Denna instruktion är för dom användare som inte får till kopplingen
mellan tangentbord och iPad efter fabriksåterställningen.
Vi har sett att för flera användare så har det inte gått att parkoppla tangentbordet med iPad efter
fabriksåterställningen, man behöver då återställa tangentbordet för att kunna parkoppla det igen.
Observera att tangentbordet slås på automatiskt när man ställer ipad i läsläge på tangentbordet och
slås av automatiskt om man fäller ihop tangentbordet eller lägger ned ipad framåt.
Bilden nedan föreställer iPad i läsläge och i detta läge är tangentbordet påslaget.
Bild 1.

Bilden nedan visar layout på tangentbordet.
Bild 2.

Utför stegen nedan.
1. Se till att iPad sitter i tangentbordsfodralet, iPad kan inte ligga löst bredvid.
2. På iPad öppna appen inställningar och se till att Bluetooth är aktiverat.
3. Börja med att slå av tangentbordet (ta bort ur läsläge) och sedan slå på tangentbordet igen
(ställ i läsläge).
4. När den blå LED lampan slocknat så utför följande steg efter varandra.
”Hem” knappen på tangentbordet är knappen längst upp till vänster med en fyrkant. I bild 2
ovan är knappen märkt ”3 Hot keys”
a. Tryck ner och sen släpp upp knapparna ”Hem” och ”O” samtidigt två gånger.
b. Tryck ner och sen släpp upp knapparna ”Hem” och ”B” samtidigt två gånger.
5. Slå av tangentbordet (ta bort ur läsläge) och sedan slå på tangentbordet igen (ställ i läsläge).
6. Tryck och håll ned Bluetooth knappen i 2 sekunder på tangentbordet, den märkt med en blå
ring i bild 2 ovan.
7. Gå nu in i appen inställningar igen och kontrollera nu under Bluetooth om Slim folio finns att
välja som enhet, klicka då på ”Slim Folio” så bör det komma upp en kod.
Den koden skriver du in på tangentbordet och avslutar med att trycka på ”Enter” tangenten
på tangentbordet. Om det dök upp två stycken rader där det står ”Slim Folio” så testa en åt
gången. Om du får ett felmeddelande på den första du testar så testa då den andra.
8. Nu bör tangentbordet vara parkopplad med iPad igen.
Får du inte till detta så ring IT-avdelningen på tel. 0696-682110 eller har du vägarna förbi
kommunhuset är du välkommen in att besöka oss så hjälper vi dig.

MVh
IT-avdelningen
Ragunda kommun
Tel. 0696-682110
E-post: helpdesk@ragunda.se

