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171023 - iPhone grunder – Tematräff Seniornet Lidingö/Monica Movell
Skickat mail till deltagarna enl. nedan med följande rekommendationer inför mötet:
1. Se till att ni gjort senaste uppdateringen av operativsystemet - iOS 11.0.3 Har ni inte gjort det
finner ni en liten röd påminnelsemarkering med en siffra 1 i övre högra hörnet av appen Inställningar
(alt. titta i Inst>Allm>Programuppdat). Uppdateringen tar tid.
2. Se till att ni har med ert Apple ID (användarnamn) och lösenord.
3. Se till att ni gjort ev. uppdateringar av era appar. Syns också med en liten röd
påminnelsemarkering i aktuell app (alt. titta i Appstore>Uppdateringar).
4. Se till att batteriet till iPhonen är helt laddat.
5. VIKTIGT! Gå igenom Inställningar så att ni är bekant med det som finns där.
Tag gärna med anteckningsblock! Och har ni någon viktig fråga så skriv ned denna och ta med (eller
maila till mig i förväg) så får vi se vad vi hinner gå igenom.
TEMATRÄFF
Mobiler avstängda till att börja med. Ljud av.
Har alla fått mitt välkomstmail? Åtgärdat punkterna ovan?
Jag kan ”spegla” min iPhones skärm på väggen genom OH-kanon MEN markör/pil finns förstås inte.
Tomas och Åke kommer att gå runt och hjälpa er medan jag berättar.
Hur länge använt iPhone? Modell? Vad speciellt vill var och en lära sig.
Vissa inställningar etc kanske inte stämmer/finns för er med äldre mobil men i princip är de
desamma.
Grunder. Kommer ej att gå igenom specifika appar som tex Karta, Kalender, Kamera, Bilder mer än
lite översiktligt
Knappar på sidan och upptill. Uttag för laddning av batteri resp för överföring av bilder till datorn.
Slå på mobilen upptill (el. på sidan) – lösensiffror alt. touch. Simkortslås.
Slå av helt - håll inne en kort stund - då måste även simkortet låsas upp då man startar igen för att
man ska kunna ringa.
Låst skärm (dra åt höger för snabbåtkomst Kamera) resp. hemskärm.
Hemknapp längst ned i mitten – (”Panikknapp”).
Anslut till bibliotekets nätverk i Inställningar.
Hemskärmen med appar – flera sidor, de små punkterna nedtill visar vilken sida man är på.
Dra lätt nedifrån och upp – grå sida med genväg till vissa funktioner tex ficklampa, flygplansläge,
klocka mm.
Dra lätt uppifrån och ned – genväg till vissa andra aktiviteter.
Apparna
Appar går att flytta inom sidan och mellan sidor i vibrationsläge (ställ dig på en app tills den börjar
vibrera).
Appar går att ta bort- inte alla- bara de som i vibrationsäge har ett x uppe i vä hörn (t.ex Inställningar)
Ta bort sådana ni inte använder (spara utrymme).
Stäng vibrationsläge genom att trycka på hemknapp.
Längst ned ”fasta” appar som finns där ober av sida iö- lägg där de vanligast använda (Telefon,
Meddelanden, Mail, Google).
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Även övriga appar på första sidan bör vara de av er mest använda (tex Inställningar, AppStore,
Anteckningar, Bilder Kamera, BankID, Betala P m.fl.).
Lägga i logisk ordning på de olika sidorna.
Baka ihop liknande appar (samma ämnesområde) i en samlingsmapp som man kan döpa själv.
Klick på hemknappen- tillbaka till första sidans appar.
Dubbelklicka på hemknappen för att se vilka appar man har öppnade och växla där enkelt mellan
öppnade appar. Stäng öppnade appar när man inte behöver dem.
Gå gärna tillbaka till första-läget, grundläget, då man lämnar en app eftersom appen alltid öppnar sig
(nästa gång man går in) i det läge där man var senast.
Göra ev uppdatering av appar som kommer meddelande om. Syns som en röd siffra i hörnet på
Appstoreappen.
App store- Applekonto – mailadress och lösenord (minst 8 tecken varav en versal och en siffra).
Hur man söker appar i Appstore- längst ned- de fem olika symbolerna.
Hämta en ny app- ex Hitta, Res i Sthlm. Tv.nu, SF.
Betalappar- dras från konto som läggs till i Inställningar.
Swish och Mobilt BandID - (först ansluta till dessa via sin bank) som man också kan lägga som en
app.
GPS via Google Kartor eller Waze.
Inställningar
Mängder av olika inställningar. Scrolla nedåt och gå igenom viktiga funktioner tillsammans:
Om utomlands- Flygplansläge- går ej att ringa el surfa (wifi), Mobildata av, Dataroaming av (annars
tillåter man andra operatörer än den egna. MEN ovanstående ändrat nu.
Mobil som router = ”Internetdelning på” i Inställningar
Allmänt
Ljusstyrka
Bakgrundsbild
Ljud av olika slag – för mail,sms etc
E-post
Kontakter
Textstorlek
Ljusstyrka
M. fl.
Google
Söka och öppna en sida.
Söka med mikrofonen påslagen.
Safari söka webbplatser. Kan man göra via Google också.
Lägg en webbplats som app - tex seniornetlidingo.se
(Eller spara en hemsida som bokmärke (symbol en uppslagen bok) el läslista (symbol glasögon) i
Safari.)

Anteckningar
Ny (Symbol penna på papper)- Skriv med Versaler SYSTEMBOLAGET, sen med små bokstäver
Champagne , Rödvin
Ny igen- BÖCKER/BIBLIOTEK – Elena Ferrante, PRESENTTIPS – rakvatten till maken etc
Kopiera, Radera, Markera, Klistra in mm.
Skicka anteckningen per sms el mail (symbol uppåtpil).
Få anteckningarna i bokstavsordning – Inställningar>Sortera efter titel.
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Telefon
De fem symbolerna längst ned- alla och missade högst upp
Aktivera Facetime i Inställningar- ringa gratis till de med iPhone (med el utan kamera)
Kontakter- Lägg till +
Dela kontakt.
Få upp knappsats för snabbval (då man ringt tex ett företag och ska välja en siffra för att komma till
ngt) genom att närma sig skärmen med fingret. Även andra funktioner som tex Högtalare visas då.

Meddelanden/SMS
Aktivera iMessage i inställningar – skicka sms gratis till de med iPhone. Dessa meddelanden är blå.
Meddelanden till annan smartphone är gröna och är ej gratis.
Bifoga bild via kamerasymbolen.
Mail/E-post
Få mail till sin iPhone genom att gå till Inställningar och Lägg till konto.
Ordna trådvis mm i Inställningar – experimentera.
Skriva mail – Till, Kopia, Ämne
Radera mail då man läst inte behöver dem längre.
Bifoga bild via Bilder
Övrigt
Virusskydd kan man ha (t.ex Avast Secure Me)

OBS Man lär sig mest genom ”Trial and Error”.
Botanisera själva.
Apple Store i Täby Centrum har gratis workshops i hur hantera sin iPhone, iPad mm –mycket bra!
Man anmäler sig på webbplatsen nedan:
http://www.apple.com/se/retail/tabycentrum/
Telefon 08-4469300

_________________________________________________________________________________
Frågor?
Utvärdering – något ni saknat?
Skickar en iPhonehandbok till er – 500 sidor! Lägga i iBooks

