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Bilder iPad iOS 10 
Från Apples Användarhandbok oktober 2016 http://help.apple.com/ipad/10. Sammanställt för 
fortsättningskurs i iPad/iPhone december 2016 av Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen. Allt gäller inte 
äldre modeller av i iPad/iPhone. 
 
Delar av kapitel om bilder. Mycket i användarhandboken gäller endast de allra nyaste modellerna.  
Från iPhone 6S, iPad Pro, iPad Air 2. 3DTouch kräver att hemknappen är rund med metallring. 
Det mesta är samma för iPad och iPhone. För den som har bägge rekommenderar vi att fotografera med 
iPhone och behandla och redigera bilderna i iPad.  
 
 

Bilder i överblick 
Med appen Bilder kan du visa, ordna, dela och redigera bilder och videor som: 

 tagits med Kamera på iPad 

 lagras på iCloud (se iCloud-bildbibliotek) 

 delas av andra (se iCloud-bilddelning) 

 synkroniserats från datorn (se Synkronisera med iTunes) 

 sparats från e-post, textmeddelanden, webbsidor eller skärmavbilder 

 importerats från kameran 

Du kan också låta Bilder skapa snabba filmer av bilder och videor i ditt bibliotek (se Minnen). 

Minnen är inte tillgänglig på iPad (fjärde generationen och äldre. 

 
Appen Bilder innehåller Bilder, Minnen, Delat och Album. Använd flikarna längst ned i Bilder till att visa 
och arbeta med dina bilder: 

 Tryck på Bilder om du vill visa alla dina bilder och videor ordnade efter År, Samlingar och 
Ögonblick. Om du snabbt vill bläddra bland bilderna i en samling eller från ett visst år håller du 
fingret på en miniatyrbild och drar. 

 Tryck på Minnen om du vill visa bilder och videor baserat på relaterade datum, platser, personer 
med mera. Se Minnen. 

 Tryck på Delat om du vill visa de bilder och videor du delat med andra eller som andra delat med 
dig. Se iCloud-bilddelning. 

 Tryck på Album om du vill skapa och visa dina egna album. Se Ordna bilder och videor. 

http://help.apple.com/ipad/10
http://help.apple.com/ipad/10/#/iPad3d83fbbb
http://help.apple.com/ipad/10/#/iPad99c6e9cd
http://help.apple.com/ipad/10/#/iPad995bb363
http://help.apple.com/ipad/10/#/iPadd77b5cfb
http://help.apple.com/ipad/10/#/iPadd77b5cfb
http://help.apple.com/ipad/10/#/iPad99c6e9cd
http://help.apple.com/ipad/10/#/iPad99c6ec9e
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Personer 
Bilder söker igenom biblioteket efter ansikten och lägger till de ansikten som förekommer oftast i 
albumet Personer. Du kan tilldela namn till de personer som Bilder hittar, lägga till personer som 
förekommer mindre ofta, markera personer som favoriter och visa minnen som innehåller vissa 
personer. Ju fler bilder du har desto längre tid tar den första genomsökningen. 

Personer synkroniseras mellan enheter där du är inloggad med samma Apple-ID. 

Obs! Funktionen Personer är inte tillgänglig på iPad (fjärde generationen) eller på iPhone 5. 

Lägg till fler personer. Tryck på Album, tryck på Personer och sedan på Lägg till. Markera de 
personer du vill lägga till och tryck på Lägg till. 

Slå ihop personer. Om albumet Personer visar en person som är identifierad som två eller fler 
personer trycker du på Välj. Tryck sedan på varje förekomst av den personen och tryck på Slå ihop. 

Ta bort felidentifierade personer. Tryck på personen i albumet Bilder och tryck sedan på Visa alla så 
visas alla bilder med den personen. Tryck på Välj, tryck på Visa ansikten och tryck på det 

felidentifierade ansiktet. Tryck på och sedan på Inte den här personen. 

Visa bilder på en viss person. Tryck på Album, tryck på Personer och tryck sedan på personen. 

Ge ett ansikte ett namn. Tryck på Album, tryck på Personer och tryck på en person. Tryck på Lägg till 
namn och ange namnet, eller tryck på namnet om det visas i listan (namnen i listan kommer från appen 
Kontakter). 

Markera personer som favoriter. Tryck på Välj i albumet Personer, tryck på en eller flera personer 
och tryck sedan på Favorit. Du kan också dra en person till området Favoriter. 

