    Vill du lägga till ett ord eller en fras i 

                                    tangentbordsordlistan så att iPad inte försöker korrigera 

                                     eller ersätta det låter du fältet Kortkommando vara tomt. 

 

Så här redigerar du ett kortkommando     Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord och tryck 

                                                                         på kortkommandot. 

 

 iPad Användarhanbok för iOS 5.1-programvara 

Kontrollera att du har iOS 5.1                      Öppna inställningar > Allmänt > Programuppdatering 


