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Om den här handboken
I den här användarhandboken kan du läsa om hur du använder version 2.3 av 
Android™ mobile technology platform. Här finns information om uppdaterade 
Android-appar som har släppts via Android Market™, tjänsten för hämtningsbara 
appar.

Användarhandboken innehåller ingen information om telefonens delar, tillbehör, 
batteri och övriga tekniska specifikationer. Sådan information hittar du i telefonens 
bruksanvisning.

Kapitel Innehåll

"Grundläggande om 
Android" på sida 15

Starta Android för första gången, logga in på dina konton i Google™ så 
att du kan dra full nytta av apparna från Google Apps™, använda 
grundläggande funktioner i Android.

"Ansluta till nätverk och 
enheter" på sida 57

Konfigurera hur telefonen ansluts till mobila nätverk och Wi-Fi™, 
Bluetooth™-enheter och datorer. Dela telefonens mobila 
dataanslutning via USB eller som en mobil Wi-Fi-surfpunkt. Kapitlet 
beskriver också hur du skapar säkra anslutningar till VPN:er (virtuella 
privata nätverk) och andra nätverk.

"Ringa och ta emot 
samtal" på sida 77

Ringa och ta emot samtal med telefonen och hantera flera samtal 
samtidigt.

"Söka genom att skriva 
eller tala" på sida 93

Information om hur du kan söka på telefonen eller på Internet med 
funktionen Sök på Google genom att skriva eller prata.

"Kontakter" på sida 107 Information om hur du kan ordna och hitta kontaktuppgifter om 
personer du känner.

"Konton" på sida 125 Information om hur du lägger till och synkroniserar e-postkonton och 
andra konton som till exempel Google- och Microsoft™ Exchange 
ActiveSync™-konton.

"Gmail" på sida 133 Skicka och ta emot meddelanden med webbmailtjänsten Gmail™.

"Kalender" på sida 163 Visa och skapa händelser i kalendern och synkronisera dem med 
kalendertjänsten Google Kalender™ på webben.
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"Google Voice" på 
sida 179

Lyssna av röstbrevlådan och ringa samtal med Google Voice.

"Google Talk" på 
sida 193

Kommunicera med dina vänner med snabbmeddelandetjänsten 
Google Talk™.

"E-post" på sida 205 Konfigurera din telefon så att du kan skicka och ta emot e-post via 
vanliga e-posttjänster.

"Meddelanden" på 
sida 223

Skicka och ta emot SMS och MMS.

"Webbläsare" på 
sida 231

Surfa på webben med telefonen.

"Maps, Navigation, 
Places och Latitude" på 
sida 247

Upptäcka världen med gatuvyer och satellitbilder från Google Earth™, 
visa vägbeskrivningar, hitta din plats, dela din plats med tjänsten 
Google Latitude™, navigera med röstanvisningar och detaljerad 
vägbeskrivning från Google Maps Navigation och många andra 
funktioner från karttjänsten Google Maps™.

"Kamera" på sida 265 Ta bilder, filma videoklipp och förhandsgranska dem.

"Galleri" på sida 275 Visa, dela och lägga upp bilder och videoklipp i 
bildhanteringsprogrammet Picasa™ och på webbplatsen YouTube™ 
med användargenererat innehåll.

"YouTube" på sida 287 Visa videoklipp på YouTube.

"Musik" på sida 301 Lyssna på musik efter låt, album eller spellista.

"Nyheter och väder" på 
sida 311

Visa nyheter och väder på startsidan eller på en detaljerad skärm.

"Klocka" på sida 317 Visa tiden och ställa alarm.

"Bilsida" på sida 323 Bästa sättet att använda telefonen i bilen.

"Kalkylator" på sida 331 Göra matematiska beräkningar.

Kapitel Innehåll
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"Etiketter" på sida 333 Information om hur du skannar och hanterar NFC-etiketter (Near Field 
Communication).

"Market" på sida 337 Information om hur du hittar nya appar på Android Market, hur du 
köper avgiftsbelagda appar och hur du installerar dem.

"Inställningar" på 
sida 349

Information om hur du öppnar Inställningar och använder verktygen 
när du konfigurerar och anpassar telefonen.

Kapitel Innehåll
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Grundläggande om Android
Första gången du startar telefonen får du möjlighet att logga in på ditt 
Google-konto. Ta tillfället i akt att bekanta dig med grunderna i hur 
telefonen fungerar och hur du använder olika funktioner: startsidan, 
pekskärmen, menyerna, apparna, hur du anger text med mera.

I det här avsnittet
"Starta Android för första gången" på sida 16

"Bekanta dig med startsidan" på sida 19

"Använda pekskärmen" på sida 23

"Använda telefonens knappar" på sida 24

"Använda styrkulan" på sida 25

"Arbeta med menyer" på sida 26

"Övervaka telefonens status" på sida 28

"Hantera aviseringar" på sida 31

"Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33

"Tala in text" på sida 37

"Redigera text" på sida 39

"Öppna och växla mellan appar" på sida 42

"Låsa skärmen" på sida 44

"Anpassa startsidan" på sida 45

"Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47

"Optimera batteriets livslängd" på sida 48

"Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50

"Hantera hämtningar" på sida 55
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Starta Android för första gången
Första gången du startar telefonen (efter att du har konfigurerat den enligt telefonens 
bruksanvisning) uppmanas du att trycka på Android-logotypen och börja använda 
telefonen.

Du uppmanas då att skapa eller logga in på ett Google-konto och fatta vissa beslut 
om hur du vill använda Androids och Googles funktioner.

Om det inte finns något SIM-kort i GSM-telefonen
Om det inte finns något SIM-kort installerat i GSM-telefonen kan du inte ansluta den 
till mobila nätverk för röst- och datatjänster. Du kan däremot ansluta den till Wi-Fi-
nätverk och logga in på ditt Google-konto samt använda alla andra funktioner i 
telefonen utom att ringa mobiltelefonsamtal. (I CDMA-telefoner behövs inget SIM-
kort för anslutning till mobila nätverk.)

Om det inte finns något SIM-kort i GSM Android-telefonen första gången du startar 
den kan du trycka på Anslut till Wi-Fi så att telefonen ansluts till ett Wi-Fi-nätverk 
och inte till ett mobilt nätverk. Sedan kan du konfigurera telefonen. Mer information 
finns i avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61.

Tryck på Android när du vill börja.
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Ditt Google-konto
Du måste logga in på ett Google-konto om du vill använda Gmail, Google Talk, Google 
Kalender och andra appar från Google. Det gäller även om du vill hämta appar från 
Android Market, om du vill säkerhetskopiera inställningarna till Googles servrar och 
om du vill använda andra tjänster från Google på telefonen.

Viktigt Om du vill föra över inställningarna från en annan telefon med Android, version 2.0 
eller senare, till den här telefonen måste du logga in på ditt Google-konto under kon-
figurationen. Inställningarna kan inte återskapas när konfigurationen väl har slutförts. 
Se avsnittet "Googles tjänster" på sida 18.

Om du inte har något Google-konto uppmanas du att skapa ett.

Om du har ett företagskonto hos Gmail via ditt företag eller någon annan organisation 
är det möjligt att IT-avdelningen har specialinstruktioner för hur du ska logga in på 
kontot.

När du loggar in synkroniseras kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och 
andra uppgifter från webbversionen av dessa appar och tjänster till telefonen.

Om du inte loggar in på ett Google-konto under konfigurationen uppmanas du att 
logga in på eller skapa ett Google-konto första gången du startar en app som kräver 
ett, till exempel Gmail eller Android Market.

När du loggar in uppmanas du att använda tangentbordet på skärmen för att ange 
användarnamn och lösenord. Mer information om hur du använder pekskärmen och 
skriver in text finns i avsnitten "Använda pekskärmen" på sida 23 och "Använda 
tangentbordet på skärmen" på sida 33.

När du är klar trycker du på Klar på 
tangentbordet (eller på knappen 
Tillbaka på telefonen) så att 
tangentbordet på skärmen stängs och 
du kan trycka på knappen Logga in 
längst ned på skärmen.

Tryck här om du vill öppna 
tangentbordet på skärmen så att du kan 
ange användarnamnet till ditt Google-
konto.

Tryck här om du vill ange lösenord.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Grundläggande om Android 18
Återställa lösenordet till ditt Google-konto
Om du har ett Google-konto som du har glömt lösenordet till måste du återställa det 
innan du kan logga in. Besök http://www.google.se, klicka på Logga in och sedan på 
Kan du inte öppna ditt konto? i inloggningsrutan. Följ sedan anvisningarna för hur du 
återställer lösenordet.

Flera konton
När du har konfigurerat telefonen kan du lägga till Google- och Microsoft Exchange 
ActiveSync-konton, vanliga e-postkonton och andra sorters konton till telefonen. Du 
kan även synkronisera en del eller all information enligt anvisningarna i avsnittet 
"Konton" på sida 125. Det är emellertid bara det första Google-kontot som du loggar in 
på som säkerhetskopieras till Googles servrar. En del appar fungerar bara tillsammans 
med ett enda konto och då visas endast information från det första kontot som du 
loggar in på.

Googles tjänster
När du loggar in får du frågan om du vill använda följande tjänster från Google:

Plats  Du kan välja om du vill använda Googles platstjänst. Tjänsten innebär att 
apparna får information om var du befinner dig på ett ungefär, utan att GPS används. 
Du kan också välja om du vill att platsen där du befinner dig ska användas i Googles 
sökresultat och i andra tjänster från Google. Information om hur du ändrar dessa 
inställningar vid ett senare tillfälle finns i avsnitten "Inställningar för plats och 
säkerhet" på sida 360 och "Sekretessinställningar" på sida 365.

Säkerhetskopiera Du kan välja att säkerhetskopiera en del av informationen, till 
exempel bokmärken, användarordlista, Wi-Fi-lösenord och många andra inställningar, 
till ditt Google-konto på Googles servrar. Den här funktionen används även i en del 
program från tredje part. Det innebär att information och inställningar återskapas när 
du byter telefon (om du till exempel köper en senare version eller måste ersätta en 
som blivit stulen) eller ominstallerar appar. Mer information om hur du ändrar den här 
inställningen vid ett senare tillfälle finns i avsnittet "Sekretessinställningar" på 
sida 365.

Datum och tid Om telefonen inte är ansluten till ett mobilt nätverk uppmanas du 
att ange tid och datum. Se avsnittet "Inställningar för datum och tid" på sida 373.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android
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Bekanta dig med startsidan
När du loggar in öppnas startsidan.

Startsidan är utgångspunkten där du kommer åt alla funktioner på telefonen. Där 
visas programikoner, widgetar, genvägar och andra funktioner. Du kan anpassa 
startsidan med olika bakgrunder och välja vilka alternativ du vill visa. Se avsnittet 
"Anpassa startsidan" på sida 45.

Högst upp på skärmen finns statusfältet. Där ser du vad klockan är och där visas 
information om telefonens status och ikoner för aviseringar som du har fått. Mer 
information finns i avsnitten "Övervaka telefonens status" på sida 28 och "Hantera 
aviseringar" på sida 31.

Tryck på ikonen för Startprogram längst ned på skärmen om du vill visa alla appar 
som är installerade. Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

I statusfältet ser du vad klockan är, 
signalstyrka, batteristatus och annan 
information. Här visas även 
aviseringsikoner.

Widgetar är program som du kan 
använda direkt på startsidan.

Tryck på objekt på startsidan om du vill 
öppna dem. Tryck länge på en tom plats 
om du vill lägga till en genväg till en 
widget, en app eller liknande.

Tryck på ikonen för Startprogram om du 
vill öppna Startprogram och visa alla 
appar.
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Så stänger du av viloläget

Om du inte använder telefonen på ett tag blir skärmen mörkare och mörkare och blir 
sedan helt svart för att spara på batteriet.

1 Tryck på avstängningsknappen.

Om du har låst skärmen måste du rita ett grafiskt lösenord eller ange en PIN-kod 
eller ett lösenord för att låsa upp den. Se avsnittet "Låsa skärmen" på sida 44.

2 Tryck och dra låsikonen åt höger.

Den skärm som du visade senast öppnas.

Så återvänder du till startsidan

S Oavsett vilken app du använder kan du när som helst återvända till startsidan 
genom att trycka på Start  .
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Så visar du andra delar av startsidan

S Dra fingret åt höger eller vänster över startsidan.

Med denna utvidgade startsidan får du plats för fler widgetar, genvägar och andra 
alternativ. Mer information om hur du drar runt skärmen finns i avsnittet "Använda 
pekskärmen" på sida 23. 

Med hjälp av små punkter nedtill till höger och vänster ser du vilken skärm du tittar 
på.
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S Tryck länge på de små punkterna nedtill till höger eller vänster på skärmen om du 
vill visa miniatyrer av startsidan och dess förlängningar. Tryck sedan på dem om 
du vill öppna dem.
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Använda pekskärmen
Det vanligaste sättet att styra funktionerna i Android är att använda fingret och trycka 
på ikoner, knappar, menyalternativ, tangenter och andra alternativ på pekskärmen. Du 
kan också växla mellan liggande eller stående läge.

Trycka Om du vill använda olika alternativ på skärmen, till exempel program- och 
inställningsikoner, skriva bokstäver och symboler med hjälp av tangentbordet på 
skärmen eller om du vill klicka på knappar trycker du bara på dem med fingret.

Trycka länge Du trycker länge på ett alternativ på skärmen genom att trycka på 
det och hålla fingret nedtryckt tills någonting händer. Om du till exempel vill öppna en 
meny så att du kan anpassa startsidan trycker du på en tom del av startsidan tills 
menyn öppnas. 

Trycka och dra Tryck länge på ett alternativ och dra sedan fingret över skärmen, 
utan att lyfta det, dit du vill. Du kan trycka på objekt och dra runt dem på startsidan om 
du vill flytta om dem enligt beskrivningen i avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45 
och du kan trycka och dra om du vill öppna aviseringspanelen enligt beskrivningen i 
avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31. 

Dra eller svepa Om du vill dra eller svepa flyttar du fingret snabbt över ytan utan 
att först trycka till när du vidrör den (så att du inte trycker och drar ett objekt istället). 
Du drar till exempel fingret upp och ned på skärmen om du vill bläddra i en lista. I vissa 
visningsalternativ i kalendern drar du snabbt över skärmen om du vill ändra det 
tidsintervall som visas.

Dubbelknacka Dubbelknacka på en webbplats, karta eller någon annan skärm om 
du vill zooma. Du kan till exempel dubbelknacka på en del av en webbsida i 
webbläsaren om du vill zooma in så att den delen fyller hela skärmen. I vissa appar, till 
exempel webbläsaren, kan du få texten i en kolumn att bli lika bred som skärmen 
genom att nypa för att zooma in och sedan dubbelknacka.

Nypa I vissa appar, som Maps, webbläsaren och galleriet, kan du zooma in och ut 
genom att sätta två fingrar på skärmen samtidigt och sedan föra ihop dem (om du vill 
zooma ut) eller isär (om du vill zooma in).

Rotera skärmen De flesta skärmar ändrar vy från stående till liggande läge när du 
vrider på enheten. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen enligt anvisningarna i 
avsnittet "Skärminställningar" på sida 359. 
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Använda telefonens knappar
Genom telefonens fysiska knappar och skärmknappar har du tillgång till en mängd 
olika funktioner och genvägar. I telefonens bruksanvisning hittar du information om 
var knapparna finns på telefonen.

Knapp Tryck Tryck länge

Tillbaka Den senaste skärmen öppnas. Om 
tangentbordet på skärmen är öppet 
stängs det.

Meny En meny med alternativ som rör den 
aktuella appen eller den aktuella 
skärmen öppnas.

Start Startsidan öppnas. Om du visar den 
högra eller vänstra förlängningen av 
startsidan öppnas huvudstartsidan.

Den senast använda 
programskärmen öppnas.

Så söker du På startsidan öppnas Sök på Google så 
att du kan söka i telefonen och på 
Internet. I många appar öppnas en 
sökruta så att du kan söka i appen.

Google Search by voice öppnas.

Avstängningsk-
nappen

Skärmen stängs av. En meny med alternativ för 
flygplansläge, tyst läge och 
avstängning öppnas.

Volym upp/ned Under ett samtal höjs eller sänks 
samtalsvolymen. När telefonen ringer 
stängs ljudet på signalen av. Om du är 
på startsidan och inget samtal pågår 
kan du sänka och höja volymen på 
ringsignalen, stänga av signalen helt 
eller aktivera en vibrerande signal 
istället för ringsignalen. I andra appar 
styrs volymen på musik, 
vägbeskrivningar och annat ljud.

Snabb inställning för högsta eller 
lägsta volym på ringsignalen.
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Använda styrkulan
Om telefonen är utrustad med en styrkula (eller någon liknande navigeringsenhet som 
du kan använda för att välja objekt på skärmen) kan det vara lättare att använda den 
än fingret när du utför vissa kommandon. Några sådana kommandon är:

G Att öppna en händelse i en kalender med många andra händelser

G Att trycka på en länk eller ett fält i ett formulär på en webbsida

G Att markera text som ska redigeras

Så använder du styrkulan

S Rulla styrkulan och markera objekt på skärmen.

De valda objekten blir orangefärgade.

S Om du trycker på styrkulan händer samma sak som om du trycker på det 
markerade objektet med fingret.

S Om du trycker länge på styrkulan händer samma sak som om du trycker länge på 
det markerade objektet med fingret vilket du gör när du öppnar snabbmenyer, 
startar appar med mera.

De objekt som du väljer med styrkulan 
markeras med orange.
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Arbeta med menyer
Det finns två olika sorters menyer i Android: alternativmenyer och snabbmenyer.

Alternativmenyer
I alternativmenyerna finns verktyg som används tillsammans med aktiviteter på den 
aktuella skärmen eller i den aktuella appen, inte tillsammans med specifika objekt på 
skärmen. Du kan öppna alternativmenyer genom att trycka på knappen Meny . 
Alla skärmar har inte en alternativmeny. Om du trycker på Meny  på en skärm som 
inte har en alternativmeny händer ingenting.

Alternativmenyerna på vissa skärmar har så många alternativ att de inte får plats i 
huvudmenyn. Om du trycker på Mer öppnas en meny med ytterligare alternativ.

Tryck här om du vill öppna fler 
menyalternativ.

Alternativmenyerna innehåller alternativ 
som kan användas på den aktuella sidan 
eller i själva appen.
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Snabbmenyer
I snabbmenyerna finns verktyg som fungerar tillsammans med specifika objekt på 
skärmen. Du öppnar snabbmenyerna genom att trycka länge på ett objekt på 
skärmen. Alla objekt har inte en snabbmeny. Om du trycker länge på objekt utan 
snabbmeny händer ingenting.

Om du trycker länge på vissa 
objekt...

...öppnas en snabbmeny.
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Övervaka telefonens status
Statusfältet finns högst upp på alla skärmar. Där finns ikoner som visar att du har fått 
aviseringar (till vänster) och ikoner som visar telefonens status (till höger). Här hittar 
du även klockan.

Om du har fler aviseringar än vad som får plats i statusfältet visas en plusikon . Du 
kan då öppna aviseringspanelen och visa alla meddelanden. Se avsnittet "Hantera 
aviseringar" på sida 31.

Statusikoner
Följande ikoner visar telefonens status. Mer information om olika sorters mobila 
nätverk hittar du i avsnittet "Ansluta till nätverk och enheter" på sida 57.

Nätverksstatusikonerna blir gröna om ett Google-konto har kopplats till telefonen och 
om telefonen är ansluten till Googles tjänster så att Gmail, kalenderhändelser och 
kontakter synkroniseras, inställningarna säkerhetskopieras med mera. Om du inte har 
något Google-konto eller om telefonen till exempel är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk 
som inte är anslutet till Internet är nätverksikonerna vita.

Ansluten till ett mobilt GPRS-nätverk Roaming

GPRS används Ingen signal

Ansluten till ett mobilt EDGE-nätverk Inget SIM-kort är installerat 

EDGE används Vibrerar

Ansluten till ett mobilt 3G-nätverk Tyst läge

3G används Telefonens mikrofon är avstängd

Signalstyrka i mobila nätverket Mycket lågt batteri

Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk Lågt batteri

Bluetooth aktiverat Batteriet är inte fulladdat

Ansluten till en Bluetooth-enhet Batteriet är fulladdat

Aviseringsikoner Statusikoner
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Aviseringsikoner
Följande ikoner visar att du har fått en avisering. I avsnittet "Hantera aviseringar" på 
sida 31 finns information om hur du besvarar dessa aviseringar. Förutom de här 
ikonerna kan andra aviseringsikoner användas i de appar som du installerar på 
telefonen.

Flygplansläge Batteriet laddas

Alarmet är aktiverat GPS är aktiverad

Högtalartelefonen är på Positionsdata tas emot från GPS

Nytt Gmail-meddelande Fler aviseringar

Nytt SMS eller MMS Samtal pågår

Problem vid leverans av SMS eller 
MMS

Samtal pågår med Bluetooth-hörlurar

Nytt Google Talk-meddelande Missat samtal

Nytt meddelande i röstbrevlådan Parkerat samtal

Kommande händelse Samtal vidarebefordras

Data synkroniseras Låt spelas upp

Problem med inloggning eller synk-
ronisering

Data överförs

Inget utrymme på SD-kortet eller 
USB-lagringsenheten

Data hämtas

Ett öppet Wi-Fi-nätverk är tillgän-
gligt

Hämtning har slutförts

Telefonen är ansluten via en USB-
sladd

Ansluten eller inte ansluten till VPN 
(virtuellt privat nätverk)
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Telefonen delar dataanslutning via 
USB (Internetdelning via USB)

Operatörens gräns för dataanvänd-
ning har nästan uppnåtts eller över-
stigits

Telefonen delar dataanslutning som 
en Wi-Fi-surfpunkt (Internetdelning 
via Wi-Fi)

Programuppdatering tillgänglig

Telefonens Internetanslutning delas 
på flera olika sätt

Systemuppdatering tillgänglig
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Hantera aviseringar
Aviseringsikonerna visar att du har nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm. 
De ger även information om pågående aktiviteter, till exempel om samtal 
vidarebefordras och aktuell samtalsstatus.

När du får en avisering visas ikonen i statusfältet tillsammans med en 
sammanfattning som bara visas en kort stund. I avsnittet "Aviseringsikoner" på 
sida 29 finns en tabell med olika aviseringsikoner. 

Om en styrkulslampa används för aviseringar blinkar denna en eller flera gånger när 
du får en ny avisering. Dessutom kan ett aviseringsljud höras, telefonen kan vibrera 
och LED-lampor kan blinka, beroende på vilka inställningar du gjort och vilken 
telefonmodell du har. I avsnittet "Ljudinställningar" på sida 357 kan du läsa om hur du 
ändrar dessa inställningar samt hur du justerar volymen och andra allmänna 
aviseringsinställningar.

Du kan öppna aviseringspanelen och visa en lista över alla dina aviseringar. 

De appar som du kan få aviseringar från, till exempel Gmail och Google Talk, har egna 
inställningar. Du kan använda dessa och ange om och hur aviseringar ska skickas, om 
en ringsignal ska användas, om telefonen ska vibrera och så vidare. Mer information 
om detta finns i dokumentationen för respektive app.

Så öppnar du aviseringspanelen

S Tryck och dra ned statusfältet från den övre delen av skärmen.

På startsidan kan du också trycka på Meny  och sedan på Aviseringar.

På aviseringspanelen visas operatör och en lista över aktuella aviseringar. 
Aviseringar som rör pågående aktiviteter visas högst upp i listan och sedan 
kommer aviseringar som rör händelser, till exempel nya e-postmeddelanden och 
kalenderpåminnelser.
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Så svarar du på en avisering

1 Öppna aviseringspanelen.

Alla aktuella aviseringar visas i panelen tillsammans med en kort beskrivning.

2 Tryck på en avisering om du vill svara på den.

Aviseringspanelen stängs. Vad som händer sedan beror på vilken sorts avisering 
du ska svara på. Om du till exempel svarar på en avisering om ett nytt meddelande 
i röstbrevlådan rings röstbrevlådan upp. Om du svarar på en avisering om att 
telefonen kopplats från nätverket öppnas en lista över konfigurerade nätverk så 
att du kan ansluta igen.

Så rensar du alla aviseringar

1 Öppna aviseringspanelen.

2 Tryck på Rensa högst upp till höger i panelen.

Alla händelsebaserade aviseringar rensas bort medan pågående aviseringar finns 
kvar i listan.

Så stänger du aviseringspanelen

S Tryck längst ned i aviseringspanelen och dra fingret uppåt på skärmen. Eller tryck 
på Tillbaka .

Panelen stängs även när du trycker på en avisering för att svara på den.

Tryck på en avisering om du vill öppna 
den i lämplig app.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Grundläggande om Android 33
Använda tangentbordet på skärmen
Du skriver in text med hjälp av tangentbordet på skärmen. I vissa appar öppnas 
tangentbordet automatiskt. I andra måste du trycka på ett textfält där du vill skriva för 
att tangentbordet ska öppnas.

Det finns en mängd olika inställningar för tangentbordet på skärmen. Se avsnittet 
"Inställningar för språk och tangentbord" på sida 367. Du öppnar inställningarna för 
Androids tangentbord genom att trycka länge på mikrofontangenten  och sedan 
dra fingret till ikonen Inställningar i det fönster som öppnas.

Du kan prata in text istället för att skriva. Se avsnittet "Tala in text" på sida 37.

Så skriver du in text

1 Tryck på ett textfält.

Tangentbordet på skärmen öppnas.

Om du trycker i ett textfält där det redan står någonting skrivet placeras markören 
där du trycker och en pilmarkör visas. Om du vill flytta markören drar du pilen och 
väljer exakt var du vill lägga till den nya texten. Du kan också markera ett eller flera 
ord om du vill kopiera, klippa ut och klistra in text. Se avsnittet "Redigera text" på 
sida 39.

2 Skriv genom att trycka på tangenterna.

Det du skriver visas som svart text på vit bakgrund i textfältet och i fältet ovanför 
tangentbordet. Om tangentbordet har förslag på vad du skriver blir ordet 

Tryck en gång om du vill att nästa 
bokstav du skriver ska vara en versal. 
Tryck länge om du bara vill använda 
versaler.

Tryck på det förslag som du vill ska 
ersätta det understrukna ordet i 
textfältet.

Tryck på blanksteg eller ett skiljetecken 
om du vill använda förslaget i fetstil.
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understruket i textfältet och förslagen visas i orange i fältet ovanför 
tangentbordet. Det bästa förslaget visas i fetstil till vänster om fältet. Du kan 
trycka på fältet och dra det till vänster om du vill visa ytterligare förslag.

3 Tryck på blanksteg eller ett skiljetecken om du vill använda förslaget i fetstil.

Om du trycker på blanksteg visas en mängd skiljetecken i förslagsfältet. Tryck på 
något av dessa om du vill ersätta blanksteget.

Eller tryck på ett annat ordförslag om du vill använda det istället.

Om du trycker på ett ord som inte finns i varken systemets ordlista eller i 
användarordlistan infogas det och du uppmanas att trycka på det igen om du vill 
lägga till det i användarordlistan.

Du kan visa, redigera och ta bort ord som du lagt till i ordlistan. Se avsnittet 
"Inställningar för språk och tangentbord" på sida 367.

