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IPADSUPPORT 
Om din iPad eller tillbehör till din iPad har skadats, försvunnit eller inte 
fungerar korrekt skall du fylla i denna blankett och skicka tillsammans med 
din lärplatta till Torben Ferm Öckerö kommunhus, 031-97 63 05, 
torben.ferm@ockero.se.  
 

 
 

iPaden är mottagen av:  

Datum:  

 
 

Namn:  
  

Skola: 
  

Klass: 
  

Kontaktperson:  
e-postadress: 
Telefon: 

 

 

1 Ta bort lösenkod Din iPad går inte att reparera om lösenkod är på. 

2 Koppla ur Hitta 
min iPad 

Gå till inställningar/iCloud/Slå av Hitta min iPad/slå in lösenordet för ditt Apple-ID.  

3 Säkerhetskopiera 

Du behöver spara ned viktiga bilder och dokument på Google Drive, iTunes eller 
iCloud. Ofta byts hela din iPad ut och då förlorar du allt som bara finns lagrat där. Mer 
information finns på nästa sida. 

4 När skedde 
skadan?  

5 Var hände skadan?  

6 
Gör en utförlig 
redogörelse för 
skadehändelsen1

 
 

                                                 
1 Om du fyller i blanketten för hand fortsätt på baksidan.  



 
 
HITTA MIN IPAD 
Om din iPad inte går att starta eller redan är på väg till verkstan kan du avaktivera Hitta min iPhone på 
distans.  
 

1. Gå in på https://www.icloud.com/ . 
2. Logga in med det Apple-ID som din iPad är loggad med. 
3.  Klicka på appen Hitta min iPhone 
4. Alla enheter" (mitten, högst upp)   
5. Klicka på iPaden och välj sedan Koppla bort från kontot 

 
GOOGLE DRIVE 
I Barn- och utbildningsförvaltningens egen Googledomän kan du spara dina skolarbeten, dokument, 
bilder och filmer.  

1. Öppna Google Drive appen och klicka på Min enhet 
2. Klicka på + tecknet. 
3. Klicka på Överför 
4. Klicka på Foton och videoklipp 
5. Välj vilket album bilderna ska hämtas från och klicka på de bilderna du vill spara i Driven. 
6. Klicka på "bocken" upp i högra hörnet och bilderna sparas nu i Driven. 

ICLOUD  
Om man har ett Apple-ID får man tillgång till ett lagringsutrymme i iCloud. Gå till inställningar på din 
iPad och aktivera ditt iCloud med ditt Apple ID. Slå på de appar som du vill skall synkroniseras. 

ITUNES  
Såhär skapar du en säkerhetskopia på iTunes 

 
1. Öppna iTunes och anslut enheten till datorn.  
2. Spara innehåll som du hämtat från iTunes Store eller App Store genom att trycka på Arkiv > 

Enheter > Överför inköp. Vänta sedan tills överföringen är klar. Om du använder Windows och 
du inte ser menyn Arkiv håller du ned tangenterna Kontroll och B samtidigt 

3. För att göra en säkerhetskopia trycker du på Arkiv > Enheter > Säkerhetskopiera (om  du  inte 
ser menyn  Arkiv håller du  ned tangenterna Kontroll och B samtidigt).  

4. När processen är slutförd kan du kontrollera att säkerhetskopieringen lyckades i iTunes-
inställningar > Enheter. Namnet på enheten ska visas tillsammans med datumet och tidpunkten 
då iTunes skapade säkerhetskopian. Om du krypterade säkerhetskopian visas också bredvid 
namnet på enheten 
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