
Finger- 
färdigheter

Börja här

Välkommen till iPhone. Den här 
introduktionshandboken lär dig att ställa in 
iPhone och använda dess nyckelfunktioner.  
När du har kommit igång med iPhone kan du lära 
dig mer om den på www.apple.com/se/iphone.

Klara, ställ in, gå.
1. Hämta iTunes. 
Gå till www.itunes.com/se/download och 
hämta och installera den senaste versionen  
av iTunes för Mac eller PC.

2. Anslut till datorn.
Anslut iPhone till USB-porten på datorn.

3. Synkronisera.
När iPhone ansluts öppnas iTunes och vägleder 
dig genom inställningarna. Välj vilka kontakter, 
kalendrar, musik, videor och bilder du vill 
synkronisera och klicka sedan på Utför i nedre 
högra hörnet. Om du är nybörjare på iTunes eller 
synkronisering hittar du ett kort övningsexempel 
på www.apple.com/se/itunes/tutorials.

Skapa mappar. Organisera program. 
Håll en symbol nedtryckt tills den börjar vicka. 
Dra sedan en symbol ovanpå en annan så 
skapas en mapp. Mappar namnges automatiskt 
efter kategori, men du kan själv ändra namnet. 
Sedan kan du anpassa hemskärmen genom att 
dra symboler och mappar till olika platser och 
skärmar. Tryck på hemknappen när du är färdig.

Knappar i översikt.
Du slår på iPhone med ett fast tryck på av-/
påknappen. Stäng av eller starta om iPhone 
genom att hålla ned av-/påknappen ett par 
sekunder och sedan dra reglaget för att bekräfta. 
Försätt iPhone i viloläge genom att trycka på 
av-/påknappen. Det här stänger av skärmen,  
men iPhone kan fortfarande ta emot samtal. 
Stäng av ringsignalen för ett inkommande 
samtal med en tryckning. Tryck två gånger om 
du vill skicka samtalet direkt till röstbrevlådan. 

Kom hem.
När du använder ett program kan du trycka på 
hemknappen för att stänga det och återvända 
till hemskärmen. Om du snabbt vill hoppa till 
huvudhemskärmen från en av de andra 
skärmarna trycker du på hemknappen. Om du 
trycker två gånger på hemknappen när iPhone  
är i viloläge visas iPod-reglagen.

Multitasking. 
Samtidigt som du pratar i telefonen kan du 
komma åt e-post, kalender eller andra program 
och till och med surfa på webben om du är 
ansluten via Wi-Fi eller 3G. Du kan snabbt växla 
mellan program genom att trycka två gånger på 
hemknappen för att se senast använda program. 
Bläddra åt höger så visas fler program. Tryck på 
ett program för att öppna det igen. Bläddra så 
långt det går åt vänster så visas iPod-reglage  
och knappen för riktningslås.

Röststyrning.
Du kan använda röststyrning till att ringa med 
handsfree-funktionen eller spela musik. Aktivera 
röststyrning genom att hålla ner hemknappen 
eller headsetets mittknapp tills skärmen 
Röststyrning visas. Tala ett kommando som ”Ring 
Erik” eller ”Ring upp 012-345 67 89”. Du kan också 
be iPhone spela upp ett specifikt album, artist 
eller spellista eller att ”Spela fler låtar som den 
här” eller ”Spela musik med Rolling Stones”.

Ring ett samtal.
Tryck på ett telefonnummer i Kontakter, 
Favoriter, ett brev, SMS eller nästan var som 
helst i iPhone för att ringa ett samtal. Eller 
tryck på knappen Knappsats om du vill slå 
numret manuellt. Om du vill besvara ett samtal 
när du använder iPhones headset trycker du 
en gång på mittknappen. Tryck på knappen 
igen för att avsluta samtalet. Justera volymen 
med knapparna + och - ovanför och under 
mikrofonen.

Sök.
Du kan söka din iPhone eller på nätet genom 
att öppna huvudhemskärmen och sedan 
trycka på hemknappen eller genom att dra 
över skärmen från vänster till höger. Skriv in 
det du vill söka efter – namn, program, låt, 
artist, filmtitel eller något nyckelord. iPhone ger 
förslag medan du skriver så att sökningen går 
snabbare. Om du vill söka i ett program som 
Mail, Kontakter, Meddelanden eller iPod trycker 
du på statusfältet.

Skicka meddelanden.
Tryck på symbolen Meddelanden. Skriv in ett 
namn eller telefonnummer i fältet Till eller välj 
någon av dina kontakter. Skriv ditt meddelande 
och tryck sedan på Skicka. Vill du skicka bilder 
trycker du på kameraknappen. Vill du redigera 
hela eller delar av ett meddelande trycker du 
på Ändra. Vill du ta bort en hel konversation 
från listan Meddelanden drar du fingret över 
den och trycker på Radera.
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Hitta din plats. Sök i omgivningarna.
Om du vill se var du befinner dig på en karta 
trycker du på platsknappen. En blå prick visas 
vid din aktuella position. Du hittar platser i 
närheten genom att skriva in ord som ”kafé” 
eller ”pizza” i sökfältet. Tryck två gånger för att 
zooma in. Tryck en gång med två fingrar för 
att zooma ut. Tryck på pappersfliken så visas 
andra kartalternativ.