4 Använd tangenten  om du vill ta bort tecken till vänster om markören.

5 När du är färdig trycker du på Tillbaka  så att tangentbordet stängs.

I vissa appar läggs specialtangenter till på tangentbordet så att det blir lättare att 
flytta mellan olika textfält.

Så anger du siffror, symboler och andra tecken

S Tryck länge på en av tangenterna i den översta raden och lyft sedan fingret utan 
att flytta det om du vill ange den siffra som står med svart på tangenten. För 
tangenter som har alternativa tecken visas en ellips ( ... ) under tecknet.

S Om du trycker länge på en vokal eller på C-, N- eller S-tangenten öppnas ett litet 
fönster där du kan välja accenter och andra alternativa bokstäver och siffror 
genom att dra fingret till önskat tecken.

S Tryck på symboltangenten  om du vill byta till tangentbordet med siffror och 
symboler. Om du vill visa fler symboler trycker du på ALT-tangenten på 
tangentbordet med symboler. Tryck igen när du vill byta tillbaka.
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S Om du trycker länge på punkttangenten ( . ) öppnas ett litet fönster med vanliga 
symboler.

S Om du trycker länge på en siffra eller symbol öppnas ett fönster med fler symboler.

När du trycker på en tangent visas en större version av bokstaven eller siffran en 
kort stund på tangentbordet. För tangenter som har alternativa tecken visas en 
ellips ( ... ) under tecknet.

S På vissa telefoner kan du trycka länge på Skift- eller symboltangenten med ett 
finger, trycka på en eller flera versaler eller symboler så att de anges och sedan 
lyfta båda fingrarna så att du återgår till tangentbordet med gemener.

Så ändrar du tangentbordet från liggande till stående läge

S Vrid telefonen i sidled eller håll den upprätt.

Tangentbordet ritas då om på det sätt som bäst passar telefonens läge.

Många tycker att det är lättare att använda det större tangentbordet som visas i 
horisontellt läge.

Du kan bestämma om du vill att skärmen automatiskt ska byta läge när du vrider 
telefonen. Se avsnittet "Skärminställningar" på sida 359.
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Så ändrar du tangentbordsspråk

Om du har gjort flera språk tillgängliga för tangentbordet på skärmen (se avsnittet 
"Skärmen Inställningar för Androids tangentbord" på sida 367) genom att ändra 
inställningarna för Androids tangentbord visas det aktuella tangentbordsspråket på 
blankstegstangenten och du kan när som helst byta språk.

1 Tryck länge på blankstegstangenten.

2 Dra fingret till höger eller vänster utan att lyfta det tills det språk du vill använda 
visas mitt i ett litet fönster ovanför blankstegstangenten. 

3 Lyft fingret.

Om du har gjort flera språk tillgängliga kan du behöva upprepa dessa steg för att 
hitta det språk du vill använda.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Grundläggande om Android 37
Tala in text
Du kan använda röstinmatning för att tala in text. Röstinmatning är en funktion som 
fortfarande är på experimentstadiet. Googles tjänst för taligenkänning används och 
därför krävs en dataanslutning i ett mobilt nätverk eller ett Wi-Fi-nätverk för att den 
ska fungera.

Så aktiverar du röstinmatningen

Om det inte finns en mikrofontangent  på tangentbordet på skärmen är 
röstinmatningen inte aktiverad eller så har du angett att den ska visas på 
symboltangentbordet.

1 Tryck på Start  och sedan på Meny . Tryck på Inställningar > Språk och 
tangentbord > Androids tangentbord.

2 Tryck på Röstinmatning.

3 Tryck på det alternativ där du vill att mikrofontangenten ska visas, det vill säga på 
huvudtangentbordet eller på symboltangentbordet. Eller tryck på Av om du vill 
inaktivera röstinmatningen.

Så talar du in text

På de flesta ställen där du kan skriva in text med tangentbordet kan du även tala in 
den.

1 Tryck på ett textfält eller på en plats i en text som du redan har angett i ett textfält.

2 Tryck på mikrofontangenten  på tangentbordet (om du har angett att 
mikrofontangenten ska visas på symboltangentbordet trycker du på 
symboltangenten först).
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3 Vid uppmaningen "speak now" talar du in texten. 

Säg "comma", "period", "question mark" och "exclamation mark" när du vill ange 
skiljetecken.

När du gör en paus transkriberas det du sagt av tjänsten för taligenkänning och 
skrivs in i textfältet, understruket. Du kan trycka på tangenten  om du vill ta 
bort den understrukna texten. Om du börjar skriva eller tala in mer text försvinner 
understrykningen.

Du kan redigera texten du angett genom att skriva eller tala. Se avsnittet "Redigera 
text" på sida 39.

Texten som du talat in är understruken. 
Du kan ta bort den eller fortsätta att 
prata eller skriva om du vill behålla den.

Tryck här om du vill ange text genom att tala. 
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Redigera text
Du kan redigera den text du angett i textfält och du kan använda kommandon för att 
klippa ut, kopiera och klistra in text inom en och samma app eller från een app till ett 
annat. I vissa appar går det inte att redigera texten som visas och i andra kan det 
finnas särskilda sätt att markera text som du vill arbeta med.

Så redigerar du text

1 Tryck på den text som du vill redigera.

Markören placeras där du tryckte.

Markören är ett blinkande vertikalt streck som visar var den text som du skriver 
eller klistrar in kommer att infogas. När den först visas är den en orange pil som du 
kan dra i om du vill flytta markören.

2 Tryck och dra pilen till den plats där du vill redigera texten. 

Efter några sekunder försvinner pilen så att den inte är i vägen. Om du vill att den 
ska visas igen trycker du bara på texten igen.

3 Skriv, klipp ut, klistra in eller ta bort text.

4 Tryck på Tillbaka  när du är färdig så att tangentbordet stängs.

Så markerar du text

Du markerar text som du vill klippa ut, kopiera eller ersätta.

1 Tryck länge på den text eller det ord som du vill markera.

2 Tryck på Välj ord eller Välj alla i den meny som öppnas. 

Den markerade texten blir orange och en pil visas i vardera ände.
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3 Tryck och dra någon av de två pilarna om du vill utöka eller minska markeringen.

Om du ångrar dig avmarkerar du texten genom att trycka på omarkerad text i 
samma eller något annat textfält eller genom att trycka på Tillbaka .

4 När du trycker på den markerade texten visas en meny där du kan välja att klippa 
ut eller kopiera. Om du tidigare har klippt ut eller kopierat text kan du även välja att 
ersätta den markerade texten genom att klistra in.

Du kan också ersätta den markerade texten med ny text som du anger genom att 
skriva eller tala, eller ta bort den genom att trycka på tangenten Delete.

Så klipper du ut och kopierar text

1 Markera den text som du vill klippa ut eller kopiera.

Se avsnittet "Så markerar du text" på sida 39.

2 Tryck på den markerade texten.

Markeringspilarna måste visas för att du ska kunna klippa ut eller kopiera texten. 
Om de inte syns trycker du på texten igen så att de visas på nytt. Sedan trycker du 
på texten ännu en gång så att menyn Redigera text öppnas.

3 Tryck på Klipp ut eller Kopiera i menyn Redigera text.

Om du trycker på Klipp ut tas den markerade texten bort från textfältet. Vilket 
alternativ du än väljer sparas texten tillfälligt på telefonen så att du kan klistra in 
den i ett annat textfält.

Tryck och dra en pil om du vill utöka eller 
minska markeringen.
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Så klistrar du in text

1 Klipp ut eller kopiera den text som du vill klistra in.

Se avsnittet "Så klipper du ut och kopierar text" på sida 40.

2 Placera markören i textfältet på den plats där du vill klistra in texten eller markera 
text som du vill ersätta.

Du kan klistra in text som du kopierat i en app i ett textfält i en annan app.

3 Tryck på Klistra in i den meny som öppnas.

Texten infogas vid markören. Den text som du klistrade in sparas också tillfälligt på 
telefonen så att du kan klistra in samma text någon annanstans. 
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Öppna och växla mellan appar
I Startprogram finns det ikoner för alla appar på telefonen, även dem som du har 
hämtat och installerat från Android Market och andra källor.

När du öppnar en app stängs inte andra appar som du använder utan musiken 
fortsätter att spela, webbplatser fortsätter att visas och så vidare. Du kan snabbt växla 
mellan olika appar och arbeta med flera appar på samma gång. Operativsystemet 
Android och dess appar fungerar tillsammans och de appar som inte används 
aktiveras och inaktiveras efter behov så att systemet inte belastas i onödan. Därför 
finns det ingen anledning att stänga appar såvida du inte är säker på att en app som 
du hämtat inte fungerar som den ska. Information om hur mycket minne apparna 
behöver och hur du kan hantera dem finns i avsnittet "Hantera hur minnet används av 
apparna" på sida 50.

I avsnittet "Market" på sida 337 hittar du information om hur du hittar och installerar 
nya appar (bland annat produktivitetsverktyg, spel, referenser och många andra typer 
av programvara) på telefonen.

Så öppnar du och stänger Startprogram

S Tryck på ikonen för startprogrammet  på startsidan så att det öppnas.

Om du har fler appar än vad som får plats på skärmen kan du dra startprogrammet 
upp och ned för att se fler.

Dra startprogrammet upp och ned om 
du vill visa fler eller färre appar.

Tryck här om du vill stänga Startprogram.

Öppna appen genom att trycka på den.
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Du kan lägga till programikoner på startsidan genom att trycka på dem i 
Startprogram tills de börjar vibrera. Dra dem sedan till önskad plats på startsidan 
utan att lyfta fingret. 

S Tryck på Start i Startprogram eller på Startknappen  när du vill stänga 
startprogrammet.

Startprogram stängs automatiskt när du trycker på en ikon så att en app öppnas 
eller när du flyttar en ikon från Startprogram till startsidan.

Så öppnar du appar

S Tryck på en programikon i Startprogram.

ELLER
S Tryck på en programikon på startsidan.

Så byter du till en app som precis har använts

1 Tryck länge på Start .

Ett litet fönster med ikoner för en app som du har använt nyligen öppnas.

2 Tryck på en ikon så att appen öppnas. 

Eller tryck på Tillbaka  om du vill återgå till den aktuella appen.

Tryck på en ikon om du vill öppna en app 
som du använt nyligen.
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Låsa skärmen
Du kan låsa skärmen så att du är den enda som kan låsa upp den och ringa, komma åt 
data, köpa appar och så vidare. Du kan även vara tvungen att låsa skärmen på grund 
av en policy som anges av ett e-postkonto eller något annat konto som du lägger till 
på telefonen. 

I avsnittet "Inställningar för plats och säkerhet" på sida 360 finns information om 
andra sätt att skydda telefonen och sekretessen.

Så låser du skärmen

1 Tryck på Meny  på startsidan och sedan på Inställningar > Plats och 
säkerhet.

2 Tryck på Ställ in skärmlåset.

Om du redan har konfigurerat ett skärmlås trycker du på Ändra skärmlåset om 
du vill ändra hur du låser skärmen eller om du vill inaktivera skärmlåset.

3 Tryck på Grafiskt lösenord, PIN-kod eller Lösenord.

Om du trycker på Grafiskt lösenord får du skapa ett grafiskt lösenord som du 
sedan måste rita när du vill låsa upp skärmen. Första gången du gör detta visas en 
kort självstudie om hur du skapar ett grafiskt lösenord. Du kan när som helst 
trycka på Meny  och sedan på Hjälp om du har glömt hur du gör. Du 
uppmanas då att rita det grafiska lösenordet två gånger.

Om du trycker på PIN-kod eller Lösenord uppmanas du att ange en numerisk PIN-
kod eller ett lösenord som du sedan ska ange när du vill låsa upp skärmen.

Nästa gång du startar telefonen eller inaktiverar viloläget måste du rita det 
grafiska lösenordet eller ange PIN-koden eller lösenordet när du vill låsa upp den.
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Anpassa startsidan
Du kan lägga till ikoner, genvägar, widgetar och andra objekt var du vill på startsidan 
där det finns en tom plats. Du kan även byta bakgrund.

I avsnittet "Bekanta dig med startsidan" på sida 19 hittar du en introduktion till 
startsidan.

Så lägger du till objekt på startsidan

1 Öppna den startsida där du vill lägga till objektet.

I avsnittet "Bekanta dig med startsidan" på sida 19 hittar du en introduktion till hur 
startsidan fungerar, bland annat hur du byter startsida.

2 Tryck på Meny  och sedan på Lägg till.
Eller tryck länge på en tom plats på startsidan. 

Om det inte finns några tomma platser på startsidan är alternativet Lägg till inte 
tillgängligt. Då måste du ta bort eller flytta något annat objekt eller byta till en 
annan startsida.

3 I menyn som öppnas trycker du på den typ av objekt som du vill lägga till.

Du kan lägga till följande typer av objekt på startsidan.

Genvägar Lägg till genvägar till appar, bokmärkta webbsidor, favoritkontakter, 
platser i Maps, etiketter i Gmail, spellistor och många andra objekt. Vilka sorters 
genvägar som är tillgängliga beror på vilka appar du har installerat.

Widgetar Lägg till en mängd olika miniatyrprogram (widgetar) på startsidan, till 
exempel klocka, musikspelare, bildram, Googles sökfält, en funktion för 
strömhantering, en kalender där kommande möten visas och en widget för nyheter 
och väder. Du kan också hämta widgetar från Android Market.

Mappar Lägg till en mapp där du kan organisera objekt på startsidan eller en mapp 
som innehåller alla dina kontakter, kontakter med telefonnummer eller stjärnmärkta 
kontakter. Innehållet i mapparna uppdateras automatiskt.

Så flyttar du objekt på startsidan

1 Tryck på det objekt som du vill flytta tills det börjar vibrera. Lyft inte fingret.

2 Dra objektet till en ny plats på skärmen. 

Stanna upp vid kanten av skärmen om du vill dra objektet till en annan startsida.

3 När objektet är på rätt plats lyfter du fingret.
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Så tar du bort objekt från startsidan

1 Tryck på det objekt som du vill ta bort tills det börjar vibrera. Lyft inte fingret.

Ikonen för Startprogram förvandlas till en papperskorg .

2 Dra objektet till papperskorgen. 

3 När ikonen blir röd kan du lyfta fingret.

Så ändrar du bakgrund på startsidan

1 Tryck på Meny  och sedan på Bakgrundsbilder.

Du kan också trycka länge på en tom plats på startsidan och sedan trycka på 
Bakgrundsbilder i den meny som öppnas.

2 Tryck på Galleri, Levande bakgrundsbilder eller Bakgrundsbilder.

Tryck på Galleri om du vill använda en bild som du har tagit med kameran eller 
kopierat till telefonen. Du kan beskära bilden innan du anger den som 
bakgrundsbild. I avsnittet "Galleri" på sida 275 finns mer information om hur du 
arbetar med bilder.

Tryck på Levande bakgrundsbilder om du vill öppna en rullista med 
animerade bakgrundsbilder som finns på telefonen. Vissa levande 
bakgrundsbilder förändras beroende på hur mycket klockan är eller hur du tar på 
skärmen. Andra anger tiden eller annan information. Vissa levande 
bakgrundsbilder har en inställningsknapp.

Tryck på Bakgrundsbilder om du vill öppna en sida med ett urval av 
bakgrundsbilder som redan finns på telefonen. Dra miniatyrbilderna åt höger och 
vänster om du vill visa fler bilder. Tryck på ett exempel om du vill visa en större 
version.

3 Tryck på Spara eller Ange bakgrund. 

Så döper du om mappar

1 Tryck på en mapp så att den öppnas.

2 Tryck länge på namnlisten i mappfönstret.

3 Ange ett nytt namn i dialogrutan som öppnas.

4 Tryck på OK.
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Snabbkommunikation med kontakter
När kontaktlistan på telefonen blir mer omfattande kan du använda Snabbkontakt i 
Android i flera olika appar så att du snabbt kan börja chatta, skriva ett e-
postmeddelande eller SMS, ringa eller hitta kontakter. Snabbkontakt i Android är en 
specialikon som visar en bubbla med alternativ om du trycker på den. Dessa kan du 
använda för att snabbt börja kommunicera med kontakten.

S Du känner igen en snabbkontaktsikon på ramen.

De kontakter som du har tillgång till via Snabbkontakt ser olika ut i olika appar, 
men för det mesta används en bildram som ser ut så här:

S När du trycker på en snabbkontaktsikon öppnas en bubbla med olika ikoner som 
visar hur du kan kommunicera med kontakten.

Om alla ikoner inte får plats i bubblan kan du dra dem åt höger och vänster så visas 
alla.

S Tryck på en ikon så att appen öppnas. Sedan kan du sätta igång och kommunicera 
med kontakten på en gång.

Du kan också trycka på en ikon om du vill redigera kontaktens uppgifter i 
Kontakter, om du vill visa kontaktens adress i Google Maps med mera. 
Funktionerna beror på vilka appar och konton som har konfigurerats på telefonen.

Du kan lägga till en genväg till en kontakt på startsidan. När du sedan trycker på den 
öppnas Snabbkontakt i Android för kontakten. Mer information om hur du lägger till 
genvägar på startsidan finns i avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45.

Tryck på en ikon om du vill börja 
kommunicera med kontakten i den 
appen.
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Optimera batteriets livslängd
Genom att stänga av funktioner som du inte behöver kan du ladda batteriet mer 
sällan. Du har också möjlighet att övervaka hur mycket av batteriets kraft som 
används av systemresurserna.

Så utökar du batteriets livslängd

S Stäng av radion om du inte lyssnar på den.

Med hjälp av Inställningar kan du stänga av Wi-Fi, Bluetooth och GPS om de inte 
används. Se avsnitten "Trådlöst och nätverk" på sida 351 och "Inställningar för 
plats och säkerhet" på sida 360. (GPS-mottagaren aktiveras bara när du använder 
en app som behöver den.)

S Dämpa skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns.

Se avsnittet "Skärminställningar" på sida 359.

S Stäng av den automatiska synkroniseringen för Gmail, Kalender, Kontakter och 
andra appar om den inte behövs.

Se avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129.

S Kontrollera radions status, skärmens ljusstyrka och synkroniseringen med hjälp av 
widgeten Strömkontroll.

I avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45 beskrivs hur du lägger till widgetar.

S Om du vet att du inte kommer att vara i närheten av något mobilt nätverk eller Wi-
Fi-nätverk på ett tag byter du till flygplansläge.

När telefonen söker efter mobila nätverk förbrukas batteriet snabbare. Se 
avsnittet "Så inaktiverar du telefonen (flygplansläge)" på sida 79.

Så kontrollerar du batterinivån

S Tryck på Meny  på startsidan och sedan på Inställningar > Om telefonen > 
Status.

Batteriets status (om det laddas eller laddas ur) och nivå (anges i procent av 
fulladdat) visas högst upp på skärmen.
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Så övervakar du och styr hur batteriet används

På skärmen Batteriförbrukning visas vilka appar som förbrukar mest batteri. Härifrån 
kan du också inaktivera appar som du har hämtat om de förbrukar för mycket batteri.

S Tryck på Meny  på startsidan och sedan på Inställningar > Appar > 
Batteriförbrukning.

På skärmen Batteriförbrukning finns en lista över de appar som förbrukat batteri, 
från högsta förbrukning till lägsta.

I laddningsdiagrammet högst upp på skärmen ser du hur snabbt batteriet har 
laddats ur sedan du laddade telefonen senast (korta perioder då telefonen varit 
ansluten till en laddare visas som tunna gröna streck längst ned i diagrammet) och 
hur länge batteriet har använts.

S Om du trycker på en app på skärmen Batteriförbrukning får du information om 
dess energiförbrukning.

Olika sorters information visas för olika appar. I vissa appar finns det knappar som 
du kan trycka på om du vill ändra inställningarna och justera energiförbrukningen.

S Tryck på diagrammet om du vill öppna en skärm med information om när batteriet 
använts för telefonens radio, skärm och andra funktioner.

Tryck på laddningsdiagrammet om du 
vill öppna en skärm med information om 
hur batteriet förbrukas av telefonens 
radio, skärm och andra funktioner.
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Hantera hur minnet används av apparna
Som du kan läsa i avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 behöver du 
vanligtvis inte bry dig om att hantera apparna om du bara vet hur de installeras, 
öppnas och används. Hur minnet och andra resurser används styrs automatiskt av 
operativsystemet. Men ibland kan det vara bra att veta hur minnet och andra resurser 
på telefonen används.

Två typer av minne krävs för apparna på telefonen: internt minne och RAM-minne. Det 
interna minnet används för själva apparna och tillhörande filer, inställningar och andra 
data som krävs. RAM-minnet (minne som utformats för tillfällig lagring och snabb 
åtkomst) används när apparna körs.

Alla telefoner har internt minne. Där sparas de flesta appar och många olika typer av 
tillhörande filer och data. Det interna minnet styrs och övervakas av operativsystemet 
och eftersom det kan innehålla privata uppgifter går det inte att visa innehållet när du 
ansluter telefonen till en dator via en USB-kabel.

Beroende på telefonmodell finns det även en intern USB-lagringsenhet eller ett 
borttagbart SD-kort. När telefonen är ansluten till en dator kan du visa och kopiera 
filer till och från det minnet. Se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67. 
Vissa appar har utformats så att de kan lagras i detta minne istället för i det interna 
minnet, antingen som standard eller som alternativ.

I operativsystemet styrs även hur telefonens RAM-minne ska användas av apparna. 
RAM-minnet används bara när apparna, deras komponentprocesser och tjänster 
behöver det. Processer som du nyligen har använt kan cachelagras i RAM-minnet så 
att de startar om snabbare när du öppnar dem igen, men cachen tas bort om RAM-
minnet behövs för andra åtgärder.

Du styr hur det interna minnet används av apparna på flera olika sätt, både direkt och 
indirekt, när du använder telefonen. Till exempel när du:

G installerar och avinstallerar appar (se avsnitten "Market" på sida 337 och "Så avin-
stallerar du appar" på sida 53)

G hämtar filer i Webbläsare, Gmail och andra appar

G skapar filer (till exempel genom att ta bilder)

G tar bort hämtade filer eller filer som du har skapat (se avsnittet "Hantera hämtnin-
gar" på sida 55 och dokumentationen för aktuella appar)

G kopierar filer till eller tar bort filer från USB-lagringsenheten eller SD-kortet med 
hjälp av en dator (se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67)

G ändrar en apps lagringsplats från det interna minnet till USB-lagringsenheten eller 
SD-kortet om appen har stöd för det (se avsnittet "Så ändrar du var appen lagras" 
på sida 54)
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Vanligtvis behöver du inte hantera hur RAM-minnet används, det sköts i 
operativsystemet. Du kan däremot övervaka hur RAM-minnet används och avsluta 
appar som inte fungerar som de ska. Se avsnittet "Så avslutar du appar som inte 
fungerar som de ska" på sida 53.

Öppna skärmen Hantera appar

S Tryck på Start , Meny  och sedan på Hantera appar.

ELLER
S Öppna appen Inställningar och tryck på Appar > Hantera appar.

På skärmen Hantera appar finns det fyra flikar med listor över appar och deras 
komponenter. Längst ned på varje flik finns ett diagram där du kan se hur minnet 
används av objekten i listan och hur mycket ledigt minne det finns på telefonen.

S Om du trycker på en app, process eller tjänst i en av listorna öppnas en skärm med 
information om komponenten. Där kan du även ändra inställningarna, stänga den, 
avinstallera den och så vidare, beroende på objekt.

De flesta av dessa åtgärder beskrivs i detta avsnitt.

S Tryck på fliken Hämtade om du vill visa de appar som du har hämtat från Market 
eller andra källor.

S Tryck på fliken Alla om du vill visa alla appar som är installerade på telefonen.

I listan finns appar som hör ihop med din version av Android och appar som du 
hämtat från Market och andra källor.

Tryck på en app om du vill öppna en 
skärm med information om appen och 
olika hanteringsalternativ.
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S Tryck på fliken USB-lagring  eller SD-kort (beroende på telefonmodell) om du 
vill visa de appar som är installerade där.

De markerade objekten är installerade på USB-lagringsenheten eller SD-kortet. De 
objekt som inte är markerade är installerade på telefonens interna minne men är 
utformade så att du kan flytta dem om du vill. Se avsnittet "Så ändrar du var appen 
lagras" på sida 54.

S Tryck på fliken Kör om du vill visa de appar med processer och tjänster som körs 
eller är cachelagrade.

Se avsnittet "Så avslutar du appar som inte fungerar som de ska" på sida 53.

S När du visar någon av flikarna Hämtade, Alla, USB-lagring eller SD-kort 
trycker du på Meny  och sedan på Sortera efter storlek eller Sortera 
efter namn om du vill ändra ordning i listan.

Så visar du information en app

1 Öppna skärmen Hantera appar.

2 Tryck på en app, process eller tjänst.

Skärmen Programinformation visar namn, version och detaljerad information om 
en app. Beroende på programtypen kan det även finnas knappar på skärmen 
Programinformation, där du kan hantera programdata, tvinga appen att avsluta 
eller avinstallera appen. Du kan också se vilken typ av information och data i 
telefonen som appen har åtkomst till.

Det finns olika typer av information och reglage beroende på app, men bland de 
vanligaste finns:

G Tryck på knappen Tvingad avslutning om du vill avsluta en app som inte 
fungerar som den ska. Se avsnittet "Så avslutar du appar som inte fungerar 
som de ska" på sida 53.

G Om du hämtade och installerade appen från Android Market eller någon annan 
källa kan du använda knappen Avinstallera om du vill ta bort appen och till-
hörande data och inställningar från telefonen. I avsnitten "Market" på sida 337 
och "Så avinstallerar du appar" på sida 53 hittar du mer information om hur du 
avinstallerar och ominstallerar appar.

G Lagring Visar hur mycket lagringsutrymme en app upptar.

G Du kan ta bort en apps inställningar och andra data genom att trycka på knap-
pen Rensa data.

G Du kan använda knapparna Flytta till USB-enhet eller Flytta till SD-kort 
(beroende på telefonmodell) och Flytta till telefon om du vill ändra var vissa 
appar lagras. Se avsnittet "Så ändrar du var appen lagras" på sida 54.
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G Cacheminne Om data för en viss app sparas i ett temporärt lagringsutrymme 
på telefonen kan du se hur mycket information som lagras och rensa detta 
cacheminne genom att trycka på en knapp.

G Starta som standard Om du har konfigurerat att en app ska starta vissa 
filtyper som standard kan du ändra den inställningen här.

G Behörigheter Visar vilken information och vilka data i telefonen som appen 
har åtkomst till.

Så avslutar du appar som inte fungerar som de ska

Du kan övervaka hur mycket RAM-minne som aktiva appar och cachelagrade 
processer kan använda och om det behövs kan du även avsluta dem.

1 Öppna skärmen Hantera appar.

2 Tryck på fliken Kör.

3 Tryck på Meny  och sedan på Visa cachade processer  eller Visa tjänster 
som körs om du vill växla fram och tillbaka.

På fliken Kör visas de appar, processer och tjänster som körs för tillfället eller som 
har cachelagrade processer samt hur mycket RAM-minne som används. I 
diagrammet längst ned på skärmen ser du hur mycket RAM-minne som används 
totalt och hur mycket som inte används.

Du kan trycka på en app, process eller tjänst som inte fungerar som den ska och 
sedan trycka på Stopp på den skärm som öppnas. Du kan även trycka på 
knappen Rapportera om du vill skicka information till utvecklaren om vad det är 
för fel på appen.