Om du vill ta bort favoriter trycker du på Välj och sedan på de personer som du vill ta bort. Tryck på Ej 
favorit. 

Göm och visa personer. Tryck på Album, tryck på Personer och tryck på Välj. Tryck på de personer 
som du vill gömma och tryck sedan på Göm. Om du vill visa gömda personer igen trycker du på Visa 
gömda personer. Tryck på Välj, tryck på personer och tryck sedan på Göm inte. Bilder som innehåller 
gömda personer visas inte i Ögonblick, Samlingar, År och Minnen, men de visas i album. 

Visa gömda personer. Tryck på Album, tryck på Personer och svep uppåt. Tryck på Visa gömda 
personer. Om du vill visa alla bilder med gömda personer trycker du på Album och sedan på Gömda. 

Platser 
Albumet Platser skapar samlingar av bilder och videor utifrån var de har tagits. Samlingar visas på en 
karta i albumet. Endast bilder och videor som har inbäddad platsinformation (GPS-data) visas. 

Visa efter plats. Tryck på Album, tryck på Platser och tryck sedan på en samling. Zooma in på kartan 
så visas fler enskilda platser. 

Visa en lista över platser. Tryck på Rutnät när kartan visas. 

Visa en plats i appen Kartor. Tryck på platsens namn eller adress på skärmen Detaljer. 

Visa en platsbaserad minnesfilm. Tryck på Album, tryck på Platser och tryck sedan på en plats med 

flera bilder. Tryck på och sedan på . 
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Redigera bilder och putsa videor 
Du kan redigera stillbilder och Live Photo-bilder direkt i iPad. Om bilderna är lagrade på iCloud 
uppdateras dina redigeringar på alla dina enheter som är inställda för användning med iCloud, och 
både originalet och den redigerade versionen av bilden sparas. Om du raderar en bild raderas den från 
alla enheter och från iCloud. Med bildapptillägg kan du få tillgång till ytterligare redigeringsalternativ. Se 
Apptillägg. 

Redigera en bild eller Live Photo-bild. Visa bilden i helskärmsläge, tryck på och tryck sedan på 
ett verktyg. Om du vill redigera en bild som inte tagits med iPad trycker du på bilden och sedan på 

. Tryck på Duplicera och ändra. 

 Med automatisk förbättring kan du förbättra bildens exponering, kontrast, mättnad med mera. 

 Med verktyget som tar bort röda ögon trycker du på varje öga som behöver korrigeras. 

 Om du vill beskära bilden trycker du på .  

Bilder föreslår en beskärning, men du kan 
ställa in beskärningen själv genom att dra i 
hörnen på rutnätsverktyget. Vrid hjulet om du 
vill ändra lutningen på bilden. Tryck på Auto 
om du vill justera bilden efter horisontlinjen, 
och tryck på Ångra om du vill ångra 

ändringen. Tryck på om du vill rotera 

bilden 90 grader. Tryck på om du vill 
välja en standardproportion för kortet, t.ex. 
2:3 eller Kvadrat. 

 

 

 Med bildfilter kan du använda olika färgeffekter, t.ex. Mono eller Krom. 

 Tryck på om du vill ställa in alternativ för Ljus, Färg och S/V. Välj de element du vill justera 

genom att trycka på nedåtpilen och tryck sedan på bredvid Ljus, Färg eller S/V. Flytta 
reglaget tills du får önskad effekt. 

Jämför den redigerade versionen med originalet. Håll fingret på en bild så visas originalet. Släpp 
när du vill visa dina ändringar. 

Gillar du inte resultatet? Tryck på Avbryt och sedan på Spara inte. Spara ändringarna genom att 
trycka på Klar. 

Återgå till original. När du har redigerat en bild och sparat ändringarna kan du återgå till originalbilden. 
Tryck på bilden, tryck på Ändra och sedan på Återgå. 

Putsa video. Tryck på så visas reglagen. Dra i en av bildrutevisarens kanter och tryck sedan på 
Klar. Tryck på Spara som nytt klipp för att spara ett nytt, putsat videoklipp i albumet Video. 

Ställ in delen av en video som har spelats in i långsamt läge. Tryck på och använd sedan de 
vertikala fälten under bildrutevisaren. (Mer information om långsam uppspelning finns i Spela in video.) 

http://help.apple.com/ipad/10/#/iPad9a3bf1f5
http://help.apple.com/ipad/10/#/iPad527d65e6

