
iPad — Find min iPad 



Hvor er min iPad? 
Du tager skolens iPad med dig overalt. 

Det betyder også, at du måske kommer 

til at glemme den et sted.  

De fleste gang opdager du det hurtigt 

bagefter. Andre gange kan du  

simpelthen ikke komme i tanke om, hvor 

den er.   

Uanset om den ligger på skolen, i et 

klasselokale eller under sofapuden  

derhjemme, så varer det ikke længe, før 

du finder den igen, takket være iCloud. 

Alle skal have iCloud 
Skolen kræver, at alle har iCloud på skolens iPad. Det er et super nemt værktøj, 

hvis du har mistet din iPad. 

Det er enkelt at indstille iCloud. På nye Apple-enheder er der en indbygget  

indstillingsassistent. Det vil sige, at du sikkert allerede nu anvender iCloud. Og på 

alle andre enheder skal du bare igennem nogle få trin for at indstille iCloud.  

Der er med andre ord ingen undskyldninger for ikke at avende iCloud. 



Jeg har mistet min iPad ... 
Tag det roligt. Hvis en af dine Apple-enheder bliver væk, kan iCloud hjælpe dig med at finde ud af, hvor den er. Du skal bare 

logge ind på iCloud.com eller bruge ”Find min iPhone” til at se den mistede iPad på et kort. Og med funktionen ”Tabt” kan du 

ikke bare se, hvor den er, du kan også spore, hvor den tidligere har været. Ud fra det kan du så afgøre, hvad du bør gøre. 

Du kan låse den mistede iPad øjeblikkeligt og sende en besked med dit kontaktnummer direkte til den. På den måde kan den  

person, der finder den, ringe til dig. 

 

Lås skærmen Vis en besked 

Få en meddelelse Spor placering 

Hvis din iPad bliver væk, kan 

du slå funktionen ”Tabt” til 

med det samme. Skriv en kode 

på fire cifre for at forhindre 

andre i at få adgang til dine  

personlige oplysninger. 

Mister du din iPad, kan du vise 

en speciel besked og det  

telefonnummer, du vil  

kontaktes på, på enhedens 

låseskærm. Hvis en anden  

finder din iPad, kan personen 

se dit nummer og ringe til dig. 

”Find min iPhone” vil sende dig 

mails, som bekræfter dine 

handlinger og giver dig besked 

om statussen for din iPad. 

Når funktionen ”Tabt” er slået 

til, kan din iPad holde styr på, 

hvor den har været de sidste 

24 timer. Se din iPads  

placering på et kort ved at 

bruge ”Find min iPhone” eller 

logge ind på iCloud.com 



Aktiveringslås 
Aktiveringslås er designet til at forhindre andre i at bruge skolens iPad, hvis du skulle miste den. Det virker, så snart du slår 

”Find min iPhone” til. Derefter kræves dit Apple‑id og din adgangskode, før nogen kan slå ”Find min iPhone” fra igen, slette 

skolens iPad eller genaktivere den. Det er med til at sikre din iPad, hvis den skulle ende i de forkerte hænder. 

 

Ekstern sletning 
Nogle gange er det bedre at være på den sikre side. Hvis du er bekymret for, om skolens iPad er faldet i de forkerte hænder, 

kan det være en god idé at foretage en ekstern sletning. Dette kan skolen hjælpe dig med. ”Find min iPhone” kan stadig vise 

en meddelelse, efter at den er blevet slettet. Og hvis du finder skolens iPad igen, kan du gendanne den fra din iCloud-

sikkerhedskopi. 