Viktigt Om du avslutar en app eller operativsystemsprocesser eller -tjänster inaktiveras en 
eller flera beroende funktioner på telefonen. Du kan behöva starta om telefonen för att 
den ska fungera ordentligt.

Så avinstallerar du appar

Du kan avinstallera appar som du hämtat från Market eller andra källor. Appar som 
hämtats från Market kan också avinstalleras där. Se avsnittet "Hantera dina 
hämtningar" på sida 344.

1 Öppna skärmen Hantera appar.

2 Tryck på fliken Hämtningar.

3 Tryck på den app som du vill avinstallera.

4 Tryck på knappen Avinstallera.

5 Bekräfta att du vill avinstallera appen genom att trycka på OK.
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Så ändrar du var appen lagras

Vissa appar har utformats så att de lagras på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-
kort (beroende på telefonmodell) istället för i det interna minnet. Andra har utformats 
så att du kan välja var de ska lagras. Det kan vara bra att flytta stora appar från det 
interna minnet så att det finns mer plats för de appar som måste lagras där. Många 
stora appar har utformats på det sättet just i detta syfte.

1 Öppna skärmen Hantera appar.

2 Tryck på fliken USB-lagring eller SD-kort.

På fliken finns en lista med alla appar som måste eller kan lagras på USB-
lagringsenheten eller SD-kortet. Vid varje app ser du hur stor plats den upptar i 
telefonens interna minne (alla appar upptar en viss mängd internt minne, även de 
som inte lagras där).

De appar som lagras på USB-lagringsenheten eller SD-kortet är markerade.

I diagrammet längst ned på fliken ser du hur mycket minne som används och hur 
mycket som är ledigt på USB-lagringsenheten eller SD-kortet. I totalsumman 
ingår alla filer och data och inte bara de appar som finns i listan.

S Tryck på en app i listan.

I avsnittet Lagring på appens informationssida finns information om hur mycket 
minne appen upptar. Om det är möjligt att flytta appen är knappen Flytta 
aktiverad.

S Tryck på Flytta till USB-enhet eller Flytta till SD-kort om du vill flytta appen 
från det interna minnet. 

S Tryck på Flytta till telefon om du vill flytta tillbaka appen till det interna minnet.
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Hantera hämtningar
Filer, appar och andra objekt som du hämtar i Webbläsare, Gmail eller E-post lagras på 
telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort beroende på telefonmodell. Om du vill 
visa eller ta bort någonting som du har hämtat eller om du vill öppna hämtningen på 
nytt använder du appen Hämtningar.

I vissa mobila nätverk finns det begränsningar för hur stora filer som får hämtas, dels 
för att det blir lättare för operatören att hantera trycket på nätverket och dels för att du 
inte ska drabbas av oväntade extraavgifter. Om du försöker att hämta en fil som är för 
stor i ett sådant nätverk uppmanas eller tvingas du att skjuta upp hämtningen tills 
telefonen är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Då återupptas hämtningen automatiskt. I 
appen Hämtningar kan du visa och hantera de filer som är placerade i kö.

Hämtade filer lagras i katalogen förhämtade filer på USB-lagringsenheten eller 
SD-kortet. Du kan visa och kopiera filer från katalogen när telefonen är ansluten till en 
dator. Se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67. 

Så öppnar du Hämtningar och hanterar hämtade filer

S Tryck på ikonen Hämtningar  på startsidan eller i Startprogram.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

S Tryck på ett objekt som du vill öppna igen.

S Tryck på rubrikerna för tidigare hämtningar om du vill visa dem.

Tryck på en hämtad fil som du vill öppna 
igen.

Markera de objekt som du vill ta bort.
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S Markera de objekt som du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort.

Objekten tas bort från USB-lagringsenheten eller SD-kortet.

S Tryck på Meny  och sedan på Sortera efter storlek eller Sortera efter 
tid om du vill växla fram och tillbaka.
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Ansluta till nätverk och
enheter
Telefonen kan anslutas till en mängd olika nätverk och enheter, bland 
annat mobila nätverk för röst- och dataöverföring, Wi-Fi-nätverk, 
hörlurar och andra Bluetooth-enheter. Den kan också anslutas till en 
dator så att du kan överföra filer från telefonen och dela den mobila 
dataanslutningen via USB eller som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.-

I det här avsnittet
"Ansluta till mobila nätverk" på sida 58

"Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61

"Ansluta till Bluetooth-enheter" på sida 64

"Ansluta till en dator via USB" på sida 67

"Dela telefonens mobila dataanslutning" på sida 69

"Ansluta till VPN:er (virtuella privata nätverk)" på sida 71

"Arbeta med säkra certifikat" på sida 73

"Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74
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Ansluta till mobila nätverk
När du installerar ett SIM-kort från en operatör (SIM-kort används inte i CDMA-
telefoner) konfigureras telefonen så att operatörens mobila nätverk används för 
röstsamtal och dataöverföring. Mer information om detta hittar du i telefonens 
bruksanvisning och hos operatören.

Telefonen har konfigurerats så att den fungerar tillsammans med många olika 
operatörers nätverk. Om telefonen inte ansluts till ett nätverk när du sätter i SIM-
kortet och startar telefonen bör du kontakta operatören och ta reda på 
åtkomstpunktens namn. Se avsnittet "Så skapar du en ny eller redigerar en befintlig 
åtkomstpunkt" på sida 60.

Olika mobila nätverk kan vara tillgängliga på olika platser. Som standard är telefonen 
konfigurerad att anslutas till det snabbaste mobila nätverket som är tillgängligt för 
data. Du kan emellertid konfigurera telefonen så att den ansluts till ett långsammare 
2G-nätverk för data. Då behöver batteriet inte laddas lika ofta. Du kan också 
konfigurera telefonen så att den får åtkomst till helt andra nätverk eller så att specifika 
saker sker vid roaming.

I statusfältet finns ikoner som indikerar vilken sorts nätverk telefonen är ansluten till 
och hur stark signalstyrkan är i röst- och datanätverken.

Nätverksstatusikonerna blir gröna om ett Google-konto har kopplats till telefonen och 
om telefonen är ansluten till Googles tjänster så att Gmail, kalenderhändelser och 
kontakter synkroniseras, inställningarna säkerhetskopieras med mera. Om du inte har 
något Google-konto eller om telefonen till exempel är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk 
som inte är anslutet till Internet är nätverksikonerna vita.

Om telefonen är ansluten till ett långsammare nätverk kan det vara bra att vänta tills 
den återigen är ansluten till ett snabbare nätverk eller ett Wi-Fi-nätverk innan du 
använder den för dataintensiva aktiviteter. Se avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på 
sida 61.

Ansluten till de snabbaste 3G-nätverken (UMTS eller HSDPA)

Ansluten till det näst snabbaste nätverket (EDGE)

Ansluten till ett 2G-nätverk (GRPS)

Ju fler streck som lyser, desto starkare är den trådlösa signalstyrkan

Ansluten till en annan Internetleverantörs nätverk (roaming)
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Så vet du vilket nätverk telefonen är ansluten till

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Namn på 
åtkomstpunkter.

Namnet på den operatör som du är registrerad hos för närvarande är markerat i 
listan.

Så inaktiverar du dataöverföring vid roaming

Du kan hindra att data överförs från telefonen via andra operatörers mobila nätverk 
när du inte har täckning i det egna nätverket. Det kan vara ett bra sätt att kontrollera 
kostnaderna om roaming inte ingår i abonnemanget.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk och avmarkera kryssrutan 
Roaming.

Även om kryssrutan Roaming är avmarkerad kan du överföra data via en Wi-Fi-
anslutning. Se avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61.

Så begränsar du dataanslutningen till 2G-nätverk

Du kan spara batteritid genom att begränsa telefonens dataanslutningar till 2G-
nätverk (GPRS eller EDGE). Om telefonen är ansluten till ett 2G-nätverk kan det vara 
bra att vänta med aktiviteter som medför överföring av stora mängder data, till 
exempel att skicka, överföra eller hämta bilder eller videoklipp, till den återigen är 
ansluten till ett snabbare mobilt eller annat trådlöst nätverk.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk och markera kryssrutan 
Använd endast 2G-nätverk.
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Så skapar du en ny eller redigerar en befintlig åtkomstpunkt

Om du och din Internetleverantör kommer fram till att du måste ändra inställningarna i 
det befintliga namnet på åtkomstpunkten (APN) eller skapa ett nytt måste du få 
APN:et och detaljerade inställningar från operatören.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Namn på 
åtkomstpunkter.

3 Tryck på ett befintligt APN som du vill redigera. Eller tryck på Meny  och sedan 
på Nytt APN.

Ange de APN-inställningar som du fått från operatören genom att trycka på 
inställningarna som du vill redigera.

4 När du är klar trycker du på Meny  och sedan på Spara.

5 Om du skapade ett nytt APN trycker du på det på skärmen APN när du vill börja 
använda det.
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Ansluta till Wi-Fi-nätverk
Wi-Fi är en trådlös nätverksteknik som innebär att du har åtkomst till Internet på 
avstånd på upp till 100 meter, beroende på Wi-Fi-routern och omgivningarna.

När du använder Wi-Fi på telefonen ansluts den via en trådlös åtkomstpunkt, en så 
kallad surfpunkt. Vissa surfpunkter är öppna och telefonen behöver bara anslutas till 
dem. Andra är dolda eller utrustade med säkerhetsfunktioner så att du måste 
konfigurera telefonen innan den kan anslutas.

Det finns flera olika system som skyddar Wi-Fi-anslutningar, i en del används säkra 
certifikat eller andra system som innebär att det bara är auktoriserande användare 
som kan ansluta. Information om hur du installerar säkra certifikat finns i avsnittet 
"Arbeta med säkra certifikat" på sida 73.

Genom att inaktivera Wi-Fi när det inte används sparar du på batteriet.

I statusfältet finns ikoner som visar status på Wi-Fi.

Nätverksstatusikonerna blir gröna om ett Google-konto har kopplats till telefonen och 
om telefonen är ansluten till Googles tjänster så att Gmail, kalenderhändelser och 
kontakter synkroniseras, inställningarna säkerhetskopieras med mera. Om du inte har 
något Google-konto eller om telefonen till exempel är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk 
som inte är anslutet till Internet är nätverksikonerna vita.

När telefonen ansluts till ett Wi-Fi-nätverk får den en nätverksadress och andra 
nödvändiga uppgifter från nätverket via DHCP-protokollet. Om du vill konfigurera 
telefonen med en fast IP-adress och andra avancerade inställningar trycker du på 
Meny  och sedan på Avancerad. Se avsnittet "Skärmen Avancerade Wi-Fi-
inställningar" på sida 352.

Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk (vågorna visar styrkan på anslutningen)

Avisering om att ett öppet Wi-Fi-nätverk är tillgängligt
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Så aktiverar du Wi-Fi och ansluter till Wi-Fi-nätverk

Om du lägger till ett Wi-Fi-nätverk första gången du konfigurerar telefonen aktiveras 
Wi-Fi automatiskt och du kan fortsätta direkt till steg 4.

1 Tryck på Start , Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar.

3 Markera kryssrutan Wi-Fi så att det aktiveras.

En sökning görs efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk och namnen på identifierade 
nätverk visas på skärmen. Vid skyddade nätverk visas en låsikon.

Om telefonen tidigare har anslutits till ett av de nätverk som identifieras ansluts 
den till detta. 

4 Tryck på det nätverk som du vill ansluta telefonen till.

Om nätverket är öppet uppmanas du att bekräfta att du vill ansluta till det genom 
att trycka på Anslut.

Om nätverket är skyddat uppmanas du att ange lösenord eller andra 
autentiseringsuppgifter. Fråga nätverksadministratören om du vill veta mer.

När telefonen är ansluten till ett nätverk kan du få mer information om hastighet, 
säkerhet, adress och relaterade inställningar genom att trycka på nätverkets namn 
på skärmen Wi-Fi-inställningar.

Så får du aviseringar om att öppna nätverk är tillgängliga

Som standard får du aviseringar i statusfältet när Wi-Fi är aktiverat och ett öppet Wi-
Fi-nätverk identifieras.

1 Aktivera Wi-Fi om det inte redan är på.

2 Markera kryssrutan Nätverksmeddelande på skärmen Wi-Fi-inställningar.

Du kan avmarkera alternativet om du inte vill ha aviseringar.
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Så lägger du till Wi-Fi-nätverk

Du kan lägga till Wi-Fi-nätverk så att de sparas på telefonen tillsammans med 
eventuella autentiseringsuppgifter. Telefonen ansluts då automatiskt till dessa nätverk 
när de är tillgängliga. För att kunna ansluta till ett Wi-Fi-nätverk måste du först lägga 
till det på telefonen, om inte namnet är tillgängligt (SSID). Du måste även lägga till 
nätverket om du befinner dig utanför räckviddsområdet.

Om du vill ansluta telefonen till ett skyddat nätverk måste du kontakta 
nätverksadministratören och ta reda på vilket säkerhetssystem som används. Du 
måste även få tillgång till lösenord och andra nödvändiga autentiseringsuppgifter. Mer 
information om hur du installerar säkra certifikat finns i avsnittet "Arbeta med säkra 
certifikat" på sida 73.

1 Aktivera Wi-Fi om det inte redan är på.

Om du lägger till ett Wi-Fi-nätverk första gången du konfigurerar telefonen 
aktiveras Wi-Fi automatiskt.

2 Tryck på Lägg till Wi-Fi-nätverk längst ned i listan med identifierade nätverk 
på skärmen Wi-Fi-inställningar.

3 Ange nätverkets namn (SSID). Om nätverket är skyddat trycker du på menyn 
Säkerhet och sedan på den typ av säkerhetssystem som används i nätverket.

4 Ange alla obligatoriska autentiseringsuppgifter.

5 Tryck på Spara.

Telefonen ansluts till det trådlösa nätverket. De autentiseringsuppgifter som du 
angett sparas och nästa gång nätverket blir tillgängligt ansluts du automatiskt.

Så tar du bort Wi-Fi-nätverk

Du kan ta bort uppgifter om ett Wi-Fi-nätverk som du har lagt till, till exempel om du 
inte vill att telefonen ska anslutas till det automatiskt eller om det är ett nätverk som 
du inte använder längre.

1 Aktivera Wi-Fi om det inte redan är på.

2 Tryck länge på nätverkets namn på skärmen Wi-Fi-inställningar.

3 Tryck på Glöm nätverk i dialogrutan som visas.
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Ansluta till Bluetooth-enheter
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på korta avstånd. Den används för 
att byta information mellan enheter som befinner sig nära varandra (upp till ungefär 
åtta meter). De vanligaste Bluetooth-enheterna är mikrofonlurar som du använder när 
du ringer och lyssnar på musik, hands-free-kit för bilar och andra bärbara enheter, till 
exempel bärbara datorer och mobiltelefoner.

Det finns flera olika Bluetooth-profiler som avgör Bluetooth-enheternas funktioner 
och kommunikationsstandarder. I telefonens bruksanvisning finns en lista över de 
profiler som telefonen har stöd för.

Om du vill ansluta telefonen till en Bluetooth-enhet måste du först aktivera Bluetooth-
radion. Första gången du använder en enhet tillsammans med telefonen måste du 
koppla ihop dem så att de på ett säkert sätt kan ansluta till varandra. När det är gjort är 
det bara att ansluta till en parkopplad enhet.

Genom att inaktivera Bluetooth när du inte använder funktionen sparar du på 
batteriet. Du kan också vara tvungen att inaktivera Bluetooth på vissa platser. 
Bluetooth inaktiveras i flygplansläget.

Ikonerna i statusfältet anger status på Bluetooth.

Så aktiverar och inaktiverar du Bluetooth

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk.

3 Markera eller avmarkera Bluetooth om du vill aktivera eller inaktivera det.

Bluetooth aktiverat

Ansluten till en Bluetooth-enhet
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Ansluta till nätverk och enheter 65
Så ändrar du namn på telefonens Bluetooth

Telefonen har som standard ett allmänt Bluetooth-namn som är synligt för andra 
enheter när de ansluts. Du kan ändra namnet så att det är lättare att känna igen.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar.

Skärmen Bluetooth-inställningar öppnas.

3 Om Bluetooth inte är aktiverat markerar du kryssrutan Bluetooth.

4 Tryck på Bluetooth-namn, ange ett namn och tryck sedan på OK.

Så kopplar du ihop telefonen med Bluetooth-enheter

Du måste koppla ihop telefonen med enheten innan den kan anslutas. När du har 
kopplat ihop telefonen med en enhet är de kopplade tills du tar bort parkopplingen.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar.

3 Om Bluetooth inte är aktiverat markerar du kryssrutan Bluetooth.

Telefonen söker efter och visar alla tillgängliga Bluetooth-enheters ID:n.

4 Om den enhet som du vill ansluta telefonen till inte finns med i listan måste du göra 
den synlig.

I dokumentationen som hör till enheten finns information om hur du gör den synlig 
för telefonen samt andra anvisningar om hur den kopplas.

5 Om telefonens sökning avslutas innan du har gjort enheten synlig trycker du på 
Sök efter enheter.

6 Tryck på enhetens ID i listan i Inställningar så att de kopplas ihop.

Enheterna kopplas ihop med varandra. Om du uppmanas att ange ett lösenord 
kan du prova med att ange 0000 eller 1234 (de vanligaste lösenorden). Fungerar 
inte det bör du se om du kan hitta lösenordet i dokumentationen som hör till 
enheten.

Om kopplingen fungerar ansluts telefonen till enheten.
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Så ansluter du telefonen till Bluetooth-enheter

När telefonen och enheten väl har kopplats ihop kan du ansluta dem till varandra, till 
exempel om du byter mellan enheter eller om telefonen och enheten återigen är 
tillräckligt nära varandra.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar.

3 Om Bluetooth inte är aktiverat markerar du kryssrutan Bluetooth.

4 Tryck på en parkopplad enhet som inte är ansluten i listan med enheter. 

Om den enhet som du tänkte ansluta till inte visas i listan trycker du på Sök efter 
enheter.

När telefonen och enheten har anslutits visas enheten som ansluten i listan.

Så konfigurerar du de Bluetooth-funktioner som du vill använda

Vissa Bluetooth-enheter har flera olika profiler. De kan bland annat innebära att det 
går att sända telefonens konversationer, spela musik i stereo eller överföra filer och 
andra data. Du kan välja vilka profiler du vill använda tillsammans med telefonen.

1 Tryck länge på enheten på skärmen Bluetooth-inställningar. 

2 Tryck på Alternativ i den meny som visas.

En skärm visas med en lista över enhetens profiler.

3 Markera eller avmarkera de profiler som du vill använda.

4 Tryck på Tillbaka  när du är färdig.

Så kopplar du ifrån telefonen från en Bluetooth-enhet

1 Tryck på enheten på skärmen Bluetooth-inställningar. 

2 Tryck på OK och bekräfta att du vill koppla ifrån enheten.

Så tar du bort parkopplingen från en Bluetooth-enhet

Du kan ta bort parkopplingen till en Bluetooth-enhet så att all kopplingsinformation 
tas bort.

1 Tryck länge på enheten på skärmen Bluetooth-inställningar. 

2 Tryck på Ta bort parkoppling eller Koppla ifrån och ta bort parkoppling 
i den meny som visas.
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Ansluta till en dator via USB
Du kan ansluta telefonen till en dator via en USB-sladd så att du kan överföra musik, 
bilder och andra filer mellan telefonen och datorn. På telefonen lagras dessa filer i en 
intern USB-lagringsenhet eller på ett borttagbart SD-kort beroende på telefonmodell. 
I telefonens bruksanvisning finns ytterligare information om dess funktioner.

Varning! När du ansluter telefonen till en dator och monterar USB-lagringsenheten eller SD-
kortet är det viktigt att du följer datorns anvisningar för hur du ansluter och kopplar 
ifrån USB-enheter. Annars riskerar du att skada filerna.

Om funktionen Internetdelning via USB används måste den inaktiveras innan du kan 
överföra filer mellan telefonen och datorn via USB. Se avsnittet "Dela telefonens 
mobila dataanslutning" på sida 69.

Så ansluter du telefonen till en dator via USB

1 Använd den USB-sladd som du fick tillsammans med telefonen och anslut den till 
en USB-port på datorn.

Du får en avisering om att USB-enheten har anslutits.

2 Öppna aviseringspanelen och tryck på USB-ansluten.

Mer information om hur du hanterar aviseringspanelen finns i avsnittet "Hantera 
aviseringar" på sida 31.

3 Tryck på Aktivera USB-lagring på den skärm som visas och bekräfta att du vill 
överföra filer.

När telefonen har anslutits som USB-lagring kan du se på skärmen att USB-
lagring används och du får en avisering.

Telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort monteras som en enhet på datorn. Du 
kan nu kopiera filer fram och tillbaka mellan datorn och telefonen. Om du vill veta 
mer läser du dokumentationen som hör till datorn. 

När detta pågår kommer du inte åt USB-lagringsenheten eller SD-kortet från 
telefonen. Du kan alltså inte använda de appar som lagras där, till exempel Kamera, 
Galleri och Musik. Du kan inte heller dela telefonens dataanslutning med datorn via 
USB.
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Så kopplar du ifrån telefonen från datorn

Varning! Följ anvisningarna på datorn noggrant när du ska montera bort USB-lagringsenheten 
eller SD-kortet och koppla ifrån USB-enheter på rätt sätt så att du inte riskerar att för-
lora information.

1 Montera bort USB-lagringsenheten eller SD-kortet från datorn.

2 Öppna aviseringspanelen och tryck på Inaktivera USB-lagring.

3 Tryck på Inaktivera USB-lagring på den skärm som visas.

Så tar du bort SD-kortet från telefonen

Om telefonen är utrustad med ett SD-kort (och inte en intern USB-lagringsenhet) är 
det säkert att ta bort det från telefonen så länge den är avstängd. Följ anvisningarna i 
telefonens bruksanvisning. Om du vill ta bort SD-kortet när telefonen är påslagen 
måste du först montera bort kortet från telefonen. Annars kan det skadas.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Lagring.

3 Tryck på Montera bort. 

Du kan nu ta bort SD-kortet från telefonen utan risk.

Så tar raderar du USB-lagringsenheten eller SD-kortet

Om telefonen är utrustad med ett SD-kort kanske du måste tömma ett nytt kort innan 
det kan användas tillsammans med telefonen. Du kan också tömma USB-
lagringsenheten eller SD-kortet om du till exempel ska ge telefonen eller SD-kortet till 
någon annan och vill ta bort alla privata uppgifter. I avsnittet "Återställ 
standardinställningar" på sida 365 kan du läsa om hur du tar bort alla data från 
telefonen.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Lagring.

3 Tryck på Radera. En varning visas om att allt innehåll försvinner från enheten om 
den formateras. Tryck då på Radera.
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Dela telefonens mobila dataanslutning
Du kan dela telefonens mobila dataanslutning med en enskild dator via en USB-sladd. 
Detta kallas för Internetdelning via USB. Du kan också dela telefonens dataanslutning 
med upp till åtta enheter på samma gång genom att omvandla telefonen till en mobil 
Wi-Fi-surfpunkt. Alla operatörer och telefoner har inte stöd för dessa funktioner.

När telefonen delar dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som en pågående 
avisering i aviseringspanelen (se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31).

Besök android.com/tether om du vill ha den senaste informationen om Internetdelning 
och mobila surfpunkter, som vilka operativsystem som stöds med mera.

Så delar du telefonens dataanslutning via USB

Om Windows 7 eller en av de senare versionerna av Linux (till exempel Ubuntu) körs 
på datorn behöver du vanligtvis inte förbereda datorn inför Internetdelningen. Men om 
en tidigare version av Windows eller något annat operativsystem körs kanske du 
måste förbereda datorn så att en nätverksanslutning etableras via USB. Den senaste 
informationen om vilka operativsystem som stöder Internetdelning via USB och hur 
de ska konfigureras hittar du på android.com/tether.

Du kan inte dela dataanslutning via USB samtidigt som du delar USB-lagringsenheten 
eller SD-kortet (beroende på telefonmodell). Om du kopierar filer till eller från datorn 
via USB-anslutningen måste du först koppla ifrån telefonen. Se avsnittet "Ansluta till 
en dator via USB" på sida 67.

1 Använd den USB-sladd som du fick tillsammans med telefonen när du ansluter 
den till datorn.

2 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

3 Tryck på Trådlöst och nätverk > Internetdelning och mobil surfpunkt.

4 Markera kryssrutan Internetdelning via USB.

Telefonen och datorn delar nu på telefonens mobila dataanslutning via USB-
anslutningen. En pågående avisering  läggs till i statusfältet och 
aviseringspanelen.

5 Avmarkera kryssrutan Internetdelning via USB om du vill att telefonen och 
datorn ska sluta dela dataanslutning. Eller koppla ifrån USB-sladden.

Internetdelning via USB har aktiverats

Mobil Wi-Fi-surfpunkt har aktiverats

Både Internetdelning via USB och mobil Wi-fi-surfpunkt har aktiverats
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Så delar du telefonens dataanslutning som en mobil Wi-Fi-surfpunkt

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > Internetdelning och mobil surfpunkt.

3 Markera kryssrutan Mobil Wi-Fi-surfpunkt.

Efter en stund sänds namnet på telefonens Wi-Fi-nätverk (SSID) ut så att du kan 
ansluta upp till åtta datorer eller andra enheter till nätverket. En pågående 
avisering  läggs till i statusfältet och aviseringspanelen.

När kryssrutan Mobil Wi-Fi-surfpunkt är markerad kan du ändra nätverkets 
namn och skydda det. Se avsnittet "Så byter du namn på och skyddar den portabla 
surfpunkten" på sida 70.

4 Avmarkera kryssrutan Mobil Wi-Fi-surfpunkt om du vill sluta dela 
dataanslutning via Wi-Fi.

Så byter du namn på och skyddar den portabla surfpunkten

Du kan byta namn (SSID) på telefonens Wi-Fi-nätverk och skydda nätverket.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > Internetdelning och mobil surfpunkt.

3 Kontrollera att kryssrutan Mobil Wi-Fi-surfpunkt är markerad.

4 Tryck på Inställningar för mobil Wi-Fi-surfpunkt.

5 Tryck på Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt.

Dialogrutan Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt öppnas.

Du kan ändra det nätverksnamn (SSID) som identifieras av andra datorer vid en 
sökning efter Wi-Fi-nätverk.

Du kan också trycka på menyn Säkerhet om du vill konfigurera nätverket med 
WPA2-skydd (Wi-Fi Protected Access 2) med en PSK (preshared key).

Om du trycker på säkerhetsalternativet WPA2 PSK läggs ett lösenordsfält till i 
dialogrutan Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt. Om du anger ett lösenord måste du ange 
det varje gång du ansluter en dator eller någon annan enhet till telefonens 
surfpunkt. Eller tryck på Öppna i menyn Säkerhet om du vill ta bort skyddet från 
Wi-Fi-nätverket.

6 Tryck på Spara.
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Ansluta till VPN:er (virtuella privata nätverk)
Med hjälp av VPN:er kan du ansluta till enheter i ett skyddat lokalt nätverk även om du 
är utanför nätverket. VPN:er används ofta av företag, skolor och andra institutioner så 
att anställda och elever har åtkomst till lokala nätverksresurser även när de inte är på 
plats eller när de är anslutna till trådlösa nätverk.

