TÄRKEÄÄ: NOUDATA OHJEITA TARKASTI JA TEE TOIMENPITEET JUURI TÄSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ.
Prosessissa menee noin 30 minuuttia riippuen palautettavan datan määrästä. LUE KOKO OHJE,
ENNEN KUIN ALOITAT!
Varmista, että muistat oman AppleID:n käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä kaikkien muiden
käyttämiesi sovellusten kirjautumistiedot (Showbie, some-tilit jne.)
1. Varmista, että iCloud ja iCloudDrive on käytössä kaikilla niillä sovelluksilla, joissa sinulla on
tiedostoja. AppleID -> iCloud ->iCloud Drive.
iCloud: ainakin kuvat, yhteystiedot, kalenteri, Muistiinpanot, iCloud Backup ON) sekä
iCloud Drive: Pages, Numbers, Keynote, Garageband, Clips, Notability jne.)
2. Katso vielä Notabilityn asetuksista (itse sovelluksessa vasen alakulma), että iCloudkohdassa on Syncing-täppä päällä. Kannattaa laittaa myös Auto-Backup päälle ja valita joku
pilvipalvelin, mihin varmuuskopiot menevät.
HUOM! Tiedot niissä sovelluksissa, jotka eivät käytä AppleID:tä (Candy Crash ja muut pelit,
piirustusohjelmat), katoavat, jos et ole kirjautunut niihin ja tallentanut tasot ja tiedot jollakin
muulla tunnuksella ennen iPadin tyhjennystä.
3. Ota laitteestasi varmuuskopio. Varmuuskopiota ei käytetä tiedostojen palauttamiseen,
mutta se on silti hyvä olla olemassa. Odottele rauhassa, että kopio tulee valmiiksi.
4. Nollaa iPad:
a. Asetukset ->Yleiset -> Nollaa -> Poista kaikki sisältö ja asetukset (Tyhjennä,
tyhjennä, tyhjennä)
5. Ota iPad uudelleen käyttöön.
a. Valitse kieli ja maa
b. Valitse Ota käyttöön käsin. Huomioi, että sinun TÄYTYY olla yhteydessä johonkin
wifi-verkkoon, jotta seuraavat kohdat toimivat. Se on erittäin tärkeää!
c. Odota iPadin aktivoitumista.
d. Näytössä lukee ”Etähallinta” -> valitse seuraava
e. Valitse ”Enroll this device”, kun painike on näkyvissä.
f. Aseta Touch ID, luo pääsykoodi
g. Syötä AppleID:n käyttäjätietosi
h. Tarkista kohdasta Asetukset -> Yleiset -> Laitehallinta, löytyykö Jamf School MDM
Profile (Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusoy)
i. Jos et löydä edellä mainittua profiilia, jotain on mennyt pieleen. Nollaa tabletti
uudestaan varmista että sinulla on toimiva nettiyhteys koko käynnistyksen ajan.
6. Odottele rauhassa, että iCloud Driven sisältö ja hallinasta laitteelle automaattisesti
latautuvat sovellukset alkavat palautua.
7. Etsi laitteeltasi ikoni, jonka nimi on ZuluDesk Student tai ZuluDeskTeacher. Avaa se,
käyttäjänimesi pitäisi olla sovelluksen vasemmassa reunassa. Lataa kohdasta ”My
Resources” koulun sinulle hankkimat sovellukset (ne, joita käytät tässä kohtaa)
8. Lataa laitteellesi AppStoresta sovellukset, joita ei ole tarjolla ZuluDeskissä ja jotka eivät
käytä AppleID:tä. Jos sovellukseen pitää kirjautua, kirjaudu niihin uudelleen sisälle.
9. Järjestele sovellukset uudelleen kansioihin, muokkaa ohjauskeskus, koti-näkymä ja kaikki
muut käyttäjäkohtaiset asetukset mieleiseksesi.

