Det är enkelt att överföra kontakter,
kalendrar, musik, videor och bilder till
iPhone. Du sköter allt på din Mac eller PC
med iTunes.
1. Hämta iTunes.
	Hämta och installera den senaste
versionen av iTunes från www.itunes.
com/se/download.

Komma igång

2. Anslut till datorn.
Anslut iPhone till USB-porten på din Mac
eller PC med kabeln som följer med.
3. Synkronisera.
	När du ansluter iPhone öppnas iTunes
och vägleder dig genom de nästa
stegen. Välj vad du vill synkronisera
i de olika flikarna och klicka på Utför
i det nedre högra hörnet. Du hittar
synkroniseringstips på www.apple.com/
se/iphone.

Knappar i översikt.
Om du vill slå på eller av eller starta om
iPhone trycker du och håller in strömknappen. När iPhone är på trycker du en gång
för att försätta den i viloläge. Detta slår av
skärmen, men iPhone kan fortfarande ta
emot samtal. Tryck en gång om du vill tysta
ringsignalen för ett inkommande samtal.
Tryck två gånger om du vill skicka samtalet
direkt till röstbrevlådan.
Ringsignal/
ljud av

Viloläge/
vakna
Strömknapp
(av/på)

Kom hem.
Tryck på hemknappen när som helst om
du vill återvända till hemskärmen. Även
under pågående samtal 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. Dubbelklicka på hemknappen om du vill gå till
telefonfavoriter. Dubbelklicka i viloläge
om du vill öppna iPod-reglagen.

Högre/
lägre
volym

Hem

Ring ett samtal.
Tryck på valfritt nummer i Kontakter,
Favoriter eller i ett e-brev eller SMS, eller
nästan var som helst i iPhone när du vill
ringa ett samtal. Eller tryck på knappen
Knappsats om du vill slå numret manuellt.

Skapa en favoritlista.
Skapa en lista med favoritnummer genom att
trycka på knappen Favoriter. Tryck sedan på
plustecknet om du vill lägga till en kontakt
som favorit. Tryck på Ändra om du vill ta bort
eller flytta favoriter. Tryck på den blå pilen
bredvid ett namn om du vill visa fullständig
kontaktinformation.

Internet på nära håll.
Nu är iPhone utrustad med 3G och kan
ansluta till Internet ännu snabbare. Tryck
snabbt två gånger på valfritt element
på en webbsida – bild eller text – för att
zooma in. Tryck snabbt två gånger igen så
zoomar du tillbaka till utgångsläget. Vänd
på iPhone om du vill surfa på webben i
widescreenformat.

Öppna flera webbsidor samtidigt.
Du kan ha flera webbsidor öppna samtidigt
genom att trycka på knappen för flera sidor
och sedan bläddra mellan dem med fingret.

Hitta en plats. Sök i omgivningarna.
Tryck på platsknappen i Kartor. En cirkel
visas runt din nuvarande position. Ju mer
exakt den tillgängliga informationen är
desto mindre är cirkeln. Sök efter nyckelord
som ”Starbucks” eller ”pizza” för att hitta
dem på den aktuella kartan. Dubbeltryck
för att zooma in. Tryck en gång med två
fingrar för att zooma ut.

Hämta färdbeskrivningar.
Använd platsfunktionen till att
automatiskt hitta din utgångspunkt.
Tryck på Färdbeskrivning och välj sedan
en adress från dina kontakter eller ett
bokmärke för att få en vägbeskrivning.
Tryck på platsknappen så håller iPhone
reda på var du befinner dig och
uppdaterar din position längs vägen.

Ställa in e-post.
Om du vill ställa in ett e-postkonto direkt
på iPhone trycker du på Lägg till konto i
E-postinställningar. Tryck sedan på den
typ av konto du har, eller tryck på Annat
för att ställa in de flesta andra typer av
POP3- eller IMAP-konton. E-postkonton
kan också synkroniseras automatiskt från
din Mac eller PC via iTunes.

Godkänn eller avböj rättelser.
Medan du skriver trycker du på mellanslagstangenten om du vill godkänna ett
föreslaget ord eller trycker på det föreslagna
ordet om du vill avböja det. Börja skriva med
bara ett finger. När du börjar lita på iPhones
otroliga automatiska rättning kan du prova
att skriva med båda tummarna. Tryck på
tangenten “.?123” om du vill växla till
tangentbordet med siffror och symboler.

Förstora vid textredigering.
Rör vid och håll kvar fingret på texten du vill
redigera tills förstoringsglaset visas. Flytta
fingret för att placera in inmatningspunkten
och redigera sedan med tangentbordet.

Videoreglage.
Tryck en gång på videon så visas
videoreglagen på skärmen. Tryck en
gång till så göms dem. Du växlar mellan
widescreen och helskärm genom att
trycka snabbt två gånger.

Fler musikreglage.
Tryck på albumet så visas knapparna för
blanda och repetera samt skrubbningslisten.
Tryck på albumet igen så göms de. Tryck
på listknappen så visas de andra låtarna
på albumet. När du lyssnar på musik i ett
kabelanslutet Stereo Headset trycker du på
mikrofonknappen en gång för att pausa/
spela upp och trycker två gånger i snabb
följd om du vill hoppa till nästa låt.

Bläddra bland musiken med Cover Flow.
Vänd på iPhone om du vill bläddra bland
skivomslagen i Cover Flow. Tryck på ett
album så visas dess spårlista, tryck sedan
på en låt så spelas den. Om du trycker
någonstans utanför låtlistan så återgår du
till att bläddra bland skivomslagen.

Visa bilder.
Med iTunes kan du föra över dina
favoritbilder från datorn till iPhone. Gå
igenom bilderna genom att bläddra med
fingret åt höger eller vänster. Tryck en
gång så visas reglagen. Tryck en gång till
så göms dem. Tryck på skicka-knappen
bilder om du vill e-posta en bild, använda
den som bakgrund eller tilldela den till en
kontakt.

Gå till App Store.
Tryck bara på knappen App Store så
kan du bläddra bland, köpa och hämta
program från andra tillverkare direkt på
iPhone. En del program är till och med
gratis.

Hur du lär dig mer.
Lär dig mer om funktionerna i iPhone,
hitta råd och tips samt den fullständiga
användarhandboken på www.apple.com/se/
support/manuals/iphone.
Om du vill visa handboken på iPhone trycker
du på bokmärket iPhone Användarhandbok i
Safari eller gå till help.apple.com/iphone.
Få support.
Kontakta din leverantör av trådlösa
tjänster för teknisk support gällande
nätverksrelaterade tjänster, inklusive Visual
Voicemail* och fakturering. Besök www.
apple.com/se/support/iphone angående
teknisk support för iPhone och iTunes och för
Produktguide – Viktig information.

*Visual Voicemail finns eventuellt inte tillgängligt i alla regioner.
Kontakta din mobiloperatör för mer information.
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