Det finns flera olika system som skyddar VPN-anslutningar. I en del används säkra 
certifikat eller andra system som innebär att endast auktoriserade användare kan 
ansluta. Information om hur du installerar säkra certifikat finns i avsnittet "Arbeta med 
säkra certifikat" på sida 73.

Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från telefonen måste du först få uppgifterna från 
nätverksadministratören.

Så lägger du till ett VPN

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar.

3 Tryck på Lägg till VPN.

4 Tryck på den typ av VPN som du vill lägga till.

5 Följ anvisningarna från nätverksadministratören på den skärm som visas och 
konfigurera de olika VPN-inställningarna.

6 Tryck på Meny  och sedan på Spara.

VPN:et läggs till i listan på skärmen VPN-inställningar.

Så ansluter du telefonen till ett VPN

1 Öppna Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar.

De VPN:er som du har lagt till visas i en lista på skärmen VPN-inställningar.

3 Tryck på det VPN som du vill ansluta telefonen till.

4 Ange eventuella autentiseringsuppgifter i dialogrutan som öppnas och tryck 
sedan på Anslut.

När telefonen är ansluten till ett VPN visas en pågående avisering i statusfältet. 
Om telefonen kopplas ifrån får du en avisering som du kan använda om du vill 
återgå till skärmen VPN-inställningar och återansluta telefonen. Se avsnittet 
"Hantera aviseringar" på sida 31.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Ansluta till nätverk och enheter 72
Så kopplar du ifrån telefonen från ett VPN

S Öppna aviseringspanelen och tryck på VPN-anslutningens pågående avisering.

Så redigerar du ett VPN

1 Öppna Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar.

De VPN:er som du har lagt till visas i en lista på skärmen VPN-inställningar.

3 Tryck länge på det VPN som du vill ändra inställningarna för.

4 Tryck på Redigera nätverk i dialogrutan som visas.

5 Redigera VPN:et.

6 Tryck på Meny  och sedan på Spara.

Så tar du bort ett VPN

1 Öppna Inställningar.

2 Tryck på Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar.

De VPN:er som du har lagt till visas i en lista på skärmen VPN-inställningar.

3 Tryck länge på det VPN som du vill ta bort.

4 Tryck på Ta bort nätverk i dialogrutan som visas.

5 Tryck på OK i dialogrutan när du uppmanas att bekräfta att du vill ta bort VPN:et.
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Arbeta med säkra certifikat
Om säkra certifikat används i organisationens VPN- eller Wi-Fi-nätverk måste du få 
certifikaten (i filer som följer standarden PKCS 12) och lagra dem i telefonens säkra 
uppgiftslagring innan du kan konfigurera åtkomsten till nätverken på telefonen.

Om nätverksadministratören ber dig att hämta certifikaten på en webbplats 
uppmanas du att ange ett lösenord för uppgiftslagringen när du hämtar certifikaten.

Mer information om hur du arbetar med uppgiftslagring finns i avsnittet "Inställningar 
för plats och säkerhet" på sida 360.

Så installerar du ett säkert certifikat från USB-lagringsenheten eller SD-
kortet

1 Kopiera certifikatet från datorn till USB-lagringsenhetens eller SD-kortets 
grundnivå (alltså inte i en mapp).

I avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67 finns mer information om hur 
du ansluter telefonen till en dator och kopierar filer.

2 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

3 Tryck på Plats och säkerhet.

4 Tryck på fliken Installera från USB-enhet eller Installera från SD-kort 
beroende på vilken telefonmodell du har.

5 Tryck på filnamnet till det certifikat som du vill installera.

Endast namn på certifikat som ännu inte har installerats på telefonen visas.

6 Ange certifikatets lösenord om det behövs och tryck på OK.

7 Ange ett namn för certifikatet och tryck på OK.

Om du inte redan har angett ett lösenord för telefonens uppgiftslagring uppmanas 
du nu att göra det två gånger och sedan trycka på OK. Mer information om 
uppgiftslagring hittar du i avsnittet "Inställningar för plats och säkerhet" på 
sida 360.

Du kan nu använda certifikatet som du har installerat när du ansluter telefonen till 
ett säkert nätverk. Certifikatet tas av säkerhetsskäl bort från USB-
lagringsenheten eller SD-kortet.
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Konfigurera Internetsamtal (SIP)
Om du har ett konto med en tjänst för Internetsamtal med stöd för SIP (Session 
Initiation Protocol) för röstsamtal i IP-nätverk kan du lägga till det kontot på telefonen. 
Sedan kan du ringa och ta emot Internetsamtal så länge telefonen är ansluten till ett 
Wi-Fi-nätverk.

När du har konfigurerat telefonen för Internetsamtal kan du välja att använda kontot 
för Internetsamtal för alla samtal eller bara när du ringer upp adresser för 
Internetsamtal. Du kan även konfigurera telefonen att ta emot Internetsamtal.

I avsnittet "Ringa Internetsamtal (SIP)" på sida 85 kan du läsa mer om hur du ringer 
upp kontakter via Internetsamtal.

Så lägger du till konton för Internetsamtal

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar.

2 Tryck på Samtalsinställningar> Konton under Inställningar för 
Internetsamtal.

3 Tryck på Lägg till konto.

4 Följ anvisningarna från Internetsamtalsoperatören på den skärm som visas och 
konfigurera inställningarna för kontot.

5 Tryck på Meny  och sedan på Spara. Eller tryck på Tillbaka .

Kontot läggs till och du kan nu använda det när du ska ringa och ta emot 
Internetsamtal.

Så redigerar du eller tar bort konton för Internetsamtal

1 Öppna samtalsinställningarna och tryck på Konton.

2 Tryck på det konto som du vill redigera.

Gör dina ändringar på den skärm som öppnas.

3 Tryck på Meny  och sedan på Spara. Eller tryck på Ta bort konto.
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Så konfigurerar du vilken sorts samtal som ska göras över Internet

Du kan konfigurera telefonen så att alla samtal görs över Internet (när den är ansluten 
till Wi-Fi-nätverk), så att Internetsamtal endast används för samtal till adresser för 
Internetsamtal eller så att du blir tillfrågad varje gång du ringer ett samtal.

1 Så öppnar du samtalsinställningarna

2 Tryck på Använd Internetsamtal under Inställningar för Internetsamtal.

3 Tryck på det alternativ som du vill använda i den dialogruta som öppnas.

Så ändrar du det primära kontot för Internetsamtal

Om du lägger till fler än ett konto för Internetsamtal på telefonen kan du bestämma 
vilket av dem som ska användas som standard när du ringer, alltså vilket konto som 
ska vara det primära.

1 Öppna samtalsinställningarna och tryck på Konton.

2 Tryck på det konto som du vill ska vara det primära.

3 Markera alternativet Använd som primärt konto på den skärm som öppnas.

Så konfigurerar du telefonen att ta emot samtal över Internet

Telefonen är som standard konfigurerad så att du kan ringa över Internet men det är 
inte säkert att du kan ta emot Internetsamtal. Du kan däremot konfigurera telefonen 
att vara uppmärksam på samtal som görs till konton för Internetsamtal som du har 
lagt till på telefonen. Eftersom telefonen måste vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk för 
dessa samtal laddas batteriet ur snabbare.

1 Öppna samtalsinställningarna och tryck på Konton under Inställningar för 
Internetsamtal.

2 Markera alternativet Ta emot inkommande samtal.
Vanliga samtal stoppas inte bara för att du markerar alternativet men telefonen 
kan antagligen inte ta emot dem samtidigt som någon ringer din adress för 
Internetsamtal.
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Ringa och ta emot samtal
Du kan ringa upp en telefon genom att slå numret. Du kan också trycka 
på ett nummer i Kontakter, på webbplatser och på andra ställen. Om det 
ringer under ett pågående samtal kan du svara på det inkommande 
samtalet eller skicka det till röstbrevlådan. Du kan till och med starta 
konferenssamtal med flera deltagare.

Du kan också hantera röstbrevlådan och ringa samtal med hjälp av 
Google Voice. Läs mer i "Google Voice" på sida 179.

I det här avsnittet
"Ringa och avsluta samtal" på sida 78

"Svara eller avvisa samtal" på sida 80

"Arbeta med samtalshistoriken" på sida 82

"Ringa upp kontakter" på sida 84

"Ringa Internetsamtal (SIP)" på sida 85

"Lyssna av röstbrevlådan" på sida 86

"Röstuppringning" på sida 87

"Alternativ under pågående samtal" på sida 88

"Hantera flera samtal" på sida 90
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Ringa och avsluta samtal
Du kan ringa samtal med appen Telefon. Du kan också ringa samtal när du arbetar 
med samtalshistoriken (se avsnittet "Arbeta med samtalshistoriken" på sida 82) eller 
Kontakter (se avsnittet"Kommunicera med dina kontakter" på sida 118).

Så öppnar du appen Telefon

S Tryck på ikonen Telefon  längst ned på startsidan eller på ikonen för Telefon 
 i startprogrammet eller på startsidan.

ELLER
S Om appen Kontakter eller samtalshistoriken redan är öppna trycker du på fliken 

Telefon.

Så ringer du samtal genom att slå ett nummer

1 Öppna Telefon.

2 Slå numret på knappsatsen på fliken Telefon. 

Tryck en gång på  om du vill ta bort en siffra.

Tryck länge på  om du vill ta bort hela telefonnumret.

Tryck länge på knappen 0 om du vill ringa upp ett internationellt nummer (som 
måste börja med + ). Ange sedan landsnumret och telefonnumret.

Skriv + genom att trycka länge.

Tryck här om du vill ta bort en siffra. 
Tryck länge om du vill ta bort hela 
numret.
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3 Ring upp numret genom att trycka på den gröna telefonluren .

Du kan växla program under ett pågående samtal om du till exempel vill använda 
webbläsaren och söka information. Den gröna telefonikonen visas i statusfältet 
under pågående samtal.

Justera samtalsvolymen med knappen Volym upp/ned.

Med knapparna på skärmen kan du parkera det pågående samtalet, lägga till 
deltagare i konferenssamtal och utföra andra åtgärder. Läs mer i "Alternativ under 
pågående samtal" på sida 88.

Så avslutar du samtal

S Tryck på den röda telefonluren .

Så inaktiverar du telefonen (flygplansläge)

Ibland är det nödvändigt att stänga av telefonens anslutning till mobilnätet, Wi-Fi eller 
Bluetooth. När du byter till flygplansläge inaktiveras alla dessa trådlösa anslutningar.

1 Tryck länge på avstängningsknappen.

2 Tryck på Flygplansläge.
Du kan också aktivera flygplansläget och konfigurera mobila nätverksinställningar 
i appen Inställningar. Se avsnittet "Trådlöst och nätverk" på sida 351.

Samtalstiden.

Information från Kontakter om personen 
du ringer till.

Tryck här om du vill ange siffror under 
samtalet.
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Svara eller avvisa samtal
När det ringer öppnas skärmen Inkommande samtal och en nummerpresentatör. Om 
uppringaren finns med i Kontakter visas även informationen som du angett där. Se 
avsnittet "Kontakter" på sida 107.

Alla inkommande samtal sparas i samtalshistoriken. Se avsnittet "Arbeta med 
samtalshistoriken" på sida 82. Om du missar ett samtal får du en avisering. Se 
avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Så svarar du på samtal

S Dra den gröna telefonen åt höger.

Om ett samtal redan pågick parkeras det medan du svarar på det nya samtalet.

Tryck på Volym ned om du vill tysta ringsignalen innan du besvarar samtalet.

Besvara ett samtal genom att dra den 
gröna telefonluren åt höger.
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Så avvisar du samtal och vidarebefordrar till röstbrevlådan

S Dra den röda telefonen åt vänster.

Uppringaren skickas till röstbrevlådan och kan lämna ett meddelande.

Dra den röda telefonen åt vänster om du 
vill skicka uppringaren direkt till 
röstbrevlådan.
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Arbeta med samtalshistoriken
I samtalshistoriken visas en lista över alla samtal som du har ringt, tagit emot eller 
missat. Därifrån är det smidigt att slå tidigare uppringda eller mottagna nummer och 
lägga till nya nummer i Kontakter.

Så öppnar du samtalshistoriken

S Tryck på knappen Ring.

Om någon av flikarna Telefon eller Kontakter är öppen kan du trycka på fliken 
Samtalshistorik.

Samtalen visas i en lista med de senaste samtalen överst. Flera samtal som har 
gjorts efter varandra till och från samma nummer grupperas tillsammans. Rulla 
nedåt om du vill se tidigare poster i historiken.

Så ringer du upp nummer i samtalshistoriken

S Tryck på den gröna telefonluren  till höger om posten.

Du kan också trycka länge på posten om du vill öppna en meny med andra sätt att 
kommunicera med kontakten.

Tryck här om du vill öppna en grupp med 
flera samtal som har gjorts efter 
varandra till samma nummer.

Missat samtal.

Inkommande samtal.

Tryck här om du vill ringa till personen.

Utgående samtal.

Tryck länge på en post om du vill se fler 
alternativ.
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Så lägger du till nummer från samtalshistoriken i Kontakter

1 Tryck länge på posten i samtalshistoriken.

2 Tryck på Lägg till i Kontakter i menyn som öppnas.

3 Tryck på Skapa ny kontakt högst upp i listan över kontakter. Du kan också 
lägga till numret till en befintlig kontakt genom att rulla ned i listan och trycka på 
kontaktens namn.

I avsnittet "Kontakter" på sida 107 hittar du mer information om hur du skapar och 
redigerar kontakter.

Så utför du andra åtgärder för poster i samtalshistoriken

S När du trycker på en post i samtalshistoriken öppnas en skärm. Där kan du välja 
att ringa upp kontakten, skicka ett meddelande, lägga till numret i Kontakter och 
läsa mer information om samtalet.

S Tryck länge på en post i samtalshistoriken om du vill öppna en meny där du kan 
ringa upp kontakten, visa kontaktinformation, redigera numret innan du ringer 
igen med mera.

Så rensar du samtalshistoriken

S Tryck på Meny  och sedan på Rensa samtalshistorik när samtalshistoriken 
är öppen.

Du kan också trycka länge på en post i historiken. Ta bort posten genom att trycka 
på Ta bort från samtalshistorik.
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Ringa upp kontakter
Istället för att knappa in telefonnumret på fliken Telefon kan du trycka på ett nummer i 
Kontakter.

Du kan också använda Snabbkontakt om du snabbt vill ringa upp en kontakt. Se 
avsnittet "Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.

I avsnittet "Kontakter" på sida 107 kan du läsa mer om hur du lägger till, redigerar och 
hanterar kontakter. Om du har kontakter på webben synkroniseras de med telefonen 
den första gången du loggar in på ditt Google-konto.

Så ringer du upp kontakter

1 Öppna dina kontakter.

Det kan du göra genom att trycka på ikonen Kontakter  i startprogrammet. 
Du kan också trycka på ikonen Telefon  på startsidan och sedan trycka på 
fliken Kontakter.

2 Tryck på den kontakt som du vill ringa till.

Du kan söka efter en kontakt eller rulla till den i listan.

3 Välj vilket telefonnummer du vill ringa till genom att trycka på det.

Fler alternativ beskrivs i "Kommunicera med dina kontakter" på sida 118.

Så ringer du favoritkontakter

1 Öppna listan med dina favoriter.

Du kan till exempel trycka på ikonen Telefon  på startsidan och sedan trycka på 
fliken Favoriter.

Under listan med dina favoritkontakter visas de nummer du oftast ringer till.

Du kan lägga till och ta bort favoriter genom att trycka på stjärnan bredvid namnet 
när du visar information om kontakten. Se avsnittet "Lägga till kontakter bland 
dina favoriter" på sida 113.

2 Tryck på den favorit som du vill ringa till.

3 Välj vilket telefonnummer du vill ringa till genom att trycka på det.
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Ringa Internetsamtal (SIP)
Om du har konfigurerat ett konto för Internetsamtal kan du ringa via Internet när 
telefonen är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, men inte när den är ansluten via det mobila 
nätverket. Internetsamtal bygger på protokollet SIP (Session Initiation Protocol) för 
röstsamtal i IP-nätverk (Internet Protocol). 

Anvisningar om hur du lägger till konton för Internetsamtal och konfigurerar telefonen 
att använda dem finns i avsnittet "Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74. 

Så ringer du upp en kontakts adress för Internetsamtal

Om du vill ringa ett Internetsamtal till någon måste du först lägga till (eller ha 
synkroniserat) adressen för Internetsamtal i Kontakter.

S Tryck på kontaktens snabbkontaktsikon och sedan på SIP-ikonen .

ELLER
S Tryck på en kontakt i Kontakter eller Favoriter och sedan på Internetsamtal på 

den skärm som öppnas.

ELLER
S Tryck på ett Internetsamtal i samtalshistoriken.

Uppringningen sker och på uppringningssidan visas adressen för Internetsamtalet 
samt Internetsamtal.

När samtalet har kopplats fram kan du avsluta det, lägga till andra Internetsamtal och 
använda andra funktioner i Telefon på samma sätt som när du ringer vanliga samtal.

Så ringer du ett telefonnummer via Internetsamtal

Om du har konfigurerat telefonen så att alla samtal görs över Internet eller så att du 
får frågan inför varje samtal, ringer du upp kontakter med vanliga telefonnummer på 
det sätt som anges i det här kapitlet när telefonen är anslutet till ett Wi-Fi-nätverk. 
Uppringningen sker då via Internetsamtal och inte via mobilnätet och på skärmen 
visas Internetsamtal.

Viktigt Om du ringer vanliga telefonnummer via Internetsamtal måste operatören ha stöd för 
Internetsamtal och extra avgifter kan tillkomma. Fråga operatören om du vill veta mer.
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Lyssna av röstbrevlådan
Om det finns nya meddelanden i röstbrevlådan visas ikonen  i statusfältet.

Om du inte har angett något nummer till röstbrevlådan, eller behöver ändra numret, 
kan du göra det under Samtalsinställningar. Se avsnittet "Samtalsinställningar" på 
sida 355.

Så lyssnar du av röstbrevlådan

S Öppna aviseringspanelen och tryck på Nytt meddelande i röstbrevlådan.

I avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31 kan du läsa mer om hur du svarar på 
aviseringar.

ELLER
S Öppna Telefon och tryck på ikonen Röstbrevlåda  på fliken Telefon.

Hur du öppnar telefonen beskrivs i "Ringa och avsluta samtal" på sida 78.

Vanligtvis ger operatörens röstbrevlådesystem instruktioner om hur du lyssnar av 
och hanterar röstbrevlådan. Första gången du ringer till röstbrevlådan får du 
anvisningar om hur du spelar in en hälsning, väljer lösenord med mera.
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Röstuppringning
Med den röstaktiverade uppringningsfunktionen kan du ringa ett samtal genom att 
tala in ett telefonnummer eller namnet på en kontakt.

Du kan också använda Röstsökning när du ska ringa ett nummer, söka på webben 
genom att tala in sökningen, skicka meddelanden och utföra andra vanliga aktiviteter 
med röstkommandon. Detta beskrivs närmare i avsnittet "Söka genom att skriva eller 
tala" på sida 93.

Så ringer du samtal genom att tala in numret

1 Tryck på ikonen Röstaktiverad uppringningsfunktion  i startprogrammet eller 
på startsidan.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om 
hur du öppnar program och växlar mellan dem.

Om du har Bluetooth-hörlurar med stöd för röstigenkänning eller röstuppringning 
är det eventuellt möjligt att öppna den röstaktiverade uppringningsfunktionen 
genom att trycka på hörlurarnas huvudknapp och använda hörlurarna för 
röstuppringning. Mer information finns i hörlurarnas dokumentation.

Den röstaktiverade uppringningsfunktionen öppnas, väntar på dina talade 
instruktioner och visar användningstips.

2 Säg "call" och sedan ett namn från dina kontakter. 

Du kan också följa de andra förslagen på hur du slår ett nummer eller styr 
telefonen.
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Alternativ under pågående samtal
Under ett pågående samtal kan du parkera samtalet, starta ett konferenssamtal, 
stänga av mikrofonen och utföra andra åtgärder. Se avsnittet "Hantera flera samtal" 
på sida 90.

Så parkerar du samtal

S Tryck på ikonen Parkera .

Det framgår på skärmen med det pågående samtalet att du har parkerat ett 
samtal.

Ikonen  visas i statusfältet och påminner dig om att det finns ett parkerat 
samtal. Du kan återgå till skärmen med det pågående samtalet från andra 
program genom att öppna aviseringspanelen och trycka på aviseringen för det 
parkerade samtalet.

Tryck på knappen Ta bort parkering om du inte vill att samtalet ska parkeras 
längre.
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Så stänger du av mikrofonen under pågående samtal

S Tryck på Ljud av.

Knappen Ljud av blir grön när mikrofonen stängs av.

En ikon i statusfältet påminner dig om att mikrofonen är avstängd.

När det pågående samtalet visas på skärmen kan du slå på mikrofonen genom att 
trycka på knappen Ljud av igen.

Mikrofonen slås på automatiskt när du avslutar samtalet.

Så används högtalartelefonen

S Tryck på Högtalare.

Knappen Högtalare blir grön när högtalartelefonen slås på.

Ikonen Högtalare visas i statusfältet och samtalsljudet spelas upp i telefonens 
högtalare.

På skärmen med det pågående samtalet kan du stänga av högtalartelefonen 
genom att trycka på knappen Högtalare igen.

Högtalartelefonen stängs av automatiskt när du avslutar samtalet.

Varning! Håll inte telefonen mot örat när högtalartelefonen är på. Det kan leda till hörselskador.

Så växlar du mellan Bluetooth-hörlurar och telefonen

Om du har parkopplat och anslutit Bluetooth-hörlurar till telefonen kan du ringa 
handsfree-samtal.

I avsnittet "Ansluta till Bluetooth-enheter" på sida 64 finns mer information om hur du 
konfigurerar telefonen för Bluetooth-hörlurar.

När du använder Bluetooth-hörlurar visas en blå ram runt skärmen med det pågående 
samtalet och samtalsikonen i statusfältet blir blå.

S Tryck på Bluetooth-ikonen om du vill växla mellan att använda hörlurarna och 
telefonen.
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Hantera flera samtal
Om det ringer under ett pågående samtal kan du växla mellan de två samtalen eller 
koppla ihop dem till ett konferenssamtal. Du kan också starta ett konferenssamtal 
med flera deltagare.

Så växlar du mellan flera samtal

S Tryck på ikonen Växla .

Det pågående samtalet parkeras och du växlar till det andra samtalet.

Så startar du konferenssamtal

Kontrollera att operatören stöder konferenssamtal och hur många personer som kan 
delta.

1 Ring upp den första deltagaren.

2 Tryck på Lägg till samtal när den första deltagaren har svarat.

Det första samtalet parkeras och du uppmanas att ringa den andra deltagaren.

3 Ange numret på en av flikarna Telefon, Samtalshistorik eller Kontakter.

4 Tryck på Koppla ihop samtal när den andra deltagaren har svarat.

Deltagaren läggs till i konferenssamtalet.

Tryck här om du vill växla mellan samtal.

Det parkerade samtalet.

Tryck här om du vill koppla ihop 
samtalen till ett konferenssamtal.
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Antalet möjliga deltagare beror på operatören.

Tryck på Hantera under ett konferenssamtal om du vill koppla bort en deltagare 
eller tala enskilt med någon.

Så avslutar du konferenssamtal och kopplar bort samtliga deltagare

S Tryck på Avsluta.
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Söka genom att skriva eller
tala
Med Google kan du söka efter information på telefonen och på Internet. 
Med Röstsökning kan du tala in din sökning på Internet. Och du kan 
använda Röståtgärder i Röstsökning för att utföra en mängd olika 
åtgärder som till exempel att skicka meddelanden.

I det här avsnittet
"Söka på telefonen och på webben" på sida 94

"Råd och knep om Sök på Google" på sida 99

"Ändra inställningar för Sök på Google" på sida 100

"Använda Röståtgärder" på sida 101

"Röstkommandon" på sida 103
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Söka på telefonen och på webben
Du kan använda Google när du söker efter information på webben och när du söker 
efter objekt och information på telefonen. Du kan också använd Röstsökning när du 
vill söka på webben genom att prata istället för att skriva.

Så söker du på telefonen och på webben genom att skriva

1 Tryck på Start  så att du kommer till startsidan.

2 Tryck på Sök .

Googles sökruta öppnas ovanför genvägar till tidigare sökningar och 
röstkommandon. Där kan du ange vad du vill söka efter.

I program som Gmail och Kontakter öppnas appens egen sökruta när du trycker 
på Sök . Du känner igen dessa sökrutor eftersom appens egen ikon visas i dem. 
Mer information om hur du söker i sådana appar hittar du i dokumentationen för 
respektive app. 

Du kan också öppna Sök på Google genom att trycka på sökwidgeten på 
startsidan, om du har lagt till den där. Se avsnittet "Så lägger du till specifika 
sökwidgetar på startsidan" på sida 97.

3 Börja ange vad du vill söka efter eller tryck på något av de gamla sökresultaten.

Tryck här om du vill använda Search by 
voice.

Genvägar till tidigare valda sökförslag.

Tryck här om du vill söka någon 
annanstans.
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När du skriver utökas listan med tidigare valda sökresultat med passande objekt 
på telefonen och förslag från Googles webbsökning.

Tryck på pennan  bredvid ett förslag om du vill lägga till det i sökrutan. När du 
gör det visas nya sökförslag och du kan ange mer text eller trycka på pennan 
bredvid någon av de nya förslagen. På så sätt kan du snabbt förfina sökningen.

Företagsuppgifter markeras med en Maps-markering . Om du trycker på en 
sådan öppnas en informationspanel med ikoner som du kan trycka på om du vill 
ringa företaget, se var det ligger på en karta, få information om företaget eller 
lägga till det bland dina kontakter.

Med hjälp av sökinställningarna kan du konfigurera vissa delar av Googles 
webbsökning, till exempel om du vill att förslag ska visas under sökrutan under 
tiden som du skriver. Du kan även ange vilka telefonfunktioner som ska ingå i 
sökningarna. I sökinställningarna kan du också rensa listan med nyligen valda 
sökresultat. Se avsnittet "Ändra inställningar för Sök på Google" på sida 100.

Tryck här om du vill söka på webben.

Under tiden som du söker visas 
sökresultat från telefonen, tidigare valda 
sökresultat och Röståtgärder samt 
sökförslag från webben. Tryck på ett av 
förslagen om du vill göra en ny sökning 
eller om du vill öppna ett resultat eller en 
röståtgärd.

Tryck på pennan om du vill ange ett 
förslag i sökrutan så att du snabbt kan 
förfina sökningen.
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4 Om det du söker efter finns i listan med förslag, bland telefonresultaten eller bland 
tidigare valda sökresultat trycker du på det alternativet.

Objektet öppnas då i rätt program, till exempel i Kontakter eller webbläsaren.

5 Om det du söker efter inte finns i listan trycker du på pilikonen  i sökrutan eller 
på tangenten Kör på tangentbordet på skärmen så att du kan söka på Internet.

Då öppnas webbläsaren och där visas resultaten efter en sökning på Google på 
Internet. Se avsnittet "Webbläsare" på sida 231.

Så riktar du sökningen

Till en början visas ikonen Alla  i Googles sökruta och det innebär att sökningen 
har konfigurerats så att resultat från både Internet och telefonen visas. Du kan välja 
att rikta sökningen så att den bara görs på Internet eller i ett specifikt program på 
telefonen.

