Nulstilling af din iPhone eller iPad



Er din iPhone eller iPad stadig funktions dygtig, kan du slette dine personlige data
direkte på enheden. Se vejledning 1. nedenfor.



Sådan gendanner du din iPhone og iPad. Se vejledning 2. nedenfor.



Kan du ikke komme ind i din iPhone eller iPad på grund af skaden. Du kan slette dine
personlige data via www.icloud.com. Se vejledning 3. nedenfor.

OBS vejledningerne ligger på de næste sider i dette dokument

Vejledning 1.
Nulstilling af din iPhone/iPad
Undgå at andre får adgang til dine personlige data i din
iPhone/iPad. Mens den er sendt ind bør man gendanne sin
iPhone/iPad. Før man gør dette bør man først slå ”Find My
iPhone/iPad” fra.
Det kan gøres på to måder. Enten på din iPhone eller iPad
eller på via programmet iTunes via din PC eller Mac.
Husk at tage en sikkerhedskopi af dine ting, inden du
gendanner din iPhone/iPad. Hvis du ikke gør det, kan alle
dine ting være tabt.
Du bør sikre dig, at telefonen er tilsluttet Wi-fi.
1. For at nulstille vælges ”Indstillinger” på
hjemmeskærmen
Vælg og tryk på ikonet

2. Vælg ”Generelt”
Vælg og tryk på teksten

3. ”Vælg Nulstil”
Vælg og tryk på teksten

4. Vælg ”Slet alt indhold og indstillinger”
Vælg og tryk på teksten

5. Skriv evt. din låsekode til skærmen
Hvis denne funktion er slået til

6. Vælg ”Slet iPhone/iPad”
Vælg og tryk på teksten

7. Vælg ”Slet iPhone/iPad” igen
Vælg og tryk på teksten

8. Skriv din kode til ”Apple ID” hvis du bliver
spurgt og tryk herefter på slet
Vælg og tryk på teksten
Din iPhone/iPad vil nu blive gendannet.
Hvis din iPhone/iPad ikke kan gendannes på denne
måde, kan man gendanne den vha. din PC eller Mac.
Dette kan gøres med programmet iTunes.
Se nedenstående vejledning (2.) for at gendanne
iPhone/iPad i iTunes.

Vejledning 2.
For at gendanne din iPhone/iPad vha. din PC eller Mac skal du bruge programmet iTunes. iTunes kan hentes
på www.itunes.dk. Sørg altid for at have den nyeste version af iTunes. Når iTunes er installeret, så sæt din
iPhone/iPad til din PC eller Mac vha. dit datakabel.
1. Tryk herefter på den lille iPhone/iPad i øverste venstre hjørne
Hvis din iPhone/iPad ikke har været sat til din PC eller Mac før, skal du først vælge ”Indstil som ny
iPhone/iPad” (Set up as new iPhone/iPad). Vælg herefter ”Forsæt” (Continue).

2. Vælg ”Gendan” (Restore iPhone/iPad) iPhone/iPad
iTunes vil nu gendanne din iPhone/iPad.
Hvis ”Find My iPhone” er slået til kan iTunes ikke gendanne din iPhone/iPad. Du skal derfor først slå
”Find My iPhone/iPad” fra. Se nedenstående afsnit ”Sådan slår du ”Find My iPhone/iPad” fra”.
Det er også muligt at sikkerhedskopiere din iPhone/iPad i dette billede. Det kan du gøre ved at trykke på
”sikkerhedskopier nu” (Back up now)

OBS: FIND MY IPHONE bliver automatisk slået fra, når man nulstiller telefonen via vejledning 1.

Sådan slår du ”Find My iPhone/iPad” fra.
”Find My iPhone/iPad” kan slås fra på to måder. Du
kan gøre det på din iPhone/iPad eller på
www.icloud.com.
Se begge måder her:
1. For at slå ”Find My iPhone/iPad fra vælges
”Indstillinger” på hjemmeskærmen.
Vælg og tryk på ikonet

2. Vælg ”iCloud”
Vælg og tryk på teksten

3. Vælg ”Find My iPhone”
Vælg og tryk på teksten

4. Vælg slå ”Find My iPhone” fra
Vælg og tryk på den grønne knap

5. Skriv Herefter din adgangskode til Apple ID
Tryk på ”Slå fra”
”Find My iPhone” er nu slået fra.
Vælg og tryk på teksten
Hvis det ikke er muligt at tænde din iPhone/iPad,
eller hvis din skærm ikke virker, kan du slå ”Find My
iPhone/iPad” fra på din PC eller Mac. Se
nedenstående guide.

Vejledning 3.
1. Log ind på iCloud.com med dit Apple ID og adgangskode
www.icloud.com

2. Vælg ”Find My iPhone”
Vælg og tryk på ikonet

3. Vælg ”Mine Enheder” (All Devices)
Tryk på teksten

4. Tryk på det lille kryds ved siden af iPhonen/iPaden”.
Din iPhone/iPad skal være slukket for at man kan slå ”Find My iPhone” fra.
Tryk på krydset. Gå herefter til punkt 6.
Hvis det ikke er muligt at trykke på krydset, tryk i stedet for på den iPhone/iPad hvor du vil fjerne
”Find My iPhone”. Gå herefter til punkt 5.

5. Vælg ”Fjern fra konto” (Remove from Account)
VIGTIGT: Klik IKKE på SLET.

”Find My iPhone” er nu slået fra

6. Tryk herefter på ”Fjern” (Remove)
Tryk på teksten
”Find My iPhone” er nu slået fra

