De iPad opnieuw instellen voor JamF School
Voor het opnieuw instellen van de iPad doorloop je de volgende stappen. Sommige van deze schermen zul je misschien niet tegenkomen, maar blader dan gewoon
verder naar het volgende juiste scherm. Lukt uitloggen niet, dan is 9 van de 10 keer de Schermtijd ingesteld. Kijk onderaan hoe je de Schermtijd uitschakeld.

Vergeet niet om voor je deze stappen doorloopt alles wat je wilt bewaren in iCloud of OneDrive te zetten. De iPad wordt helemaal gewist, maar zodra je weer
inlogt op je Apple ID zullen al geïnstalleerde apps, games en de bestanden die in de iCloud (of OneDrive) staan gewoon weer beschikbaar komen.

1. Ga naar Instellingen en kies Apple ID, iCloud…
en kies rechts Log uit. Voor je Apple IDwachtwoord in en kies Schakel uit.

2. Een kopie op deze iPad bewaren heeft niet
zoveel zin, dus klik op Log uit en bevestig Weet
je het zeker? met Log uit

3. Ga terug naar Instellingen en kies rechts Zet
over of stel iPad opnieuw in

4. Kies Wis inhoud en instellingen.

5. Klik in het scherm Wis deze iPad op Ga door

6. Wanneer Schermtijd is ingesteld, zal deze eerst
via de 4- of 6-cijferige code moeten
uitschakelen.
Is Schermtijd niet ingesteld op de iPad, dan zal
dit scherm ook niet te zien zijn.

7. De iPad gaat de laatste Gegevens uploaden
naar iCloud (je kunt deze stap overslaan
onderaan het scherm).

8. Als laatste veiligheid vraagt Apple nog een keer
om een Apple ID-wachtwoord. Geef deze in en
kies dan rechts boven voor Schakel uit.

9. De iPad zet zichzelf terug naar
fabrieksinstellingen. Dit duurt afhankelijk van
het apparaat enkele minuten.

10. Het Hello-scherm verschijnt. Druk op de homeknop om verder te gaan met het instellen van
de iPad

11. Stel de taal voor de iPad in op Nederlands (of
Engels)

12. Bij Kies je land of regio kies je voor Nederland,
ook als je de taal op Engels hebt ingesteld.

13. Kies op het scherm Begin direct onderaan voor
Configureer handmatig

14. Maak verbinding met het thuis-netwerk, geef
het wachtwoord in en klik op Verbind

15. De iPad gaat online de iPad activeren

16. Klik op het scherm Gegevens en privacy op de
knop Ga door

17. Kies in het scherm Apps en gegevens voor de
optie Zet apps en gegevens niet over.
BELANGRIJK: kies tijdens het instellen van JamF
School hier niet voor het terugzetten van de
iCloud-reservekopie.

18. Kies op het scherm Extern Beheer rechts
bovenaan voor Volgende en de iPad zal
automatisch voor school geconfigureerd gaan
worden

19. Vul op het volgende scherm de eigen inloggegevens voor JamF School in en klik op de
knop Log in.
Deze gegevens vind je in de brief met allerlei
inloggegevens die voor de vakantie is
verstuurd. De Gebruikersnaam is standaard het
eerste deel van het emailadres van school
(zonder @leerling.hetccc.nl) en het
wachtwoord geb-datum+Email (dus zoiets als
14072005Email)

20. Bevestig vervolgens de inschrijving door op
Schrijf dit apparaat in te klikken en de iPad
wordt geconfigureerd.

21. Klik door de schermen Hou je iPad up-to-date,
Locatievoorzieningen (aanzetten), Weergave
en welkom bij de iPad.
Automatisch wordt nu de Wifi en mail van
school ingesteld en worden de apps en
weblinks voor school geïnstalleerd. Het
instellen is gelukt…

Uitloggen lukt niet
Wanneer uitloggen niet lukt, is 9 van de 10 keer de Schermtijd ingeschakeld. Zet deze uit en ga daarna terug naar stap 1 van het opnieuw instellen

Wanneer de optie Log uit grijs in plaats van rood is,
zal uitloggen vanwege beperkingen niet lukken.

Ga onder Instellingen naar de optie Schermtijd en
kies rechts Schakel schermtijd uit.

Het uitschakelen van de schermtijd is gelukt.

Er zal ter beveiliging om een (bij jet aanzetten van
de Schermtijd zelf ingestelde) code gevraagd
worden om de schermtijd ook daadwerkelijk uit te
schakelen.

Wanneer je nu bij stap 1 van De iPad opnieuw
instellen voor JamF School zal de optie Log uit rood
en dus actief zijn.