Du kan konfigurera vilka program och andra datasamlingar du vill söka i på telefonen. 
Se avsnittet "Så ändrar du vilka appar som sökningen på telefonen ska riktas mot" på 
sida 97.

1 Öppna Sök på Google.

2 Tryck på ikonen till vänster om Googles sökruta.

En panel för riktad sökning öppnas med ikoner för Alla, Internet och de appar som 
du har markerat som Sökbara objekt i inställningarna. Se avsnittet "Så ändrar du 
vilka appar som sökningen på telefonen ska riktas mot" på sida 97.

Tryck på Webb om du bara vill söka på 
webben. Eller tryck på en app om du vill 
rikta in sökningen på just den appen. 

Tryck här om du vill öppna inställningen 
Sökbara objekt så att du kan ändra 
alternativen i panelen.
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Om ikonpanelen inte öppnas tryckte du på Sök  under tiden som du arbetade i 
en app med en egen sökfunktion. Se dokumentationen för den aktuella appen om 
du vill veta hur du söker i det. Om du vill söka någon annanstans går du tillbaka till 
startsidan och trycker på Sök  igen.

3 Tryck på ikonen för appen som du vill söka i.

Du kan nu rikta in sökningen på den aktuella appen genom att skriva in text. Under 
tiden som du söker visas endast förslag från just den appen under sökrutan.

Så ändrar du vilka appar som sökningen på telefonen ska riktas mot

I många program går det att söka efter en del eller all information med hjälp av 
Googles sökruta. Dessa program ingår i sökningar som riktas mot all information och 
träffar visas som förslag under sökrutan under tiden som du skriver. Du kan även 
trycka på ikonerna för dessa program om du vill rikta in sökningen på ett specifikt 
program (se avsnittet "Så riktar du sökningen" på sida 96).

Du kan växla mellan vilka program som sökningarna riktas mot.

1 Öppna panelen för riktade sökningar och tryck på ikonen Inställningar . 

På skärmen Sökbara objekt visas en lista över de program som du kan rikta 
sökningen mot tillsammans med en beskrivning av den information som du kan 
söka efter där.

2 Markera de program som du vill kunna söka efter information i.

Så lägger du till specifika sökwidgetar på startsidan

Du kan lägga till en eller flera sökwidgetar på startsidan. Dessa kan du sedan använda om 
du vill söka på en specifik plats, till exempel om du bara vill söka på Internet eller i ett visst 
program på telefonen. När du trycker på en specificerad sökwidget på startsidan öppnas 
Sök på Google och sökningen görs på just den platsen som standard.

1 Tryck länge på en tom plats på startsidan.

I avsnitten "Bekanta dig med startsidan" på sida 19 och "Anpassa startsidan" på 
sida 45 finns mer information om startsidan och om hur du lägger till widgetar.

2 Tryck på Widgetar i menyn Lägg till på startsidan.

3 Tryck på Sök på Google i menyn Välj widget.

4 Tryck på ikonen för Internet eller för det program som du vill att den specificerade 
widgetens sökning ska ritas mot.

I avsnitten "Så riktar du sökningen" på sida 96 och "Så ändrar du vilka appar som 
sökningen på telefonen ska riktas mot" på sida 97 finns mer information om hur 
du riktar sökningar och gör information på telefonen tillgänglig för sökning.

Widgeten läggs till på startsidan. 
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Så hanterar du sekretess vid sökning

Du kan själv bestämma hur sökhistoriken sparas och används på telefonen och på 
webben på flera olika sätt.

1 Öppna Sök på Google.

2 Tryck på Meny  och sedan på Sökinställningar.

3 Tryck på Rensa genvägar om du vill ta bort listan över tidigare valda sökresultat 
från telefonen. Det är dessa sökresultat som sedan visas som förslag under 
Googles sökruta.

4 Tryck på Sök på Google och avmarkera Använd min plats om du inte vill att 
Google ska få information om var du befinner dig när du använder Sök på Google. 
Därmed visas inte längre lokala resultat.

5 Tryck på Sök på Google och sedan på Hantera sökhistorik om du vill öppna 
Webbläsare med ett webbaserat gränssnitt där du kan visa och hantera 
webbsökhistoriken i ditt Google-konto.
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Råd och knep om Sök på Google
Följande tekniker är några exempel på genvägar till hur du får ut så mycket som 
möjligt av Sök på Google och Röstsökning. De allra senaste råden och knepen finns i 
Googles hjälpcenter.

Vad är du ute efter? Skriv eller säg så här Exempel

Sportinformation [namn på laget] San Francisco Giants

Bilder Pictures of [ämne]
images of [ämne]

Pictures of San Francisco 
Images of cats

Konvertera mått [ursprungsmåttet] in [det nya 
måttet]

30 degrees Celsius in 
Fahrenheit

Filmvisningar Movie
Movie [plats]
[namnet på en film]

Movie
Movie Chicago
The Horse’s Mouth

Definition av ett ord Define [ord] Define campanile

Väderprognos Weather
Weather [plats]

Weather
Weather Detroit

Ta reda på vilken stad ett 
riktnummer gäller för

Area code [###] Area code 215

Ta reda på vilket område en 
postadress gäller för

Zip code [#####] Zip code 46202

Tid Time
Time [plats]

Time
Time in London

Information om flyg [Flygbolag] [flightnummer] American airlines flight 390

Översättning Translate to [språk] [fras] Translate to Spanish, Where is 
the Palace Hotel?’

Kalkylator [Ett matematiskt problem] 75 divided by 6

Mat [Typ av mat]
[Typ av mat] in [plats]

Mexican food
Mexican food in Urbana, 
Illinois
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Ändra inställningar för Sök på Google
I Sökinställningar kan du konfigurera Sök på Google och bland annat välja vilka data 
på telefonen som du vill kunna söka efter.

S Om du vill ändra inställningarna för Sök på Google trycker du på Meny  och 
sedan på Sökinställningar när du använder Googles sökruta.

Skärmen Sökinställningar
Sök på Google Se avsnittet "Skärmen Inställningar för Sök på Google" på 
sida 100.

Sökbara objekt Här anger du vilka typer av data som ska vara sökbara i telefonen. 
Läs mer i "Så ändrar du vilka appar som sökningen på telefonen ska riktas mot" på 
sida 97.

Rensa genvägar Tar bort listan över tidigare valda sökresultat som visas som 
förslag under Googles sökruta.

Skärmen Inställningar för Sök på Google
Visa webbförslag Markera kryssrutan om du vill att sökförslag från Google ska 
visas under sökrutan medan du skriver.

Använd Min plats Markera kryssrutan om du vill att din aktuella plats ska 
användas i Sök på Google och andra tjänster från Google. Du tillfrågas om du 
samtycker till att din plats används av Google i dessa tjänster.

Sökhistorik Markera kryssrutan om du vill visa förslag från de sökningar du har 
gjort i Sök på Google på webben, från ditt Google-konto.

Hantera sökhistorik Ett webbaserat gränssnitt öppnas i webbläsaren. Där kan du 
visa och hantera sökhistoriken på webben som är kopplad till ditt Google-konto.
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Använda Röståtgärder
Du kan använda funktionen Röståtgärder i Röstsökning när du vill ringa upp kontakter, 
få vägbeskrivning, skicka meddelanden och en mängd andra åtgärder. Dessutom kan 
du använda funktionen när du vill söka på webben.

En aktuell lista över platser med stöd för Röståtgärder finns i hjälpcentret för Google 
Mobile på http://www.google.com/support/mobile

Så använder du Röståtgärder när du söker på webben eller utför andra 
åtgärder

1 Tryck länge på Sökknappen . Du kan också trycka på mikrofonikonen  i 
Googles sökruta eller i adressfältet i webbläsaren.

De första gångerna som du öppnar Röstsökning får du tips om hur du använder 
funktionen och du har möjlighet att titta på en introduktionsvideo. Du kan när som 
helst börja använda Röstsökning genom att trycka på Tala nu.

Då öppnas en dialogruta där det står att du ska prata in en röståtgärd eller söka på 
webben. Tryck på Hjälp om du vill öppna skärmen med tips igen.

2 Tala in den röståtgärd som du vill använda eller de ord som du vill söka efter.

En fullständig lista över Röståtgärder finns i avsnittet "Röstkommandon" på 
sida 103.

När du har talat klart analyseras det du sagt i Röstsökning och åtgärden initieras.

Om alternativet Använd Min plats är markerat i inställningarna för Sök på 
Google visas lokala träffar bland sökresultaten. Se avsnittet "Ändra inställningar 
för Sök på Google" på sida 100.

Om det du sa inte uppfattades helt av Sök på Google visas en lista med liknande 
sökord och åtgärder. Tryck på ett av förslagen i listan för att fortsätta.

För vissa Röståtgärder öppnas en panel där du slutför åtgärden, antingen genom 
att skriva eller att tala. Detta beskrivs närmare i avsnittet "Så slutför du en 
röståtgärd" på sida 102.
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Så slutför du en röståtgärd

När du säger vissa röstkommandon som till exempel "send email" och "note to self" 
öppnas en panel där du slutför åtgärden genom att tala eller skriva in information.

S Om det redan finns text i panelen kan du trycka på den om du vill lägga till 
ytterligare text eller redigera den befintliga genom att tala eller skriva.

S Tryck på ett blåmarkerat ord eller en hel fras eller dra fingret över flera ord om du 
vill visa en lista över andra möjliga transkriberingar eller om du vill redigera genom 
att tala eller skriva.

Ord som definitivt har transkriberats på rätt sätt skrivs med svart text. De ord och 
fraser som har alternativa transkriberingar skrivs med blå text.

S Tryck på en knapp längst ned i fönstret om du vill lägga till valfria fält. Du kan även 
tala in namnet och innehållet i något av fälten och lägga till informationen i den 
ursprungliga röståtgärden.

S När du är klar trycker du på den knapp som gör att åtgärden slutförs, till exempel 
Skicka eller Ställ in.

Tryck här om du vill redigera det du har 
skrivit.

Tryck på ett blåmarkerat ord eller dra 
fingret över flera ord om du vill visa en 
lista över alternativ transkribering. Tryck 
där du vill lägga till text genom att skriva 
eller tala.

Tryck på en knapp om du vill lägga till ett 
valfritt fält.

Tryck på Skicka när du är klar.
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Röstkommandon
Med hjälp av följande röstkommandon kan du hantera telefonen och genomföra 
sökningar.

Säg Följt ett eller flera 
valfria ord Resultat Exempel

Ord som du vill söka 
efter

Rökresultatet visas i 
appen Webbläsare.

"bike shoes"

"Call" följt av ett namn 
från dina kontakter

"home", "mobile" eller 
"work" 

Om det bara finns ett 
alternativ som passar 
öppnas appen Telefon 
och numret rings upp. 
Om det finns fler än 
ett alternativ måste 
du välja det nummer 
som du vill ringa.

"Call Mike LeBeau at 
home."

"Map of" följt av en 
adress, ett namn, 
namnet på ett 
företag, en typ av 
företag eller någon 
annan plats

Appen Maps öppnas 
och de ord du talade 
in visas i en Maps-
sökning.

"Map of Golden Gate 
Park, San Francisco."

"Directions to" följt av 
en adress, ett namn, 
namnet på ett 
företag, en typ av 
företag eller någon 
annan plats

Appen Maps öppnas 
med 
vägbeskrivningen till 
destinationen eller en 
lista över möjliga 
destinationer.

"Directions to 1299 
Colusa Avenue, 
Berkeley, California."

"Navigate to" följt av 
en adress, ett namn, 
namnet på ett 
företag, en typ av 
företag eller någon 
annan plats

Appen Maps öppnas 
med en detaljerad 
talad 
vägbeskrivningen till 
destinationen eller en 
lista över möjliga 
destinationer.

"Navigate to Union 
Square, San 
Francisco."
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Namnet på en av dina 
kontakter.

Om det bara finns ett 
alternativ som passar 
öppnas appen 
Kontakter med 
information om 
kontakten. Om det 
finns fler än ett 
alternativ måste du 
välja en kontakt.

"Mike LeBeau"

"Call" följt av siffrorna 
i ett telefonnummer

Det telefonnummer 
som du talade in rings 
upp.

"Call 650 555 1234"

"Call" följt av namnet 
på ett företag

En röstsökning görs i 
Maps och om ett 
matchande företag 
hittas rings det upp.

"Call Native Here 
Nursery"

"Go to" följt av en 
söksträng eller 
webbadress

En röstsökning görs 
efter matchande 
webbplatser och om 
det finns en träff 
öppnas 
webbadressen i 
Webbläsare. Annars 
visas resultaten från 
en sökning på Google 
i Webbläsare.

"Go to Google.com"

"Send SMS"
eller
"Send text"

"To" en eller flera 
kontakter
"Message" följt av det 
meddelande som du 
vill skicka. Om du vill 
ange skiljetecken 
säger du vilket tecken 
du vill använda.

En panel öppnas där 
du kan slutföra 
meddelandet innan 
du skickar det via 
appen Meddelanden.

"Send text to Hugh 
Briss, message, I 
can’t wait to show 
you my new shoes, 
period"

Säg Följt ett eller flera 
valfria ord Resultat Exempel
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"Send email" "To" en eller flera 
kontakter
"Cc" en eller flera 
kontakter
"Bcc" en eller flera 
kontakter
"Subject" följt av ett 
ämne
"Message" följt av det 
meddelande som du 
vill skicka. Om du vill 
ange skiljetecken 
säger du vilket tecken 
du vill använda.

En panel öppnas där 
du kan slutföra 
meddelandet innan 
du skickar det via 
appen Gmail.

"Send email to Hugh 
Briss, subject, new 
shoes, message, I 
can’t wait to show 
you my new shoes, 
period"

"Note to self" följt av 
det meddelande som 
du vill skicka till dig 
själv

En panel öppnas där 
du kan slutföra 
meddelandet innan 
du skickar det till dig 
själv via appen Gmail.

"Note to self: 
remember the milk"

"Set alarm" "Time" eller "for" följt 
av en tid, till exempel 
"10:45" eller "20 
minutes from now"
"Label" följt av ett 
namn för alarmet

En panel öppnas där 
du kan ange tid och 
namn för alarmet 
innan du ställer in det 
via appen Klicka.

"Set alarm for 
7:45pm, label, switch 
the laundry"

"Listen to" följt av ord 
som beskriver musik 
som du vill söka efter, 
till exempel ett 
låtnamn, en artist 
eller en skiva

Om det finns en app 
på telefonen som 
förstår kommandot 
"Listen to" öppnas 
denna och resultaten 
för musiksökningen 
visas.

"Listen to: smells like 
teen spirit"

Säg Följt ett eller flera 
valfria ord Resultat Exempel
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Söka genom att skriva eller tala 106
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



107
Kontakter
Med Kontakter får du snabbt och lätt åtkomst till de personer som du 
vill nå. Första gången du startar telefonen och loggar in på ditt Google-
konto hämtas alla befintliga kontakter därifrån till telefonen. Sedan 
synkroniseras kontakterna så att alla ändringar som görs bland 
kontakterna på telefonen överförs till webben och tvärtom, nästa gång 
du synkroniserar. Kontakter från Exchange ActiveSync-konton 
synkroniseras också på detta sätt.

Uppgifterna om dina kontakter delas med appar som Gmail, Google 
Talk, Meddelanden, Galleri (så att du kan dela bilder och videoklipp) och 
så vidare. 

Om du har fler än ett konto med kontaktuppgifter slås dubbletter ihop 
till en och samma post i Kontakter. Du kan också styra processen 
manuellt.

I det här avsnittet
"Öppna dina kontakter" på sida 108

"Lägga till kontakter" på sida 110

"Importera, exportera och dela kontakter" på sida 111

"Lägga till kontakter bland dina favoriter" på sida 113

"Söka efter en kontakt" på sida 114

"Redigera kontaktuppgifter" på sida 115

"Kommunicera med dina kontakter" på sida 118

"Ändra vilka kontakter som visas" på sida 120

"Slå ihop kontakter" på sida 122

"Dela upp kontaktuppgifter" på sida 124
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Öppna dina kontakter
Du öppnar Kontakter när du vill lägga till, visa eller kommunicera med vänner och 
bekanta.

Öppna kontakterna

S Tryck på ikonen Kontakter  på startsidan eller i Startprogram.

Du kan också öppna Kontakter med hjälp av Snabbkontakt. Se avsnittet 
"Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.

Alla kontakter visas i alfabetisk ordning i en rullista. Efter varje kontakt visas deras 
standardtelefonnummer.

Om du har en ny telefon och inte har lagt till några kontakter än visas ett 
meddelande med tips om hur du kan börja lägga till kontakter på telefonen.

Du kan trycka på listan och dra den uppåt och nedåt om du vill rulla den eller svepa 
fingret upp och ned om du vill bläddra snabbt. Hur du än gör visas en flik till höger 
om listan en kort stund. Där visas bokstaven för de kontakter som du bläddrar förbi 
och du kan trycka på fliken och dra om du vill bläddra ännu snabbare.

Tryck här om du bara vill visa dina 
favoritkontakter.

Tryck på en kontakt så att dess uppgifter 
visas.

Tryck på en ikon om du vill öppna 
Snabbkontakt.
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Så öppnar du en lista över dina favoritkontakter

S Öppna dina kontakter och tryck på fliken Favoriter.

På fliken Favoriter finns en lista över de kontakter som du har lagt till där (se 
avsnittet "Lägga till kontakter bland dina favoriter" på sida 113) samt en lista över 
de kontakter som du ringer mest.

Så visar du uppgifter om kontakter

1 Öppna dina kontakter.

2 Tryck på kontakten som du vill visa.

Under poster med olika sätt att kommunicera visas kontaktens uppgifter.

Tryck på en kommunikationsmetod om du vill använda telefonnumret eller e-
postadressen för att ringa upp, skicka ett SMS eller e-postmeddelande till 
kontakten.

Tryck på en adress om du vill visa den i Google Maps. Se avsnittet "Maps, 
Navigation, Places och Latitude" på sida 247.

Du kan också trycka på Meny  och sedan på Redigera kontakt om du vill 
redigera kontaktens uppgifter (se avsnittet "Redigera kontaktuppgifter" på 
sida 115), eller på Ta bort kontakt om du vill ta bort alla uppgifter som rör 
kontakten.

Tryck här om du vill öppna Snabbkontakt.

Tryck på en adress om du vill visa den i 
Google Maps.

Tryck på en kontaktmetod om du vill 
börja kommunicera med kontakten.

Tryck på en ikon om du vill ringa, skicka ett e-
postmeddelande, skicka ett SMS, chatta, se 
adressen på en karta och så vidare.

Kontaktens status och var den kommer 
ifrån.
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Lägga till kontakter
Du kan lägga till kontakter på telefonen och synkronisera dem med kontakterna i ditt 
Google-konto, Microsoft Exchange ActiveSync-konto eller andra konton med stöd för 
kontaktsynkronisering. 

När du svarar på eller vidarebefordrar ett e-postmeddelande till en e-postadress som 
inte finns bland dina kontakter läggs den till i Kontakter. Om det är möjligt läggs den 
nya adressen till i en befintlig kontakt så att du inte får flera poster. Du kan också styra 
processen manuellt. Se avsnitten "Slå ihop kontakter" på sida 122 och "Dela upp 
kontaktuppgifter" på sida 124. 

Så lägger du till nya kontakter

1 Öppna dina kontakter.

2 Tryck på Meny  och sedan på Ny kontakt.

3 Om du har fler än ett konto med kontakter trycker du på det konto som du vill 
lägga till kontakten i.

4 Ange kontaktens namn. 

5 Tryck på en kategori, till exempel telefonnummer eller e-postadress, så att du kan 
lägga till sådana uppgifter om kontakten.

Rulla nedåt på sidan om du vill visa alla kategorier.

6 Tryck på plusknappen  vid en kategori om du vill lägga till mer än en post i 
samma kategori, om du till exempel vill lägga till både ett jobbnummer och ett 
hemnummer.

Tryck på knappen till vänster om en kontaktuppgift om du vill öppna en meny med 
färdiga etiketter, till exempel Mobil eller Arbete för telefonnummer eller tryck på 
Anpassad om du vill skapa en egen etikett.

7 Tryck på ikonen Bildram om du vill välja en bild som ska visas bredvid namnet i 
kontaktlistan och andra appar.

8 Tryck på Klar när du är färdig.
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Importera, exportera och dela kontakter
Om du har sparat kontakter i formatet vCard på ett SD-kort, en USB-lagringsenhet 
eller ett SIM-kort (beroende på telefonmodell) kan du importera dem till Kontakter på 
telefonen. Om du vill säkerhetskopiera kontakterna till en dator eller någon annan 
enhet kan du exportera dem till ett SD-kort eller en USB-lagringsenhet i formatet 
vCard. Du kan även skicka kontakter via e-post.

Så importerar du kontakter från ett SIM-kort

Operatören kan ha lagrat kontakter, till exempel telefonnummer till kundservice och 
röstbrevlåda, på SIM-kortet. Du kan också själv ha sparat kontakter på SIM-kortet om 
du har flyttat över det från en annan telefon. Du kan flytta över en del av eller alla 
dessa kontakter till telefonen.

1 Öppna dina kontakter.

2 Tryck på Meny  och sedan på Importera/exportera.

3 Tryck på Importera från SIM-kort.

4 Om du har fler än ett konto på telefonen trycker du på det konto som du vill 
importera kontakterna till.

En lista över de kontakter som är sparade på SIM-kortet visas.

5 Tryck länge på en kontakt och tryck sedan på Importera i den meny som 
öppnas. Eller tryck på Meny  och sedan på Importera alla.

Så importerar du kontakter från ett SD-kort eller en USB-lagringsenhet

Du kan kopiera enskilda kontakter eller gruppkontakter till SD-kortet eller USB-
lagringsenheten i formatet vCard och sedan importera dem till ett konto på telefonen. 
I avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67 hittar du mer information om hur 
du kopierar filer från en dator. 

Det kan också hända att du har sparat kontakter på ett SD-kort som hör till en annan 
enhet. I telefonens bruksanvisning finns mer information om hur du hanterar SD-kort.

1 Öppna dina kontakter.

2 Tryck på Meny  och sedan på Importera/exportera.

3 Tryck på Importera från USB-enhet eller Importera från SD-kort 
beroende på vilken telefonmodell du har.

4 Om du har fler än ett konto på telefonen trycker du på det konto som du vill 
importera kontakterna till.
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5 Om det finns mer än en vCard-fil på SD-kortet eller USB-lagringsenheten väljer du 
om du vill importera en enskild, flera eller samtliga kontaktfiler.

Kontakterna importeras.

Så exporterar du kontakter till SD-kortet eller USB-lagringsenheten

Du kan exportera samtliga kontakter på telefonen till SD-kortet eller USB-
lagringsenheten i form av en vCard-gruppfil. Du kan sedan kopiera filen till en dator 
eller någon annan enhet med stöd för det formatet, till exempel en adressboksapp. Se 
avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67.

1 Öppna dina kontakter.

2 Tryck på Meny  och sedan på Importera/exportera.

3 Tryck på Exportera till USB-enhet eller Exportera till SD-kort beroende på 
vilken telefonmodell du har.

4 Bekräfta genom att trycka på OK.

En fil med filnamnstillägget .vcf skapas på SD-kortet eller USB-lagringsenheten. 
Denna fil innehåller samtliga kontakter.

Så delar du kontakter med andra

Du kan dela kontakter med andra genom att skicka dem via e-post i formatet vCard.

1 Öppna Kontakter.

2 Öppna den kontakt som du vill dela.

3 Tryck på Meny  och sedan på Dela.

Skärmen Skriv meddelande i Gmail öppnas och kontakten är bifogad i form av en 
vCard-fil (.vcf).

Ange mottagare, skriv ett meddelande och skicka meddelandet enligt 
anvisningarna i avsnittet "Skriva och skicka meddelanden" på sida 142.
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Lägga till kontakter bland dina favoriter
På fliken Favoriter finns de kontakter som du har stjärnmärkt som favoriter samt en 
kort lista över de personer som du har mest kontakt med. De kontakter som du lägger 
till bland favoriterna läggs även till bland Stjärnmärkta i gruppen Android i Kontakter 
på webben.

Så lägger du till kontakter bland dina favoriter

1 Öppna dina kontakter.

2 Tryck på en kontakt så att dess uppgifter visas.

3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktens namn.

Stjärnan blir gul .

Så tar du bort kontakter från listan med favoriter

1 Öppna dina kontakter och tryck på fliken Favoriter.

2 Tryck på en kontakt så att dess uppgifter visas.

3 Tryck på den gula stjärnan till höger om kontaktens namn.

Stjärnan blir då grå och kontakten tas bort från favoriterna.
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Söka efter en kontakt
Du kan söka efter en kontakt per namn.

Så söker du efter kontakter

1 Öppna dina kontakter.

2 Tryck på Sök .

3 Börja skriva in namnet på den kontakt som du söker efter.

Under tiden som du söker visas kontakter med matchande namn under sökrutan.

4 Om du trycker på en kontakt som matchar sökningen öppnas dess 
informationsskärm. Du kan också trycka på förstoringsglaset  om du vill öppna 
en lista över kontakter som matchar sökningen.
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Redigera kontaktuppgifter
Du kan ändra och lägga till uppgifter som rör dina kontakter. Du kan också ange 
ringsignaler för enskilda kontakter och vidarebefordra samtal från specifika kontakter 
direkt till röstbrevlådan.

I vissa kontaktposter finns det information från flera olika källor. Det kan röra sig om 
uppgifter som du har lagt till manuellt, uppgifter som slagits ihop från flera konton för 
att undvika dubbletter med mera. När du redigerar en kontaktpost delas uppgifterna 
från de olika källorna in färgkodade grupper. Om du stöter på dubblerade poster i 
Kontakter kan du slå ihop dem till en och samma post enligt anvisningarna i avsnittet 
"Slå ihop kontakter" på sida 122. Om du ser att uppgifter från två kontakter som inte 
har med varandra att göra har slagits ihop av misstag kan du dela på dem enligt 
anvisningarna i avsnittet "Dela upp kontaktuppgifter" på sida 124.

Om du ändrar uppgifter från en källa påverkas inte uppgifterna från andra källor. Om 
du till exempel har kontaktuppgifter som kommer från både ett Google-konto och ett 
Exchange ActiveSync-konto och båda har konfigurerats så att kontaktuppgifterna 
synkroniseras, innebär en ändring i uppgifterna i Google-kontot att kontot ändras på 
webben men att uppgifterna i Exchange ActiveSync-kontot inte förändras.

Mer information om hur du hanterar flera konton finns i avsnittet "Konton" på sida 125.

Så redigerar du kontaktuppgifter

1 Öppna dina kontakter eller favoriter.

2 Tryck länge på kontakten som du vill redigera och tryck sedan på Redigera 
kontakt i den meny som visas.

Du kan också trycka på Meny  och sedan på Redigera kontakt när du visar 
en kontakts uppgifter.

3 Redigera kontaktuppgifterna genom att använda samma alternativ som när du 
skapar en kontakt.

Se avsnittet "Lägga till kontakter" på sida 110.

4 Tryck på Klar.
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Så ändrar du kontakters standardtelefonnummer

Ett standardtelefonnummer visas under kontaktens namn i kontaktlistan. Det är detta 
nummer som används om du ringer eller skickar ett SMS genom att trycka länge på 
en kontakt direkt i listan.