Hämta vägbeskrivningar.
Tryck på Färdbeskrivning i Kartor och ange  
sedan start- och slutpunkt. Du kan utgå från  
din aktuella position, skriva in en adress 
eller välja en adress från dina kontakter eller 
bokmärkta platser. Tryck på Hitta för att visa 
köranvisningar. Tryck på gåknappen för att få 
en vägbeskrivning till fots eller på bussknappen 
om du vill visa resvägar och tidtabeller för 
lokaltrafiken. iPhone kan spåra och visa din  
färd längs den rutt du väljer.

*Visuell röstbrevlåda och MMS är kanske inte tillgängliga i alla 
områden. Kontakta din mobiloperatör för mer information.
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Läs mer.
Du kan lära dig mer om iPhone-funktionerna  
på www.apple.com/se/iphone.

Vill du läsa iPhone Användarhandbok på iPhone 
öppnar du help.apple.com/iphone eller bok- 
märkena i Safari. iPhone Användarhandbok och 
Produktguide – Viktig information finns att hämta 
på support.apple.com/sv_SE/manuals/iphone.

Få support.
Kontakta din mobiloperatör för teknisk support 
gällande operatörsrelaterade tjänster, t.ex.  
visuell röstbrevlåda och räkningar.* Besök 
www.apple.com/se/support/iphone för teknisk 
support för iPhone och iTunes.

App Store.
Tryck på symbolen App Store så kan du trådlöst 
välja och vraka bland tiotusentals program i 
kategorier som spel, ekonomi, resor, sociala 
nätverk och mycket mer. Bläddra efter program 
I blickfånget, Kategorier, Topp 25 eller sök efter 
namn. När du vill köpa och hämta ett program 
direkt till iPhone trycker du på köpknappen. 
Många program är t.o.m. gratis.

iTunes Store.
Du har trådlös åtkomst till iTunes Store 
genom att trycka på iTunes-symbolen. Där 
kan du söka efter musik, filmer, TV-program, 
musikvideor och mycket annat. Bläddra bland, 
köp och hämta objekt från affären direkt till 
iPhone. Tryck på ett objekt om du vill ha ett 
smakprov. 

Visa bilder och video.
Överför dina favoritbilder till iPhone från datorn 
via iTunes. Ta bilder eller spela in video med den 
inbyggda kameran. Tryck på Bilder för att visa 
dina bilder. Dra snabbt till höger eller vänster 
för att bläddra mellan bilderna. Tryck snabbt två 
gånger eller nyp för att zooma. Tryck en gång  
för att visa reglagen. Tryck på åtgärdsknappen 
för att skicka en bild eller video i ett MMS eller 
brev, använda den som bakgrund eller tilldela 
den till en kontakt.

Video- och låtreglage.
Tryck på skärmen för att visa reglagen. Tryck 
en gång till så göms de. Tryck två gånger på 
en video för att växla mellan widescreen- och 
helskärmsläge. När du lyssnar på musik kan 
du rotera iPhone och bläddra bland din musik 
med Cover Flow. Tryck på ett album för att se 
dess spårlista och sedan på en låt för att spela 
den. Tryck utanför spårlistan så återgår du till 
omslaget. När du lyssnar på musik med iPhones 
headset trycker du på mittknappen en gång för 
att pausa eller spela upp, eller snabbt två gånger 
för att hoppa till nästa låt. 

Intelligent tangentbord.
iPhone rättar och föreslår ord automatiskt 
medan du skriver. Råkar du skriva fel fortsätter 
du bara att skriva. Vill du acceptera ett föreslaget 
ord trycker du på mellanslag. Tryck på ”x” för att 
ta bort det föreslagna ordet och låt iPhone lära 
sig ordet du skriver in. Om du trycker på 
mellanslag två gånger infogas en punkt. Tryck  
på tangenten ”.?123” för att växla till siffer- och 
symboltangentbordet.

Klipp ut, kopiera och klistra in.
Tryck på texten du vill ändra, eller håll fingret 
nedtryckt tills ett förstoringsglas visas, och dra 
sedan fingret så flyttas markeringspunkten. Du 
kan markera ett ord genom att trycka på det 
snabbt två gånger och sedan ändra markeringen 
med insättningspunkterna. Om du vill kopiera 
text från webbsidor, e-post eller SMS håller du 
fingret på texten tills den markeras. Om du vill 
ångra en redigering skakar du på iPhone och 
trycker på Ångra.

Internet på nära håll.
I Safari kan du trycka två gånger på ett element 
– bild eller text – på en webbsida för att zooma 
in. Tryck två gånger igen för att zooma ut. Tryck 
på flersidesknappen för att bläddra mellan flera 
webbsidor eller öppna en ny. Vrid iPhone om du 
vill se webben i widescreenformat.

App Store finns tillgänglig i vissa länder. iTunes Store finns tillgänglig i vissa länder.
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