Skriva anteckningar
App Anteckningar finns som
standard på din iPad

Börja skriva
Tryck med fingret på skrivytan när
du vill börja skriva. När du gör det
kommer det virtuella
tangentbordet upp. Vill du fälla
ner tangentbordet finns det en
tangent för det i den nedre högra
hörnan.

Skapa en ny anteckning
För att skapa en ny anteckning
trycker du på plustecknet (+) i den
övre högra hörnan.

Placera markör i texten
På en iPad finns det ingen mus
eller några piltangenter.
När du vill placera markören i
texten för att t.ex. lägga till text
mitt i en mening lägger du fingret
på texten, låter fingret vila på
skärmen ett ögonblick och strax
reagerar iPaden med att ta fram
en markör i ett litet
förstoringsglas.

Markera text
För att markera ett stycke text
lägger du fingret på texten, låter
fingret vila ett ögonblick på
skärmen. När du har fått fram
markören drar du över den text du
vill markera. Släpp. Behöver du
justera markeringen drar du i de
blå markeringarna med fingret.
När du har markerat din text väljer
du bland alternativen
- klipp ut
- kopiera
- klistra in
När du kopierar text ligger det
kvar i iPadens klippminne även
om du byter app.
Alternativa tecken
En sak som är fiffigt och bättre än
på vanliga datorer är alternativa
tecken. De får du fram om du
håller på den virtuella tangenten
en lite längre stund. Lyft sedan
fingret och välj det tecken du vill
ha.

Dela anteckning
Anteckningarna sparas
automatiskt i appen Anteckningar
på din iPad. Längst ner på
anteckningssidan hittar du "Delaknappen". Du kan sända
anteckningarna via e-post, via
SMS (om du har SIM-kort) eller till
skrivare.
Pilarna: föregående / nästa
anteckning
Med hjälp av pilarna kan du
blädda till föregående
anteckningar eller nästa
anteckning.
Papperskorg
Radera aktiv anteckning