1 Öppna dina kontakter eller favoriter.

2 Tryck på en kontakts namn i listan så att uppgifterna visas.

3 Tryck länge på det telefonnummer som du vill använda som kontaktens 
standardnummer.

4 Tryck på Använd som standardnummer i den meny som öppnas.

Standardtelefonnumret markeras med en bock .

Så vidarebefordrar du alla samtal från en viss kontakt direkt till 
röstbrevlådan

1 Öppna dina kontakter eller favoriter.

2 Tryck på en kontakts namn i listan så att uppgifterna visas.

3 Tryck på Meny  och sedan på Alternativ.

4 Markera kryssrutan Inkommande samtal.

5 Tryck på Tillbaka .

När kontakten ringer dig vidarebefordras samtalet direkt till röstbrevlådan utan att 
telefonen ringer.

Så anger du ringsignaler för enskilda kontakter

1 Öppna dina kontakter eller favoriter.

2 Tryck på en kontakts namn i listan så att uppgifterna visas.

3 Tryck på Meny  och sedan på Alternativ.

4 I listan över signaler som visas väljer du den som du vill använda för kontakten.

En liten del av signalen spelas upp.

5 Tryck på OK.
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Så tar du bort kontakter

1 Öppna dina kontakter eller favoriter.

2 Tryck på en kontakts namn i listan så att uppgifterna visas.

3 Tryck på Meny  och sedan på Ta bort kontakt.

Om du tar bort en kontakt från Google Kontakter (eller från något annat konto med 
kontakter som kan redigeras) tas kontakten även bort från Kontakter på webben 
nästa gång du synkroniserar telefonen.

Du kan inte ta bort kontakter från skrivskyddade konton, som Facebook-konton. 
Istället öppnas en dialogruta där det står att kontakten döljs. Om du vill återskapa 
dolda kontakter från skrivskyddade konton måste du ta bort hela kontot från 
telefonen och sedan lägga till det igen.

Om en kontakt både har uppgifter från konton som kan redigeras (till exempel 
Kontakter) och från skrivskyddade konton (till exempel Facebook) öppnas en 
dialogruta där det står att uppgifterna från det skrivskyddade kontot endast döljs 
och inte tas bort helt.

4 Bekräfta att du vill ta bort kontakten genom att trycka på OK.
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Kommunicera med dina kontakter
Du kan snabbt ringa eller skicka SMS och MMS till en kontakts 
standardtelefonnummer från flikarna Kontakter och Favoriter. Du kan också öppna 
den detaljerade informationen och visa en lista över olika sätt som du kan 
kommunicera med kontakten på.

I det här avsnittet finns information om hur du kan börja kommunicera när du visar 
kontaktlistan. Kontaktuppgifterna i Kontakter delas med många andra appar, till 
exempel Gmail (se avsnittet "Gmail" på sida 133 ) och Meddelanden (se avsnittet 
"Meddelanden" på sida 223). 

Så tar du kontakt med hjälp av Snabbkontakt i Android

1 Tryck på en kontakts bild så att Snabbkontakt i Android öppnas.

2 Tryck på den ikon som motsvarar det sätt som du vill kommunicera på.

Vilka ikoner som är tillgängliga beror på vilka kontaktuppgifter du har för 
kontakten och vilka appar och konton som finns på telefonen.

Mer information finns i avsnittet "Snabbkommunikation med kontakter" på 
sida 47. 

Tryck på en kontaktbild.

Tryck sedan på den ikon som representerar 
det sätt som du vill kommunicera på.
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Så kommunicerar du med kontakter

1 Öppna dina kontakter eller favoriter.

2 Tryck på den kontakt som du vill kommunicera med.

Det går också bra att bara trycka på den gröna telefonikonen i listan med favoriter 
eller i samtalshistoriken så att det nummer som visas rings upp.

3 På kontaktens informationsskärm väljer du hur du vill kommunicera.

Om du väljer ett telefonnummer öppnas appen Telefon automatiskt när du ringer 
upp. Om du väljer ett annat sätt att kommunicera på öppnas lämplig app och 
kontaktens adress anges automatiskt. 

Så ringer du upp kontakters standardtelefonnummer

1 Öppna dina kontakter eller favoriter.

2 Tryck länge på den kontakt som du vill ringa upp.

3 Tryck på Ring i den meny som öppnas.

Det faktiska menyalternativet varierar beroende på vilket nummer som angetts som 
kontaktens standardnummer. Det kan till exempel stå Ring mobilen, Ring – 
arbete och så vidare.

Appen Telefon öppnas automatiskt när du ringer upp. Mer information om hur du 
ringer finns i avsnittet "Ringa och ta emot samtal" på sida 77.

Så skickar du SMS eller MMS till kontakters standardnummer

1 Öppna dina kontakter eller favoriter.

2 Tryck länge på den kontakt som du vill skicka till.

3 Tryck på Skicka SMS till kontakt i den meny som öppnas.

Meddelanden öppnas automatiskt och kontaktens telefonnummer har angetts i 
ett nytt meddelande. Mer information om hur du skickar SMS och MMS finns i 
avsnittet "Meddelanden" på sida 223.

Du kan också använda Snabbkontakt om du vill skicka ett SMS eller MMS. Se 
avsnittet "Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.
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Ändra vilka kontakter som visas
Du kan dölja kontakter som inte har telefonnummer. I alla dina konton kan du även 
konfigurera vilka grupper med kontakter som du vill visa i kontaktlistan.

Så anger du om kontakter utan telefonnummer ska visas eller inte

Om du bara använder kontaktlistan när du ska ringa kan du dölja de kontakter som 
inte har telefonnummer.

1 Öppna kontaktlistan.

2 Tryck på Meny  och sedan på Visningsalternativ.

3 Markera eller avmarkera kryssrutan Bara kontakter med telefoner.

Så ändrar du vilka grupper som visas

1 Öppna kontaktlistan.

2 Tryck på Meny  och sedan på Visningsalternativ.

3 Tryck på ett konto så att listan med grupper öppnas.

Vilka grupper som finns i kontot beror på kontot.
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4 Markera eller avmarkera grupper utifrån vilka kontakter du vill visa.

Detta påverkar bara hur kontaktgrupper visas på den här skärmen. 
Synkroniseringsinställningarna påverkas inte.

5 Tryck på Klar.

Ett meddelande visas medan ändringarna genomförs. Om ändringarna påverkar 
många kontakter kan det ta en stund.

Så ändrar du hur kontakterna visas

1 Öppna kontaktlistan.

2 Tryck på Meny  och sedan på Visningsalternativ.

3 Tryck på Sortera lista efter om du vill bestämma om kontakterna sorteras efter 
för- eller efternamn.

4 Tryck på Visa kontaktnamn som om du vill att kontakterna ska visas med för- 
eller efternamnet först.
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Slå ihop kontakter
När du lägger till ett konto eller lägger till kontakter på något annat sätt, till exempel 
genom att skicka eller ta emot e-postmeddelanden, slås nya kontaktuppgifter ihop 
med befintliga kontakter i en och samma post så att du slipper dubbletter. Du kan 
också slå ihop kontakter manuellt.

Med Kontakter på webben kan du även ta bort dubblerade poster. Använd 
kommandot Sök efter och sammanfoga dubbletter i menyn Fler åtgärder. 
Mer information om detta hittar du i Kontakter på webben.

Så kombinerar du kontakter

1 Öppna dina kontakter eller favoriter.

2 Tryck på den kontaktpost som du vill lägga till uppgifter i.

Det är denna kontakt som visas i Kontakter när sammanslagningen är slutförd.

3 Tryck på Meny  och sedan på Redigera kontakt.

4 Tryck på Meny  och sedan på Slå ihop.

Troliga kontakter visas överst på skärmen. Du kan trycka på Visa alla kontakter om 
du vill välja en kontakt i den fullständiga kontaktlistan.

Tryck på kontakten som du vill slå ihop 
uppgifter för.
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5 Tryck på den kontakt som du vill slå ihop med den första kontakten.

Uppgifterna från den andra kontakten läggs till i den första och den andra 
kontakten tas bort från kontaktlistan.

I avsnittet "Redigera kontaktuppgifter" på sida 115 får du mer ingående information 
om hur du visar var kontakternas uppgifter kommer från, bland annat om de 
slagits ihop manuellt eller automatiskt. I avsnittet "Dela upp kontaktuppgifter" på 
sida 124 får du information om hur du delar på kontakter som slagits ihop av 
misstag.
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Dela upp kontaktuppgifter
Kontakterna på telefonen kan innehålla uppgifter från flera olika källor. Du kan ha 
angett dem, de kan ha slagits ihop automatiskt när du lade till ett konto, du kan ha 
slagit ihop kontakter manuellt och så vidare. 

Om kontaktuppgifter från olika källor av misstag har slagits ihop till en och samma 
kontakt kan du dela upp dem i två enskilda kontaktposter på telefonen.

Så delar du upp kontaktuppgifter

1 Öppna dina kontakter eller favoriter.

2 Tryck på kontakten som du vill dela upp i två poster.

3 Tryck på Meny  och sedan på Redigera kontakt.

4 Tryck på Meny  och sedan på Dela upp kontakt.

Uppgifterna delas upp i två enskilda kontaktposter i kontaktlistan.
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Konton
Du kan synkronisera kontakter, e-post, kalenderhändelser och andra 
uppgifter till telefonen från flera Google-konton, Microsoft Exchange 
ActiveSync-konton och andra typer av konton, beroende på vilka appar 
som har installerats på telefonen. 

Du kan till exempel börja med att lägga till ditt eget Google-konto så att 
du alltid har tillgång till din privata e-post, dina kontakter och din 
kalender. Sedan kan du lägga till ett Exchange ActiveSync-konto från 
jobbet så att du kan läsa jobbrelaterad e-post och ha jobbkontakterna 
nära till hands.

Med hjälp av inställningarna Konton och synkronisering och 
inställningarna i Gmail, Kalender, E-post och andra appar konfigurerar 
du hur kontona ska fungera tillsammans med apparna på telefonen. 
Lösenord och andra allmänna kontoinställningar ändrar du via en 
webbläsare.

I det här avsnittet
"Lägga till och ta bort konton" på sida 126

"Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129
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Lägga till och ta bort konton
Du kan lägga till flera Google- och Microsoft Exchange ActiveSync-konton. Du kan 
även lägga till andra typer av konton beroende på vilka program du har. En del kan du 
lägga till i Inställningar för konton och synkronisering enligt anvisningarna i det här 
avsnittet. Andra kan du lägga till med hjälp av en app som fungerar tillsammans med 
den sortens konton. Du kan till exempel lägga till IMAP- och POP3-konton med e-
postprogrammet (se avsnittet "Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216).

Så lägger du till konton

För vissa konton måste du kontakta IT-supporten och be om information om den 
tjänst som kontot är anslutet till. Du kan till exempel behöva ta reda på kontots 
domän- eller serveradress.

1 Öppna skärmen Inställningar för konton och synkronisering.

Det kan du göra genom att välja Kontakter och trycka på Meny  och sedan på 
Konton eller direkt i Inställningar.

På skärmen Inställningar för konton och synkronisering visas aktuella 
synkroniseringsinställningar och en lista över aktuella konton.

Se avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129.

2 Tryck på Lägg till konto.

Tryck på Lägg till konto.
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3 Tryck på den typ av konto som du vill lägga till.

4 Följ anvisningarna på skärmen och ange obligatoriska och frivilliga uppgifter om 
kontot.

För de flesta konton krävs ett användarnamn och ett lösenord, men informationen 
beror på kontotyp och hur tjänsten som du ansluter till är konfigurerad.

Ingående information om hur du lägger till konton som bygger på Microsoft 
Exchange ActiveSync finns i avsnittet "Lägga till och redigera e-postkonton" på 
sida 216 och i tabellerna i "Ändra kontoinställningar för e-post" på sida 218. I de här 
avsnitten finns även information om hur du använder appen E-post om du vill 
lägga till ett e-postkonto baserat på IMAP, POP3 eller SMTP.

5 Konfigurera kontot.

Du kan uppmanas att konfigurera vilka sorters data du vill synkronisera till 
telefonen, kontots namn och andra uppgifter beroende på vilken typ av konto det 
handlar om.

När du är färdig läggs kontot till i listan i Inställningar för konton och 
synkronisering. Beroende på hur du konfigurerat kontot påbörjas nu 
synkroniseringen av e-postmeddelanden, kontakter och annan information till 
telefonen.

I avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129 
finns mer information om hur du ändrar kontots konfigurationer.

Tryck på den typ av konto som du vill 
lägga till.
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Så tar du bort konton

Du kan ta bort ett konto och all relaterad information från telefonen, till exempel e-
postmeddelanden, kontakter, inställningar med mera.

Om du vill ta bort det första Google-kontot som du loggade in på via telefonen måste 
du första ta bort alla privata uppgifter från telefonen. I avsnittet 
"Sekretessinställningar" på sida 365 finns information om hur du går tillväga.

1 Öppna skärmen Inställningar för konton och synkronisering.

Det kan du göra genom att välja Kontakter och trycka på Meny  och sedan på 
Konton eller direkt i Inställningar.

På skärmen Inställningar för konton och synkronisering visas aktuella 
synkroniseringsinställningar och en lista över aktuella konton.

2 Tryck på det konto som du vill ta bort.

3 Tryck på Ta bort konto.

4 Bekräfta att du vill ta bort kontot.
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Konfigurera kontosynkronisering och 
visningsalternativ

Du kan konfigurera synkroniseringsalternativ och användningen av bakgrundsdata 
för alla appar på telefonen. Du kan även konfigurera vilka sorters data som du vill 
synkronisera för de olika kontona. Vissa appar, till exempel Gmail och Kalender, har 
egna synkroniseringsinställningar.

Med vissa appar, som Kontakter, Gmail och Kalender, kan du synkronisera data från 
flera olika program. Med andra appar går det bara att synkronisera data från det första 
Google-kontot som du loggade in på med telefonen eller från ett konto som är specifik 
kopplat till just den appen.

För vissa konton fungerar synkroniseringen åt två håll: ändringar som görs i 
informationen på telefonen överförs till informationen på webben. Google-kontot 
fungerar på det sättet. Andra typer av konton har bara stöd för synkronisering åt ett 
håll. Det innebär att informationen på telefonen är skrivskyddad.

Så konfigurerar du allmänna synkroniseringsinställningar

1 Öppna skärmen Inställningar för konton och synkronisering.

Det kan du göra genom att välja Kontakter och trycka på Meny  och sedan på 
Konton eller direkt i Inställningar (tryck på Start , Meny  och sedan på 
Inställningar).

På skärmen visas aktuella synkroniseringsinställningar och en lista över aktuella 
konton.

Tryck på det konto som du vill konfigurera.

Ingen information synkroniseras 
automatiskt från det här kontot till telefonen.

Viss eller all information från kontot har 
konfigurerats så att den synkroniseras 
med telefonen.
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 visar att viss eller all information i ett konto har konfigurerats så att den 
synkroniseras med telefonen automatiskt.

 visar att ingen information i ett konto har konfigurerats så att den 
synkroniseras med telefonen automatiskt.

2 Genom att markera eller avmarkera kryssrutan Bakgrundsdata bestämmer du 
om det ska gå att överföra data från appar och tjänster även när du inte arbetar 
med dem (det vill säga när de körs i bakgrunden).

När du avmarkerar det här alternativet tar Gmail till exempel inte emot några e-
postmeddelanden och händelser synkroniseras inte i kalendern förrän du trycker 
på menyalternativet Uppdatera eller skickar ett e-postmeddelande.

3 Genom att markera eller avmarkera kryssrutan Automatisk synkronisering 
bestämmer du om ändringar som görs på telefonen eller på webben automatiskt 
ska synkroniseras med varandra.

När det här alternativet är markerat ändras till exempel Google Kontakter på 
webben automatiskt om du gör en ändring i Kontakter på telefonen.

När det är avmarkerat kan du synkronisera data manuellt med hjälp av 
programmets verktyg. Se avsnittet "Så synkroniserar du information manuellt" på 
sida 130.

Så synkroniserar du information manuellt

1 Öppna skärmen Inställningar för konton och synkronisering.

2 Tryck på det konto vars data du vill synkronisera.

3 Tryck på Meny  och sedan på Synkronisera nu.
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Så ändrar du synkroniseringsinställningarna för ett konto

1 Öppna skärmen Inställningar för konton och synkronisering.

2 Tryck på det konto vars synkroniseringsinställningar du vill ändra.

Skärmen Data och synkronisering öppnas och där visas en lista över den 
information som kan synkroniseras i kontot.

De alternativ som är markerade har konfigurerats för att synkroniseras till 
telefonen.

3 Markera eller avmarkera de typer av information som du vill ska synkroniseras till 
telefonen.

När du avmarkerar ett alternativ innebär det inte att informationen tas bort från 
telefonen utan bara att den inte längre synkroniseras med versionen som finns på 
webben. Om du vill ta bort information som tidigare synkroniserats för kontot 
måste du ta bort hela kontot.
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Gmail
Gmail är Googles webbaserade e-posttjänst. När du konfigurerar 
telefonen för första gången kan du använda en befintlig Gmail-adress 
eller skapa ett nytt konto. Första gången du öppnar Gmail på telefonen 
innehåller Inkorgen meddelanden från ditt Gmail-konto på webben.

I det här avsnittet
"Gmail är annorlunda" på sida 135

"Gmail-version och tillgänglighet" på sida 134

"Öppna Gmail och Inkorgen" på sida 136

"Läsa meddelanden" på sida 139

"Skriva och skicka meddelanden" på sida 142

"Svara på och vidarebefordra meddelanden" på sida 144

"Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146

"Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149

"Stjärnmärka ett meddelande" på sida 150

"Sätta etiketter på konversationer" på sida 151

"Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152

"Synkronisera konversationer efter etikett" på sida 153

"Rapportera skräppost" på sida 155

"Söka efter meddelanden" på sida 156

"Arkivera konversationer" på sida 157

"Lägga till en signatur till dina meddelanden" på sida 158

"Använda kortkommandon" på sida 159

"Ändra inställningar för Gmail" på sida 160
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Gmail-version och tillgänglighet
I följande avsnitt beskrivs Gmail 2.3.2 för Android 2.2 (Froyo) och 2.3 (Gingerbread). 
Om du vill ta reda på vilken version du har av Gmail trycker du på Meny  och sedan 
på Om eller på Mer > Om på de flesta Gmail-sidor.

Gmail 2.3.2 är för närvarande tillgängligt från Android Market i följande länder: 
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Danmark, Estland, Filippinerna, 
Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, 
Kazakstan, Kina, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, 
Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, 
Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, 
Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Ungern, USA, Österrike.

Om landet som du bor i inte finns med i listan kan du eventuellt få den här Gmail-
versionen som en over the air-uppdatering, beroende på operatör.
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Gmail är annorlunda
Gmail är webbaserat Dina meddelanden sparas på Googles servrar men du 
läser, skriver och ordnar meddelanden via appen Gmail i telefonen eller i en 
webbläsare. Eftersom e-posten sparas på Googles servrar kan du söka igenom hela 
meddelandehistoriken med samma hastighet som vid en sökning på Google.

Åtgärder som utförs på ett ställe syns överallt. Om du till exempel läser ett 
meddelande i Gmail på telefonen markeras det som läst i webbläsaren. Och när du 
skickar ett meddelande eller sparar ett utkast i webbläsaren kan du se dem i Gmail på 
telefonen.

Gmail är konversationsbaserat Alla svar grupperas med det ursprungliga 
meddelandet i en enda konversation i Inkorgen. I andra e-postprogram sorteras 
meddelandena i regel efter mottagningsdatum, vilket innebär att det ursprungliga 
meddelandet och de tillhörande svaren inte ligger på samma plats i Inkorgen. Gmail 
gör det enkelt att följa en konversation.

Gmail organiseras med hjälp av etiketter istället för mappar Genom att 
sätta etiketter på meddelanden kan du organisera dina konversationer på flera olika 
sätt. Andra e-postprogram låter dig bara spara varje meddelande i en mapp. I Gmail 
kan du till exempel välja etiketterna "Mamma" och "Brorsan" för en konversation som 
handlar om vad du och mamma ska ge till brorsan i födelsedagspresent. Du kan söka 
efter meddelandet under båda etiketterna. I e-postprogram som använder mappar 
kan du inte spara meddelandet i både "Mamma" och "Brorsan", utan måste välja en av 
dem.

Gmail i telefonen har optimerats för mobilen – använd en webbläsare 
för avancerade funktioner Om du vill organisera din e-post och läsa mer om 
Gmail och ditt Google-konto gör du det bäst på webben. I Gmail på telefonen är det till 
exempel inte möjligt att skapa nya etiketter och filter för att organisera meddelanden. 
Du kan dock använda befintliga etiketter. Gmail på webben ger dig all den information 
du behöver om tjänsten och Gmails olika funktioner.

Gmail är till för din Gmail-adress Du kan givetvis skicka och ta emot e-post 
från vem som helst med Gmail i telefonen. Men om du vill läsa meddelanden i e-
postkonton från andra leverantörer (till exempel AOL eller Yahoo!) måste du istället 
använda appen E-post. Se avsnittet "E-post" på sida 205.
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Öppna Gmail och Inkorgen
När du öppnar Gmail visas de senaste konversationerna i Inkorgen. Om du återgår till 
Gmail efter att ha använt andra appar visas skärmen som senast var öppen.

Så öppnar du Gmail

S Tryck på ikonen Gmail  på startsidan eller i Startprogram.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Konversationerna som innehåller de senaste meddelandena visas överst i 
Inkorgen. Alla konversationer visas i Inkorgen om du inte tar bort, arkiverar eller 
filtrerar bort dem.

Om du använder den prioriterade inkorgen i Gmail på webben kan du även visa den 
och ange den som standardinkorg i Gmail på telefonen. Se avsnittet "Hantera 
Prioriterade inkorg" på sida 146.

Det aktuella Google-kontots namn visas högst upp till höger i Inkorgen. Om du har 
mer än ett konto kan du byta konto genom att trycka på det aktuella kontonamnet. 
Läs mer i "Så växlar du konto" på sida 137. I avsnittet "Konton" på sida 125 hittar du 
mer information om hur du lägger till och arbetar med konton.

Ämnesraden visas i fetstil vid de konversationer som innehåller nya meddelanden. 
Tryck på ämnesraden om du vill öppna meddelandet i en konversation. Se 
avsnittet "Läsa meddelanden" på sida 139.

Tryck på en konversation om 
du vill öppna den och läsa 
meddelandena.

Antalet olästa meddelanden i 
Inkorgen. Tryck här om du vill 
öppna en lista över konversationer 
med en annan etikett. Ämnesraden visas i fetstil vid 

de konversationer som 
innehåller nya (olästa) 
meddelanden.

Det finns två meddelanden i 
denna konversation.

Ditt konto. Tryck här om du vill 
byta till ett annat konto.
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 visar att meddelandet har skickats direkt till dig. 

 visar att du har fått en kopia av meddelandet. 

Andra meddelanden skickas till dig som en del av en grupp.

Om du använder Prioriterad inkorg kan du även se om du eller Gmail har markerat 
meddelanden i konversationslistor som viktiga. (se avsnittet "Hantera Prioriterade 
inkorg" på sida 146):

Viktiga meddelanden markeras med en gul symbol:

 betyder att det viktiga meddelandet har skickats direkt till dig. 

 betyder att du har fått en kopia av det viktiga meddelandet. 

 betyder att det viktiga meddelandet har skickats till dig som en del av en grupp. 

Så öppnar du Inkorgen när Gmail körs

S Tryck på Tillbaka  tills Inkorgen visas.

ELLER
S Tryck på Meny  när du läser ett meddelande och sedan på Öppna Inkorgen.

ELLER
S Tryck på Meny  när du visar en konversationslista med en viss etikett och 

sedan på Mer > Öppna Inkorgen.

Om den prioriterade inkorgen även är standardinkorg öppnas den istället för den 
vanliga Inkorgen. Se avsnittet "Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146.

Så växlar du konto

Gmail visar konversationer, meddelanden och inställningar för ett Google-konto i 
taget. Om du har mer än ett konto kan du öppna skärmen Konton. Där kan du se 
antalet olästa meddelande i varje konto och byta konto.

I avsnittet "Konton" på sida 125 hittar du mer information om hur du lägger till och 
konfigurerar e-postkonton.

1 Tryck på det aktuella kontot högst upp till höger på skärmen när Inkorgen är 
öppen. Du kan också trycka på Meny  och sedan på Konton.

Kontona visas i en lista där det även finns information om antalet olästa 
meddelanden i din Inkorg eller den prioriterade inkorgen beroende på vilken som är 
standardinkorg. Standardinkorgen för respektive konto visas också. Se avsnittet 
"Hantera Prioriterade inkorg" på sida 146.
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2 Tryck på det konto vars e-post du vill läsa.

Kontots Inkorg eller prioriterade inkorg öppnas beroende på vilken som är 
standardinkorg.

Så använder du Gmail offline

Om telefonen inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, till exempel om den är i 
flygplansläge, kan du skriva meddelanden samt läsa och läsa om de meddelanden i 
Gmail som synkroniserats till telefonen. Se avsnittet "Synkronisera konversationer 
efter etikett" på sida 153.

Meddelanden som du skickar lagras med etiketten Utkorgen på telefonen och skickas 
automatiskt när anslutningen återupprättas. Du kan visa lagrade meddelanden med 
etiketten Utkorgen. Se avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152.

Antalet olästa meddelanden.
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Läsa meddelanden
När du visar en konversationslista i Inkorgen eller i en någon annan lista med en viss 
etikett öppnar du en konversation om du vill läsa de meddelanden som ingår.

Nya meddelanden flyttas automatiskt till telefonen så du behöver alltså inte uppdatera 
Inkorgen manuellt. Se dock avsnittet "Synkronisera konversationer efter etikett" på 
sida 153.

När du får ett nytt meddelande visas en avisering i statusfältet om du inte har 
inaktiverat denna funktion i kontoinställningarna för Gmail. I kontoinställningarna kan 
du också välja om telefonen ska vibrera vid aviseringar och andra inställningar. Se 
avsnittet "Ändra inställningar för Gmail" på sida 160. Om den prioriterade inkorgen är 
standardinkorg får du bara aviseringar för viktiga meddelanden. Se avsnittet "Hantera 
Prioriterade inkorg" på sida 146. Om du trycker på en avisering öppnas Inkorgen som 
innehåller det nya meddelandet. Om det finns nya meddelanden i flera konton öppnas 
skärmen Konton.

Så läser du meddelanden

S Tryck på den konversation vars meddelanden du vill läsa.

En konversation öppnas antingen med det första nya (olästa) meddelandet eller 
med det första stjärnmärkta meddelandet, om du tidigare har stjärnmärkt ett 
meddelande i konversationen. Se avsnittet "Stjärnmärka ett meddelande" på 
sida 150.

Denna konversation har en etikett.
Tryck här om du vill visa avsändaren och 
de första raderna i meddelanden som du 
redan har läst.

Du kan arkivera eller ta bort hela 
konversationen eller öppna nästa eller 
föregående konversation.

Tryck om du snabbt vill kontakta 
avsändaren via Google Talk, per telefon 
eller på andra sätt.
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I meddelanderubriken finns information om vem som skickat meddelandet, vem 
det skickades till och andra uppgifter. Olika ikoner visar om det finns en bifogad fil i 
meddelandet samt avsändarens Google Talk-status. Om du vill veta mer trycker du 
på Visa detaljer.

Tryck på ikonen Snabbkontakt om du vill visa en lista över sätt att snabbt kontakta 
avsändaren. Se avsnittet "Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.

När du läser meddelanden i en konversation kan du använda knapparna längst 
ned på skärmen och arkivera hela konversationen (se avsnittet "Arkivera 
konversationer" på sida 157) eller ta bort den. Om du ångrar borttagningen av en 
konversation trycker du på Ångra i fältet högst upp på skärmen. Konversationer 
som du tar bort från papperskorgen tas inte bort från Gmail på webben.

Tryck på pilarna längst ned i ett meddelande om du vill öppna nästa eller 
föregående konversation i Inkorgen.

Så hanterar du bifogade filer

I Gmail kan du visa några olika typer av bifogade filer (.png, .jpeg, beroende på 
telefon) direkt i meddelandet. För andra typer av filer kan du använda knapparna 
Förhandsgranskning eller Hämta. Beroende på vilka appar som är 
installerade på telefonen kan du eventuellt också hämta och läsa en mängd olika 
filtyper, till exempel kalkylblad (.xls), ordbehandlingsdokument (.doc) och PDF-filer 
(.pdf). Om det finns andra appar på telefonen kan den även ha stöd för andra 
filtyper.

De bifogade filer som du hämtar lagras på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-
kort. Bildfiler läggs till i album i appen Galleri. I avsnittet "Hantera hämtningar" på 
sida 55 kan du läsa om hur du visar hämtade filer, hur du öppnar dem på nytt och 
hur du tar bort dem.

Så kopierar du text från ett meddelande

Du kan kopiera över text från meddelanden i Inkorgen till nya meddelanden eller till 
textfält i andra appar.

1 Öppna ett meddelande och bläddra på sidan så att den text som du vill kopiera 
visas.

Se avsnittet "Läsa meddelanden" på sida 139.

2 Tryck på Meny  och sedan på Mer > Markera text. 

3 Dra med fingret över texten som du vill kopiera.

Den markerade texten kopieras till Urklipp.

Klistra in texten i ett meddelande eller i ett annat textfält enligt anvisningarna i 
"Redigera text" på sida 39.
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Så läser du om meddelanden

När du öppnar en konversation döljs de meddelanden som redan har lästs. Antalet 
dolda meddelanden visas på en flik.

1 Tryck på fliken som visar antalet lästa meddelanden.

Fliken expanderar till flikar som visar avsändaren och den första raden i varje läst 
meddelande.

2 Tryck på den expanderade fliken för ett meddelande om du vill läsa det igen.

När du läser ett meddelande eller när dess flik är vald kan du trycka på Meny  och 
sedan på Markera som oläst om du vill återställa statusen på ett läst meddelande 
till oläst, till exempel om du vill påminna dig själv att läsa det igen.

Tryck på fliken för ett meddelande 
som du redan har läst om du vill 
öppna och läsa det igen.

Tryck på fliken som anger antalet olästa 
meddelanden om du vill visa en lista 
över deras flikar.
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Skriva och skicka meddelanden
Du kan skriva och skicka e-post till en eller flera personer eller grupper med Gmail eller 
andra e-postadresser.

Så skriver du och skickar meddelanden

1 Tryck på Meny  när du visar Inkorgen eller någon annan konversationslista och 
tryck sedan på Skriv.

2 Ange vilken adress meddelandet ska skickas från.

Det Gmail-konto som du skickar meddelandet från visas högst upp på skärmen. 
Om du har fler än ett Gmail-konto kan du trycka på det konto som visas om du vill 
skicka meddelandet från ett annat konto. Om du konfigurerat en anpassad 
avsändaradress för Gmail-kontot på webben kan du använda den. Mer information 
om hur du konfigurerar en anpassad avsändaradress finns i Gmail på webben.

3 Fyll i mottagarens adress.

4 Ange ett ämne för meddelandet.

5 Skriv meddelandetexten.

Se avsnitten "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33 och "Redigera text" 
på sida 39.

Tryck här om du vill ändra avsändare.

Fyll i mottagarens adress.

Ange ett ämne.

Tryck här om du vill ta bort en bifogad fil.

Skriv ett meddelande.

Skicka meddelandet, spara det som ett utkast 
eller släng det.

Tryck här om du vill skicka eller spara ett 
utkast.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Gmail 143
6 Tryck på ikonen Skicka .

Om du inte är färdig med meddelandet kan du istället trycka på ikonen Spara som 
utkast . Du kan läsa sparade utkast genom att öppna etiketten Utkast. Se 
avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152.

Du kan också trycka på Meny  och sedan på Släng om du vill slänga 
meddelandet och eventuella utkast.

Om telefonen inte är ansluten till ett nätverk, om den till exempel är i flygplansläge, 
sparas skickade meddelanden under etiketten Utkorgen tills den är ansluten igen.

Så skickar du kopior och hemliga kopior av meddelanden

Du kan skicka kopior och hemliga kopior av meddelanden till en eller flera adresser.

S När du skriver ett meddelande trycker du på Meny  och sedan på Lägg till 
kopia/hemlig kopia. Dessa fält läggs då till och du kan ange adresserna.

Matchande adresser från kontaktlistan visas medan du skriver. Se avsnittet 
"Kontakter" på sida 107. Du kan trycka på ett adressförslag eller ange en ny adress.

Så bifogar du bilder i meddelanden

S När du skriver ett meddelande trycker du på Meny  och sedan på Bifoga om 
du vill bifoga en bild. 

I avsnittet "Galleri" på sida 275 hittar du mer information om hur du arbetar med 
foton.

Viktigt Ta inte bort originalbilagan förrän meddelandet har skickats (visas under etiketten 
Skickat, inte i Utkorgen). Annars skickas inte bilagan.

S Om du ångrar dig trycker du på den lilla rutan till höger om den bifogade filen. Filen 
tas då bort från meddelandet.
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Svara på och vidarebefordra meddelanden
Du kan fortsätta en konversation genom att svara på eller vidarebefordra 
meddelandet.

Så svarar du på eller vidarebefordrar meddelanden

1 Tryck på knappen Svara  i meddelanderubriken. Du kan också trycka på 
pilen  och sedan på Svara alla eller Vidarebefordra.

Du kan använda Svara alla som standardknapp istället för Svara. Se avsnittet 
"Ändra inställningar för Gmail" på sida 160.

Om du inte ändrar ämnesraden läggs svaret eller det vidarebefordrade 
meddelandet till den aktuella konversationen. En ny konversation skapas om du 
ändrar ämnesraden.

Meddelandet öppnas på en ny skärm där du kan lägga till och ta bort adresser, 
redigera ämnet och lägga till och ta bort text och bifogade filer. Läs mer i avsnittet 
"Skriva och skicka meddelanden" på sida 142. Du kan också trycka på knappen i 
det övre högra hörnet om du vill ange att du ska svara, svara alla eller 
vidarebefordra meddelandet.

Tryck på knappen Svara.

Du kan också trycka på pilen och sedan 
på Svara alla eller Vidarebefordra.
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Bifogade filer tas automatiskt med när du vidarebefordrar meddelanden men inte 
när du svarar.

Om du vill ta med text från det gamla meddelandet i ditt svar kan du trycka på 
Svara inbäddade. Då tas emellertid eventuella bilagor och formatering bort från 
det ursprungliga meddelandet.

Du kan bjuda in en eller flera personer till en pågående konversation genom att 
svara till alla och lägga till de nya adresserna i svaret.

Alla tidigare meddelanden i konversationen, fram till det du svarar på eller 
vidarebefordrar, skickas med det nya meddelandet. Meddelanden som ligger efter 
det vidarebefordrade meddelandet tas inte med.

2 Tryck på ikonen Skicka .

Skriv ett svar.

Avmarkera kryssrutan om du vill skicka 
svaret utan att inkludera det 
ursprungliga meddelandet.

Tryck här om du vill konvertera citerad 
text till vanlig text och integrera ditt svar 
med det ursprungliga meddelandet.

Tryck här om du vill skicka meddelandet 
eller spara det som ett utkast.

Tryck om du vill ändra huruvida du 
svarar, svarar alla eller vidarebefordrar 
meddelandet.
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Hantera Prioriterade inkorg
Om du har konfigurerat Gmail på webben att visa den prioriterade inkorgen kan du kan 
du göra samma sak i Gmail på telefonen. Du kan också ange den prioriterade inkorgen 
som standardinkorg.

Om du får mycket e-post kan det vara lättare att hantera alla meddelanden om du 
använder Prioriterad inkorg eftersom viktiga meddelanden då skiljs från dem som inte 
är så viktiga. Det görs genom att Gmail analyserar nya meddelanden för att kunna 
förutsäga vad som är viktigt för dig. Faktorer som tas i beaktande är till exempel hur 
du tidigare har hanterat liknande meddelanden, om meddelandet är adresserat direkt 
till dig och mycket annat. Ju mer du använder Prioriterad inkorg, desto bättre blir Gmail 
på att veta vilka meddelanden som du anser är viktiga.

I Gmail på webben kan du läsa mer om Prioriterad inkorg. Bland annat får du veta hur 
du visar den i Gmail på webben så att du kan använda den på telefonen också.

Så öppnar du den prioriterade inkorgen

Den prioriterade inkorgen är en lista med konversationer som Gmail eller du har 
markerat som viktiga och som finns i den vanliga Inkorgen. De är alltså antingen nya 
eller så har du inte arkiverat dem än eller flyttat dem till en annan etikett, antingen 
manuellt eller med hjälp av ett filter.

S Tryck på etiketten högst upp i vilken konversationslista som helst och tryck sedan 
på Prioriterad inkorg.

ELLER
S Tryck på Prioriterad inkorg på skärmen Etiketter. 

Se avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152.

ELLER
S Tryck på Meny  och sedan på menyobjektet Öppna Inkorgen som är 

tillgängligt på de flesta Gmail-sidor om den prioriterade inkorgen har angetts som 
standardinkorg.
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Viktiga meddelanden markeras med en gul symbol:

 betyder att det viktiga meddelandet har skickats direkt till dig. 

 betyder att du har fått en kopia av det viktiga meddelandet. 

 betyder att det viktiga meddelandet har skickats till dig som en del av en grupp. 

Så anger du den prioriterade inkorgen som standardinkorg

Du kan ange att den prioriterade inkorgen är den konversationslista som ska öppnas 
när du får ett nytt meddelande istället för din vanliga Inkorg. Inställningen är bara 
tillgänglig i Gmail på telefonen om du har konfigurerat Gmail på webben att visa den 
prioriterade inkorgen.

1 Öppna Inkorgen, tryck på Meny  och sedan på Mer > Inställningar.

2 Markera Prioriterad inkorg.

Så markerar du konversationer som viktiga

1 I Inkorgen och alla andra konversationslistor markerar du en eller flera 
konversationer som inte är markerade som viktiga. Du kan också öppna en 
konversation som inte är markerad som viktig.

Se avsnittet "Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149.

2 Tryck på Meny  och sedan på Markera som viktigt.

Meddelandena läggs till i den prioriterade inkorgen och Gmail vet i fortsättningen 
vilka konversationer som du anser är viktiga.
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Så markerar du en konversation som inte viktig

1 Markera en eller flera konversationer som är markerade som viktiga i vilken 
konversationslista som helst. Du kan också öppna en konversation som är 
markerad som viktig.

2 Tryck på Meny  och sedan på Markera som inte viktigt.

Meddelandena tas bort från den prioriterade inkorgen och Gmail vet i 
fortsättningen vilka konversationer som du inte anser är så viktiga.

Om du öppnade konversationen från den prioriterade inkorgen tas du tillbaka dit.
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Arbeta med grupper av konversationer
När du visar Inkorgen eller en konversationslista med en viss etikett kan du arkivera, 
sätta etiketter, ta bort eller utföra andra åtgärder på en grupp konversationer.

1 Markera de konversationer du vill hantera som en grupp när du visar Inkorgen eller 
en annan konversationslista.

När du markerar en konversation visas knapparna Arkivera, Ta bort och 
Etiketter längst ned på skärmen.

2 Tryck på Arkivera, Ta bort eller Etiketter. Eller tryck på Meny  och sedan 
på Lägg till stjärna, Rapportera skräppost, Ljud av, Markera som läst/
Markera som oläst eller Avmarkera alla.

Om du använder den prioriterade inkorgen kan du också markera konversationer 
som viktiga eller inte viktiga i menyn. Se avsnittet "Hantera Prioriterade inkorg" på 
sida 146.

Åtgärden utförs på alla markerade meddelanden.

Om du ångrar borttagningen av en grupp av konversationer kan du trycka på 
Ångra i det gula fältet högst upp på skärmen. Du kan också trycka på Ångra när 
du stängt av ljudet, arkiverat eller rapporterat skräppost för en konversation.

Om du aldrig arbetar med meddelanden i grupp kan du dölja kryssrutorna, så att det 
finns mer plats för konversationernas ämnesrad. Se avsnittet "Ändra inställningar för 
Gmail" på sida 160.

Markera konversationer som du vill 
lägga till i gruppen.

Tryck på en knapp om du vill utföra 
åtgärder på gruppen eller välj andra 
åtgärder under Meny.
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Stjärnmärka ett meddelande
Genom att stjärnmärka viktiga meddelanden blir det enklare för dig att hitta dem vid 
ett senare tillfälle. Konversationer som innehåller stjärnmärkta meddelanden visas 
med en stjärna i Inkorgen och andra konversationslistor. Läs om hur du enbart visar 
konversationer som innehåller stjärnmärkta meddelanden i avsnittet "Visa 
konversationer med en viss etikett" på sida 152.

Så stjärnmärker du meddelanden

S Tryck på stjärnan i rubrikhuvudet på det meddelande som visas.

ELLER
S Tryck på stjärnan bredvid ett meddelande när du visar meddelandena i en 

konversationslista.

Stjärnan blir gul .

Så tar du bort stjärnmärkningen från meddelanden

S Tryck på stjärnan igen.

Så tar du bort stjärnmärkningen från alla meddelanden i en konversation

S Tryck på konversationens stjärna i konversationslistan.
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Sätta etiketter på konversationer
Du kan organisera konversationer genom att sätta etiketter på dem. Gmail har flera 
förinställda etiketter. Du kan skapa egna etiketter och tilldela dem olika färger i Gmail 
på webben (Gmail i telefonen stöder inte anpassade etikettfärger).

I avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152 kan du läsa mer om 
hur du visar konversationer med en viss etikett. 

Så sätter du etiketter på konversationer

1 Tryck på Meny  och sedan på Ändra etiketter när du läser meddelanden i en 
konversation.

2 I dialogrutan som öppnas kan du välja etiketter för konversationen.

3 Tryck på OK.

Så sätter du etiketter på en grupp av konversationer

Du kan sätta eller ändra etiketterna samtidigt för en eller flera konversationer.

1 Markera de konversationer som du vill sätta etiketten på i Inkorgen eller i en annan 
konversationslista.

Se avsnittet "Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149.

2 Tryck på knappen Etiketter längst ned på skärmen.

3 I dialogrutan som öppnas kan du välja etiketter för konversationen.

4 Tryck på OK.

Så ändrar du en konversations etiketter

1 Tryck på Meny  och sedan på Ändra etiketter när du läser meddelanden i en 
konversation.

Du kan också ändra etiketterna för en grupp av konversationer, på samma sätt 
som du sätter etiketter på gruppen. Tryck på knappen Etiketter.

2 Markera och avmarkera etiketter i dialogrutan som öppnas.

3 Tryck på OK.
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Visa konversationer med en viss etikett
Du kan visa en lista över alla konversationer som har samma etikett, inklusive 
konversationer som innehåller stjärnmärkta meddelanden. 

Du kan välja vilka konversationer som ska hållas uppdaterade på telefonen genom att 
göra synkroniseringsinställningar enligt etikett och tid. Läs mer i "Synkronisera 
konversationer efter etikett" på sida 153.

I avsnitten "Sätta etiketter på konversationer" på sida 151 och "Stjärnmärka ett 
meddelande" på sida 150 hittar du mer information om hur du tilldelar etiketter och 
stjärnor.

1 När du visar Inkorgen eller någon annan konversationslista trycker du på etiketten 
uppe till vänster i listan. Du kan också trycka på Meny  och sedan på Öppna 
etiketter. 

Etiketterna visas i en rullista. Etiketternas färg är standard i Gmail. Du kan anpassa 
färgerna i Gmail på webben.

2 Tryck på en etikett om du vill visa en lista över konversationerna i den.

Konversationslistan liknar Inkorgen, men istället för "Inkorgen" står etikettens 
namn högst upp till vänster i listan. Du kan arbeta med konversationslistor med 
etiketter på samma sätt som du arbetar med Inkorgen.

Antalet konversationer med utkast.

Antalet konversationer med denna etikett 
som innehåller olästa meddelanden.
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Synkronisera konversationer efter etikett
Gmail på webben har resurser att lagra alla meddelanden som du någonsin skickat 
eller tagit emot. Telefonen har det inte. För att spara utrymme hämtar Gmail bara en 
del av dina meddelanden till telefonen. Du kan välja vilka konversationer som ska 
hållas uppdaterade på telefonen genom att göra synkroniseringsinställningar för de 
olika etiketterna. Du kan också ange hur många dagar som ska synkroniseras.

Använd Inställningar om du vill ändra hur och när de olika apparna synkroniserar data. 
Se avsnittet "Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364.

Så väljer du vilka etiketter som ska synkroniseras

1 Öppna Inkorgen.

2 Tryck på Meny  och sedan på Mer > Inställningar > Etiketter.

Skärmen för synkroniseringsinställningar öppnas med en lista över dina etiketter i 
Gmail. E-postadressen visas högst upp på skärmen. Den aktuella inställningen 
visas under varje etikett: Synka alla, Synka 4 dagar eller ingen etikett 
(synkroniseras inte).

3 Tryck på en etikett om du vill ändra synkroniseringsinställningen för den.

En dialogruta med tre alternativ öppnas:

Synka inga Hämta inte konversationer som endast har denna etikett.

Synka 4 dagar Hämta konversationer från de föregående fyra dagarna. Du kan 
ändra antalet dagar.

Synka alla Hämta alla konversationer som har denna etikett.
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Ange hur många dagar som ska synkroniseras

1 Öppna Inkorgen.

2 Tryck på Meny  och sedan på Mer > Inställningar > Etiketter.

3 Tryck på Antal dagar till synk.

4 Ange antalet dagar och tryck på OK.
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Rapportera skräppost
Gmail ger Inkorgen ett effektivt skydd mot skräppost. Om du trots allt får skräppost 
kan du hjälpa till att förbättra Gmail genom att rapportera konversationen som 
skräppost.

Så rapporterar du konversationer som skräppost

S Tryck på Meny  och sedan på Mer > Rapportera skräppost när du läser 
meddelandena i konversationen.

ELLER
S Markera en eller flera konversationer i Inkorgen eller i en annan konversationslista. 

Tryck därefter på Meny  och välj Rapportera skräppost. 

Se avsnittet "Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149.

När du rapporterar en konversation som skräppost tas konversationen och alla 
dess meddelanden bort från Inkorgen. Du kan visa de meddelanden som har 
markerats som skräppost genom att öppna etiketten Skräppost. Se avsnittet "Visa 
konversationer med en viss etikett" på sida 152.
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Söka efter meddelanden
Du kan söka efter meddelanden som innehåller ett eller flera specifika ord i texten, 
adressen, ämnesraden, etiketten med mera. 

Alla meddelanden i Gmail-kontot söks igenom, både på webben och i telefonen. 
Meddelanden med etiketterna Papperskorgen eller Skräppost utesluts från 
sökningen. Därför måste du ha en dataanslutning om du ska söka efter meddelanden 
i Gmail.

Du kan också göra en avancerad sökning enligt anvisningarna på Gmails webbplats.

1 Tryck på Meny  och sedan på Sök när du visar Inkorgen.

Du kan också trycka på Sökknappen .

2 Ange ett eller flera ord att söka efter. Tryck därefter på knappen Kör på 
tangentbordet på skärmen eller på förstoringsglaset  till höger om sökrutan. 
Du kan också välja tidigare söktermer genom att trycka på dem i listan under 
sökrutan.

En lista öppnas över alla de konversationer som innehåller meddelanden med 
orden du sökte efter. Söktermerna visas i namnlisten. 

Du kan arbeta med konversationerna i denna lista precis som du gör i Inkorgen 
eller andra konversationslistor.

När du öppnar en konversation från sökresultaten är söktermerna markerade i 
meddelandena.

Dina söktermer sparas på telefonen och visas som förslag vid senare sökningar i 
Gmail. Du kan ta bort sökhistoriken i inställningarna för Gmail. Läs mer i "Ändra 
inställningar för Gmail" på sida 160.
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Arkivera konversationer
När du arkiverar konversationer flyttas de från Inkorgen utan att tas bort. Arkiverade 
konversationer tilldelas etiketten Alla mail och behåller även andra etiketter som du 
har tilldelat dem. Se avsnittet "Visa konversationer med en viss etikett" på sida 152. De 
visas också i sökresultaten. Om någon svarar på ett meddelande som du har arkiverat 
visas konversationen i Inkorgen igen.

S Tryck länge på en konversation i en konversationslista och välj Arkivera i menyn 
som öppnas.

ELLER
S Markera en eller flera konversationer i Inkorgen eller i en annan konversationslista 

och tryck på Arkivera. 

Se avsnittet "Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149.

ELLER
S Tryck på Arkivera längst ned på skärmen när du läser ett meddelande.
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Lägga till en signatur till dina meddelanden
Du kan lägga till en eller flera rader text till alla meddelanden som du skickar från 
telefonen. Det kan till exempel vara ditt namn, kontaktuppgifter eller till och med 
"Skickat från en Android". Signaturen har ingenting att göra med en eventuell signatur 
för meddelanden som du skickar från Gmail på webben.

1 Öppna Inkorgen eller en konversationslista med en viss etikett.

2 Tryck på Meny  och sedan på Mer > Inställningar > Signatur.

3 Ange en signatur.

4 Tryck på OK.

Ange en signatur som ska läggas till i alla 
meddelanden och tryck sedan på OK.
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Använda kortkommandon
Om telefonen har ett fysiskt tangentbord kan du hantera konversationer och 
meddelanden med följande kortkommandon. Om telefonen är utrustad med en 
Styrkula eller någon annan pekenhet finns det ytterligare genvägar.

Kortkommandon för konversationslistor
Följande kortkommandon kan du använda när du visar en konversationslista, till 
exempel Inkorgen.

Kortkommandon för meddelanden
Följande kortkommandon kan du använda när du visar meddelanden.

u Uppdatera listan

c Skriv

Ange Öppna konversationen

y Arkivera konversationen

Alt + rulla uppåt med styrkulan Hoppa till början av listan

Alt + rulla nedåt med styrkulan Hoppa till slutet av listan

Skift + blanksteg Upp en sida

blanksteg Nedåt en sida

r Svara på det senaste meddelandet i 
konversationen

a Svara på det senaste meddelandet i 
konversationen till alla

f Vidarebefordra det senaste meddelandet 
i konversationen

y Arkivera konversationen
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Gmail 160
Ändra inställningar för Gmail
Du kan ändra ett antal inställningar för Gmail. Varje Gmail-konto har sina egna 
inställningar och ändringarna påverkar bara det aktuella kontot. Se avsnittet "Så 
växlar du konto" på sida 137.

Aviseringsvolymen och vissa synkroniseringsinställningar ändras i appen 
Inställningar. Se avsnittet "Inställningar" på sida 349.

S Öppna Inkorgen, tryck på Meny  och sedan på Mer > Inställningar om du vill 
ändra inställningar för Gmail.

Allmänna inställningar
Prioriterad inkorg Markera alternativet om du vill att den prioriterade inkorgen 
ska vara standardinkorg. När du startar Gmail öppnas då den prioriterade inkorgen 
istället för den vanliga och du får endast aviseringar för nya meddelanden som ingår i 
viktiga konversationer. Inställningen är inte tillgänglig om du inte har konfigurerat 
Gmail på webben att visa den prioriterade inkorgen. Se avsnittet "Hantera Prioriterade 
inkorg" på sida 146.

Signatur Här anger du en signatur för utgående meddelanden. Se avsnittet "Lägga 
till en signatur till dina meddelanden" på sida 158.

Bekräfta aktiviteter Här markerar du vilka åtgärder som du vill bekräfta i en extra 
dialogruta innan de utförs, när du arkiverar, tar bort och skickar meddelanden.

Svara alla Om kryssrutan är markerad ersätts knappen Svara i 
meddelanderubriken med knappen Svara alla. På så sätt behöver du inte trycka på 
pilen för att komma åt den.

Flytta automatiskt Här anger du vilken skärm som ska visas när du tar bort eller 
arkiverar en konversation som du just läser. Välj mellan nästa konversation, 
föregående konversation, Inkorgen eller konversationslistan.

Storlek på text i meddelande Här väljer du textstorlek för ingående 
meddelanden.

Gruppåtgärder När det här alternativet är aktiverat visas kryssrutor till vänster om 
konversationerna. Markera konversationer som du vill lägga till i gruppen. Se avsnittet 
"Arbeta med grupper av konversationer" på sida 149.

Rensa sökhistorik Tryck här om du vill ta bort sökhistoriken från tidigare 
sökningar i alla dina Gmail-konton. Se avsnittet "Söka efter meddelanden" på sida 156.
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Etiketter Skärmen Etiketter öppnas. Där kan du välja vilka konversationer som ska 
synkroniseras. Se avsnittet "Synkronisera konversationer efter etikett" på sida 153.

Aviseringsinställningar
E-postaviseringar När det här alternativet är aktiverat får du en avisering varje 
gång du tar emot ny e-post. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Välj ringsignal Här anger du vilken ringsignal som ska användas när du får en 
avisering om ny e-post. Det går även att välja telefonens standardsignal och tyst läge.

Vibrera Här väljer du om telefonen ska vibrera när du får en avisering om ny e-post 
i Gmail, bara i tyst läge eller aldrig. Se avsnittet "Ljudinställningar" på sida 357.

Meddela en gång När det här alternativet är aktiverat får du bara en avisering 
från Gmail första gången du tar emot ny e-post sedan förra gången du läste 
meddelanden. Du får inte någon avisering för varje nytt meddelande.
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Kalender
Appen Kalender på telefonen fungerar tillsammans med den 
webbaserade tjänsten Google Kalender så att du kan skapa nya och 
hantera befintliga händelser, möten och viktiga tider. Appen fungerar 
även tillsammans med Microsoft Exchange ActiveSyncs 
kalendertjänst.

Telefonens kalender är specialanpassad för telefonen. Vissa 
kalenderfunktioner, till exempel att skapa en ny kalender, är bara 
tillgängliga i Google Kalender på webben. Besök 
http://calendar.google.com om du vill veta mer om funktionerna i 
webbversionen av Kalender.

I det här avsnittet
"Visa kalender och händelser" på sida 164

"Arbeta i programvyn" på sida 166

"Arbeta i dagsvyn" på sida 167

"Arbeta i veckovyn" på sida 168

"Arbeta i månadsvyn" på sida 169

"Visa information om händelser" på sida 170

"Skapa en händelse" på sida 171

"Redigera händelser" på sida 172

"Ange en påminnelse för en händelse" på sida 174

"Svara på en påminnelse för en händelse" på sida 175

"Synkronisera och visa kalendrar" på sida 176

"Ändra inställningarna i Kalender" på sida 177
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Visa kalender och händelser
Öppna Kalender om du vill visa händelser som du har skapat eller som andra har bjudit 
in dig till.

Första gången som du konfigurerade telefonen använde du ett befintligt Google-
konto eller skapade ett nytt. När du sedan öppnar Kalender på telefonen för första 
gången visas alla händelser från ditt Google-konto på webben.

Du kan lägga till fler konton med Google Kalender eller Microsoft Exchange-kalendrar 
på telefonen och konfigurera dem så att de visas i Kalender. Se avsnittet "Konton" på 
sida 125.

Första gången du konfigurerar Kalender så att händelser synkroniseras till telefonen 
inkluderas händelser från en månad tillbaka i tiden och ett år framöver. Alla händelser 
som sker det närmaste året synkroniseras alltså mellan telefonen och webben. 
Dessutom visas alla händelser om du lagt till direkt i kalendern på telefonen.

Så öppna du Kalender

S Tryck på kalenderikonen  på startsidan eller i Startprogram.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om 
hur du öppnar appar och växlar mellan dem.

Händelser från de konton som du har lagt till på telefonen och konfigurerat så att 
kalendrarna synkroniseras visas i Kalender. Information om hur du lägger till 
konton finns i avsnittet "Konton" på sida 125.

Händelser från olika kalendrar visas i olika färger. Information om vilka kalendrar 
som visas på telefonen finns i avsnittet "Synkronisera och visa kalendrar" på 
sida 176.

I Kalender anges aktuell tid (en röd markör och ett vågrätt streck i vissa vyer) och 
tiden för händelser i lokal tid enligt det mobila nätverk som telefonen är ansluten 
till. Om du är ute och reser kan du ange att standardtidszonen ska användas 
istället. Se avsnittet "Ändra inställningarna i Kalender" på sida 177.
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Så ändrar du kalendervy

S Tryck på Meny  och sedan på Appar, Dag, Vecka eller Månad.

I de olika vyerna visas de händelser som lagts in under den angivna perioden i 
kalendern. Mer information finns i följande avsnitt:

"Arbeta i programvyn" på sida 166

"Arbeta i dagsvyn" på sida 167

"Arbeta i veckovyn" på sida 168

"Arbeta i månadsvyn" på sida 169

S Om du vill visa mer information om en händelse i programvyn trycker du på 
händelsen.

S Om du vill visa vilka händelser som lagts in för en viss dag i månadsvyn trycker du 
på den dagen.

Programvy

Veckovy

Dagsvy

Månadsvy

Tryck på en händelse i program-, dags- eller 
veckovyn om du vill visa information om den.

Tryck på en dag i månadsvyn om du vill se händelser 
för den dagen.
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Arbeta i programvyn
I programvyn visas alla händelser i en lista i kronologisk ordning. Heldagshändelser 
och händelser som sträcker sig över flera dagar visas i början av varje dag. Dagar utan 
händelser visas inte alls.

Så byter du till programvyn

S Tryck på Meny  och sedan på Appar.

Så visar du mer information om händelser i programvyn

S Tryck på en händelse.

En skärm med information om händelsen öppnas. Se avsnittet "Visa information 
om händelser" på sida 170.

Tryck på en händelse om du vill visa 
information om den.

Den här är en återkommande händelse.

Tryck och dra uppåt eller nedåt om du 
vill visa tidigare eller senare händelser.
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Arbeta i dagsvyn
I dagsvyn visas ett schema med dagens alla händelser. Varje rad motsvarar en timme. 
Ett rött streck visar aktuell tid. Heldagshändelser och händelser som sträcker sig över 
flera dagar visas högst upp. De första orden i en händelses namn visas vid den 
angivna tiden.

Så byter du till dagsvyn

S Tryck på Meny  och sedan på Dag.

S Dra fingret åt höger eller vänster om du vill visa andra dagar.

Så får du mer information om händelserna i dagsvyn

S Tryck på en händelse om du vill visa information om den.

Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.

S Om du trycker länge på en händelse öppnas en meny med alternativ för att visa, 
redigera och ta bort händelser samt för att skapa en ny händelse på den 
tidpunkten.

Så lägger du till händelser i dagsvyn

S Om du trycker länge på en tom plats eller på en händelse under dagen öppnas en 
meny med alternativ för att skapa en ny händelse på den tidpunkten.

Se avsnittet "Skapa en händelse" på sida 171.

Dra fingret åt höger eller vänster om du 
vill visa tidigare eller senare dagar.

Tryck på en händelse om du vill visa 
information om den.

Tryck länge på en tid eller händelse om 
du vill skapa en ny händelse vid den 
tidpunkten.
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Arbeta i veckovyn
I veckovyn visas ett schema med en veckas alla händelser. Heldagshändelser och 
händelser som sträcker sig över flera dagar visas högst upp.

Så byter du till veckovyn

S Tryck på Meny  och sedan på Vecka.

Så får du mer information om händelserna i veckovyn

S Tryck på en händelse om du vill visa information om den.

Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.

S Om du trycker länge på en händelse öppnas en meny med alternativ för att visa, 
redigera och ta bort händelser samt för att skapa en ny händelse på den 
tidpunkten.

Så lägger du till händelser i veckovyn

S Om du trycker länge på en tom plats eller på en händelse under veckan öppnas en 
meny med alternativ för att skapa en ny händelse på den tidpunkten.

Se avsnittet "Skapa en händelse" på sida 171.

Tryck och dra åt höger eller vänster om 
du vill visa tidigare eller senare dagar.

Tryck på en händelse om du vill visa 
information om den.

Tryck länge på en tid eller händelse om 
du vill skapa en ny händelse vid den 
tidpunkten.

En heldagshändelse.
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Arbeta i månadsvyn
I månadsvyn visas ett schema med en månads alla händelser. I alla rutor som 
motsvarar en dag finns ett vertikalt streck där schemalagda händelser har markerats 
med blått.

Så byter du till månadsvyn

S Tryck på Meny  och sedan på Månad.

Så visar du mer information om händelserna i månadsvyn

S Tryck på en dag om du vill visa dess händelser i dagsvyn.

Se avsnittet "Arbeta i dagsvyn" på sida 167.

Tryck och dra uppåt eller nedåt om du 
vill visa tidigare eller senare månader.

Tryck på en dag om du vill visa händelser 
för den dagen.
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Visa information om händelser
Du kan visa mer information om en händelse på flera olika sätt beroende på den 
aktuella vyn.

Så visar du information om händelser

S Tryck på en händelse i program-, dags- eller veckovyn om du vill visa information 
om den.

S Tryck på en dag i månadsvyn om du vill byta till dagsvyn. Tryck sedan på en 
händelse om du vill visa information om den.

Du kan ange och ändra huruvida du ska delta i en händelse med hjälp av menyn 
Delta?.

Andra deltagares status visas under din.

Tiderna för händelserna anges i den tidszon som den lokala mobiloperatören uppger 
såvida du inte har konfigurerat Kalender så att din standardtidszon används. Se 
avsnittet "Ändra inställningarna i Kalender" på sida 177.

Du kan ändra påminnelserna för alla händelser eller trycka på plustecknet  om du 
vill lägga till ännu en. Se avsnittet "Ange en påminnelse för en händelse" på sida 174.

Om du har behörighet att ändra händelser kan du trycka på Meny  om du vill 
redigera eller ta bort händelsen. Följ anvisningarna i avsnittet "Redigera händelser" på 
sida 172.

Tryck här om du vill ange att du ska delta 
i händelsen.

Tryck här om du vill ta bort påminnelsen.

Tryck här om du vill lägga till en ny 
påminnelse för händelsen.

Tryck här om du vill ändra när du ska bli 
påmind om händelsen.

Andra deltagares status visas under din 
egen.
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Skapa en händelse
I kalendern på telefonen kan du skapa händelser som visas både på telefonen och i 
Google Kalender på webben.

Så skapar du händelser

1 Oavsett vilken vy som är öppen kan du trycka på Meny  och sedan på Ny 
händelse. Då öppnas skärmen Händelseinfo för en ny händelse.

Du kan också trycka länge på en plats i dags-, vecko- eller månadsvyn. I den meny 
som öppnas trycker du på Ny händelse. Då öppnas skärmen Händelseinfo, och 
dagen och tiden har redan angetts.

2 Lägg till ytterligare information om händelsen.

Ange ett namn, en tid och andra valfria uppgifter om händelsen. 

När du anger tid eller datum för en händelse kan du använda plus- och 
minusknapparna i dialogrutan. Du kan också trycka på tiden eller datumet och 
använda tangentbordet på skärmen.

Du kan använda lokal tid eller ange en annan tidszon för händelsen. Den lokala 
tiden är den tid som anges av mobiloperatören, såvida du inte har konfigurerat 
Kalender så att din standardtidszon används. Se avsnittet "Ändra inställningarna i 
Kalender" på sida 177.

Om du har fler än en kalender kan du välja i vilken av dem som händelsen ska 
läggas till.

Tryck på plustecknet  om du vill lägga till fler påminnelser. Se avsnittet "Ange en 
påminnelse för en händelse" på sida 174.

3 Bjud in gäster till händelsen.

Ange e-postadresserna till dem som du vill bjuda in i fältet Gäster. Avgränsa e-
postadresserna med kommatecken ( , ). Om gästerna använder Google Kalender 
får de en inbjudan via e-post.

4 Tryck på Meny  och sedan på Visa fler alternativ om du vill lägga till mer 
information om händelsen.

5 Rulla längst ned på skärmen Händelseinfo och tryck på Klar.

Händelsen läggs till i kalendern.
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Redigera händelser
Du kan redigera händelser som du har skapat på telefonen eller på webben. Du kan 
också redigera händelser som andra har skapat om de har gett dig behörighet till det.

Så redigerar du händelser

1 Öppna händelsesammanfattningen.

Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.

2 Tryck på Meny  och sedan på Redigera händelse.

Skärmen Händelseinfo öppnas. Det är samma skärm som beskrivs i avsnittet 
"Skapa en händelse" på sida 171.

Tryck på Meny  och sedan på Visa fler alternativ om du vill lägga till fler 
uppgifter eller redigera den befintliga informationen.

3 Gör ändringarna i händelsen.

4 Rulla längst ned på skärmen och tryck på Klar.
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Ta bort händelser
Du kan ta bort händelser som du har skapat på telefonen eller på webben. Du kan 
också ta bort händelser som andra har skapat om de har gett dig behörighet till det.

Så tar du bort händelser

1 Öppna händelsesammanfattningen.

Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.

2 Tryck på Meny  och sedan på Ta bort händelse.

3 Tryck på OK i dialogrutan som öppnas.
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Ange en påminnelse för en händelse
Du kan ange en eller flera påminnelser för en händelse och det spelar ingen roll om du 
skapat den själv eller har behörighet att redigera andra uppgifter som rör händelsen.

Så anger du påminnelser för händelser

1 Öppna händelsesammanfattningen.

Se avsnittet "Visa information om händelser" på sida 170.

2 Om det redan finns en påminnelse trycker du på plustecknet  om du vill lägga till 
ännu en.

En ny påminnelse läggs till tio minuter innan händelsen.

3 Tryck på påminnelsetiden och ange sedan hur lång tid i förväg som du vill bli 
påmind i dialogrutan som öppnas.

När tiden är inne får du en avisering om händelsen. Se avsnittet "Svara på en 
påminnelse för en händelse" på sida 175.

Du kan använda Google Kalender på webben om du vill konfigurera ytterligare 
påminnelseinställningar.

Så tar du bort påminnelser för händelser

1 Öppna händelsesammanfattningen.

2 Tryck på minustecknet  vid påminnelsen.
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Svara på en påminnelse för en händelse
Om du har angett en påminnelse för en händelse visas ikonen Kommande händelse i 
aviseringspanelen i statusfältet när det är dags för påminnelsen. Se avsnittet "Hantera 
aviseringar" på sida 31. 

Så svarar du på påminnelser för händelser

S Om du får en avisering i statusfältet drar du det nedåt så att aviseringspanelen 
öppnas. Tryck sedan på händelseaviseringen så att listan Kalenderaviseringar 
visas.

S Om du har fått en avisering med en varning öppnas listan Kalenderaviseringar där 
du ser alla aviseringar som väntar på svar.

S Tryck på en händelse i listan Kalenderaviseringar om du vill visa mer information 
om händelsen.

S Tryck på Sätt alla på snooze i listan Kalenderaviseringar om du vill inaktivera 
alla påminnelser i fem minuter.

S Tryck på Ta bort alla permanent i listan Kalenderaviseringar om du vill ta bort 
alla påminnelser i listan.

S Tryck på Tillbaka  i listan Kalenderaviseringar om du vill behålla påminnelserna. 
Ikonen finns då kvar i statusfältet och påminnelserna finns kvar i 
aviseringspanelen.
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Synkronisera och visa kalendrar
Du kan lägga till ett Google-konto eller ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto där 
en kalendertjänst ingår på telefonen. Om du sedan konfigurerar kontot så att 
kalenderhändelserna synkroniseras till telefonen innebär det att händelserna i den 
kalendern läggs till och uppdateras i Kalender på telefonen.

Med hjälp av skärmen Inställningar för konton och synkronisering i Inställningar kan 
du styra huruvida ändringar i kalenderhändelser i en kalender från Google eller någon 
annan kalendertjänst ska synkroniseras (se avsnittet "Inställningar för konton och 
synkronisering" på sida 364). Du konfigurerar vilka kalendrar som ska sparas på 
telefonen (för snabbare åtkomst) och vilka av dessa som ska visas eller döljas i 
Kalender.

Så anger du om kalendrar ska sparas på telefonen eller vara synliga

1 Tryck på Meny  och sedan på Mer > Kalendrar.

På skärmen Kalendrar visas alla kalendrar som har lagts till eller som du 
prenumererar på, för alla konton som har konfigurerats så att händelser 
synkroniseras till telefonen. Kalendrarna sorteras efter konto. (De kalendrar som 
inte har konfigurerats så att kalenderhändelser synkroniseras visas inte i listan.)

Tryck på ett konto om du vill visa eller dölja dess kalendrar på telefonen.

Ikonerna till höger om de olika kalendrarna visar om händelserna synkroniseras till 
telefonen. I det här sammanhanget innebär det att de lagras på telefonen. 
Ikonerna visar också om händelserna är synliga i Kalender.

2 Tryck på ikonen bredvid en kalender om du vill ändra huruvida den ska lagras på 
telefonen eller visas i Kalender.

Du fortsätter att prenumerera på kalendrar även om du konfigurerar dem så att de 
inte lagras på telefonen. Du kan fortfarande använda dem tillsammans med 
Google Kalender på webben eller i andra kalendertjänster.

3 Tryck på OK.

Kalenderhändelserna lagras på telefonen och visas i Kalender

Kalenderhändelserna lagras på telefonen men visas inte i Kalender

Kalenderhändelserna synkroniseras inte till telefonen
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Ändra inställningarna i Kalender
Du kan ändra följande inställningar som styr hur händelser visas i kalendern och hur 
du aviseras om kommande händelser.

S Om du vill ändra inställningarna för Kalender öppnar du en kalendervy och trycker 
på Meny  och sedan på Mer > Inställningar.

Använd standardtidszon Markera det här alternativet om du vill använda 
standardtidszonen när du visar information om kalendrar och händelser i Kalender när 
du är ute och reser. Alternativet är att händelserna anges i lokal tid enligt det mobila 
nätverk som telefonen är ansluten till.

Standardtidszon Här kan du ange vilken tidszon som du vill använda i Kalender 
när du är ute och reser om alternativet Använd standardtidszon är markerat.

Dölj avböjda händelser Markera den här kryssrutan om du inte vill visa 
händelser som du har tackat nej till.

Ställ in varningar och aviseringar Här kan du konfigurera påminnelser för 
öppna händelser, ange hur aviseringar ska skickas och inaktivera 
händelseaviseringarna på telefonen. Se avsnitten "Ange en påminnelse för en 
händelse" på sida 174 och "Svara på en påminnelse för en händelse" på sida 175.

Välj ringsignal Här anger du vilken ringsignal som ska användas när du får en 
påminnelse om en händelse.

Vibrera Här anger du om telefonen ska vibrera när du får en påminnelse om en 
händelse, när telefonen är i tyst läge eller aldrig. Se avsnittet "Ljudinställningar" på 
sida 357.

Standardtid för påminnelse Här anger du hur långt innan en händelse du vill ha 
påminnelsen.

Programversion Den version av Kalender som du använder.
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Google Voice
Du kan använda Google Voice som röstbrevlåda istället för operatörens 
röstbrevlådetjänst. Det visuella gränssnittet i Google Voice visar alla 
meddelanden i röstbrevlådan. Du kan hantera dina meddelanden i valfri 
ordning, läsa avskrifter av röstmeddelanden och enkelt lyssna av dem.

Du kan också ringa internationella samtal med Google Voice och dra 
nytta av de låga priserna istället för att använda operatörens tjänst för 
utlandssamtal.

Om du redan har ett Google Voice-konto och ett tillhörande 
telefonnummer kan du konfigurera telefonen att ringa vissa eller alla 
samtal med Google Voice. Personen du ringer till ser ditt Google Voice-
nummer istället för mobilnumret på nummerpresentatören.

Besök http://www.google.com/voice om du vill läsa mer om Google 
Voice och hur du skaffar ett Google Voice-nummer.

Google Voice är för närvarande endast tillgängligt i USA.

I det här avsnittet
"Öppna Google Voice och Inkorgen" på sida 180

"Läsa eller lyssna av röstbrevlådan" på sida 182

"Skicka och ta emot SMS" på sida 184

"Stjärnmärka meddelanden" på sida 185

"Visa meddelanden med en viss etikett" på sida 186

"Konfigurera Google Voice" på sida 187

"Ringa samtal med Google Voice" på sida 189

"Ändra inställningar i Google Voice" på sida 190
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Öppna Google Voice och Inkorgen
I Google Voice kan du visa Inkorgen, skicka och ta emot meddelanden och utföra 
andra åtgärder.

Samtal ringer du med appen Telefon, inte med Google Voice. Se avsnittet "Ringa 
samtal med Google Voice" på sida 189.

Första gången Google Voice öppnas ombeds du att konfigurera appen. Läs mer i 
"Konfigurera Google Voice" på sida 187.

Så öppnar du Google Voice

S Tryck på ikonen Google Voice  i startprogrammet eller på startsidan.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om 
hur du öppnar program och växlar mellan dem.

Första gången du öppnar Google Voice hjälper installationsguiden dig att välja och 
konfigurera funktioner som du vill använda i telefonen.

Efter den första installationen öppnas Google Voice automatiskt på den skärm 
som senast visades. Om du inte har använt Google Voice nyligen öppnas istället 
Inkorgen.

I Inkorgen visas mottagna röstmeddelanden (med ikonen ) och 
textmeddelanden (med ikonen ) samt information om avsändare, 
avsändningsdatum och de första orden i meddelandet.

Tryck på ett röst- eller textmeddelande 
om du vill öppna det.
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Så öppnar du Inkorgen

Du kan återgå till Inkorgen från vilken annan skärm som helst i Google Voice.

S Tryck på knappen Tillbaka  tills Inkorgen visas.

Så kontrollerar du kontosaldot

När du skapar ett Google Voice-konto har du ett saldo på 0,10 dollar för betalsamtal. 
Du kan kontrollera saldot på telefonen men om du vill fylla på kontot måste du logga in 
via en webbläsare.

S Tryck på Meny  i Inkorgen och sedan på Saldo.

Ditt aktuella kontosaldo visas i en dialogruta.
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Läsa eller lyssna av röstbrevlådan
Inkorgen i Google Voice visar en lista över dina mottagna röstmeddelanden i 
röstbrevlådan. Du kan också lyssna av röstbrevlådan med appen Telefon, på samma 
sätt som du skulle ha lyssnat av operatörens röstbrevlåda. Se avsnittet "Lyssna av 
röstbrevlådan" på sida 86.

Du får avskrifter av röstmeddelandena per e-post.

Så här läser du avskrifter av röstmeddelanden

1 Öppna Google Voice och Inkorgen.

Se avsnittet "Öppna Google Voice och Inkorgen" på sida 180.

Dina meddelanden visas i Inkorgen. Vid varje meddelande kan du se avsändaren, 
mottagningsdatumet och en avskrift av meddelandets inledande ord.

2 Tryck på meddelandet som du vill läsa.

Avskriften av meddelandet visas i ett fönster som också innehåller information om 
meddelandet, inklusive namn och nummer till personen som läste in det.
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Så lyssnar du av röstbrevlådan

1 Öppna Google Voice och Inkorgen.

2 Tryck på meddelandet som du vill lyssna på.

Uppspelningskontrollerna visas längst ned på skärmen.

3 Lyssna på meddelandet genom att trycka på uppspelningsknappen .

Meddelandet spelas upp i luren eller högtalaren beroende på dina inställningar. Se 
avsnittet "Ändra inställningar i Google Voice" på sida 190.

Tryck på ikonen Högtalare  om du vill spela upp meddelandet genom 
telefonens högtalare istället för i luren. 

Du kan pausa och återuppta uppspelningen och dra reglaget framåt eller bakåt 
om du vill lyssna på en viss del av meddelandet.

Så svarar du på meddelanden

1 Öppna ett meddelande genom att trycka på det.

2 Tryck på Meny  och sedan på Ring eller SMS.

Om du trycker på Ring öppnas appen Telefon och personen som lämnade 
meddelandet rings upp.

Om du trycker på SMS öppnas ett fönster i Google Voice där du kan skriva ett 
SMS. Läs mer i avsnittet "Skicka och ta emot SMS" på sida 184.

Så tar du bort meddelanden

S Öppna ett meddelande genom att trycka på det. Tryck på Meny , Mer och Ta 
bort.

ELLER
S Tryck länge på ett meddelande i Inkorgen eller i en meddelandelista med en viss 

etikett. Tryck på Ta bort i menyn som öppnas.

Du kan se borttagna meddelanden genom att trycka på etiketten Papperskorgen. 
Se avsnittet "Visa meddelanden med en viss etikett" på sida 186.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Google Voice 184
Skicka och ta emot SMS
Du kan skicka och ta emot SMS i Google Voice.

Så skickar du SMS

1 Öppna Inkorgen.

2 Tryck på Meny  och sedan på Skriv.

3 Ange telefonnumret som du vill skicka meddelandet till.

Du kan också ange namnet på en kontakt som har ett mobilnummer.

4 Skriv ett SMS.

5 Tryck på Skicka.

Så läser du och svarar på SMS

Om någon skickar ett SMS till ditt Google Voice-nummer får du en avisering om att 
meddelandet finns i Inkorgen i Google Voice.

1 Öppna aviseringspanelen och tryck på meddelandeaviseringen.

Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Du kan också trycka på ett meddelande i Inkorgen.

Meddelandet visas tillsammans med eventuella tidigare meddelanden i 
konversationen.

2 Svara genom att skriva ett meddelande och trycka på Skicka.
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Stjärnmärka meddelanden
Genom att stjärnmärka röstmeddelanden och SMS blir det enklare för dig att hitta 
dem vid ett senare tillfälle.

Så stjärnmärker du meddelanden

S Tryck på stjärnan bredvid ett meddelande när du visar en meddelandelista i 
Inkorgen eller i en annan mapp.

Stjärnan blir gul .

Så tar du bort stjärnmärkningen från meddelanden

S Tryck på stjärnan igen.

Så visar du stjärnmärkta meddelanden

Du kan öppna en mapp med alla stjärnmärkta meddelanden.

1 Tryck på Meny  när du visar Inkorgen eller en annan meddelandelista och tryck 
sedan på Etiketter.

Se avsnittet "Visa meddelanden med en viss etikett" på sida 186.

2 Tryck på Stjärnmärkt.

Alla dina stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.
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Visa meddelanden med en viss etikett
Du kan visa en lista över alla meddelanden med samma etikett, till exempel 
Röstbrevlåda, SMS, Uppringda, Mottagna och så vidare. 

1 Tryck på Meny  när du visar Inkorgen eller en annan meddelandelista och tryck 
sedan på Etiketter.

Etiketterna i Google Voice visas i en rullista.

2 Tryck på en etikett om du vill öppna mappen med dess meddelanden.

Mappen liknar Inkorgen, men i namnlisten står etikettens namn istället för 
Inkorgen. Du kan arbeta med konversationslistor med etiketter på samma sätt 
som du arbetar med Inkorgen.

Tryck på en etikett om du vill visa en lista 
över meddelandena i den.

Antalet olästa meddelanden med denna 
etikett.
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Konfigurera Google Voice
Första gången du öppnar Google Voice hjälper installationsguiden dig att konfigurera 
vilka tjänster som ska användas på telefonen. Om du loggar ut visas 
installationsguiden igen nästa gång du startar Google Voice. Du kan när som helst 
ändra vilka tjänster som används genom att ändra inställningarna i Google Voice. Se 
avsnittet "Ändra inställningar i Google Voice" på sida 190.

Så konfigurerar du Google Voice

1 Öppna Google Voice.

På välkomstskärmen påbörjar du konfigurationen av Google Voice i telefonen. 
Alternativen som visas i installationsguiden beror på om du redan har ett Google 
Voice-konto och vilka tjänster som stöds av mobiloperatören.

2 Logga in på Google Voice.

Kontot du loggar in på är det Google-konto vars Inkorg du öppnar för att läsa 
meddelanden. Du använder också detta Google-konto för de övriga tjänsterna i 
Google Voice som du väljer att ha på telefonen.

Tryck på Logga in om du vill använda det primära Google-kontot i telefonen. 
Tryck på Använd ett annat konto om du vill logga in med ett annat Google-
konto.
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3 När du trycker på Nästa verifieras ditt telefonnummer via SMS.

Det är ett sätt att säkerställa att appen kan kommunicera med din telefon.

4 Ange en PIN-kod till röstbrevlådan.

PIN-koden används när du lyssnar av röstbrevlådan i appen Telefon.

5 Välj vilka samtal du vill ringa med Google Voice.

Du kan välja att ringa alla internationella samtal med Google Voice och dra nytta 
av de låga priserna på utlandssamtal. Du kan också välja att bli tillfrågad varje 
gång du ringer ett samtal eller att aldrig ringa med Google Voice.

Om Google-kontot du är inloggad på har ett Google Voice-nummer kan du välja 
att ringa alla samtal med Google Voice. I så fall kommer personer du ringer till att 
se ditt Google Voice-nummer istället för mobilnumret på nummerpresentatören.

6 Konfigurera din röstbrevlådetjänst.

Appen Inställningar öppnas och du ombeds att välja röstbrevlådan från Google 
Voice eller från din mobiloperatör.

7 Tryck på Tillbaka  när konfigurationen av röstbrevlådan är färdig.

8 Tryck på Avsluta på skärmen som beskriver synkronisering av Inkorgen.

Mer information finns i avsnittet "Inställningar för synkronisering och avisering" på 
sida 191.

Inkorgen i Google Voice öppnas. I avsnittet "Öppna Google Voice och Inkorgen" på 
sida 180 hittar du mer information om hur du kommer igång med Google Voice.
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Ringa samtal med Google Voice
Att ringa med Google Voice går i princip till på samma sätt som ett vanligt 
mobilsamtal, beroende på om du har ett Google Voice-nummer och hur du har 
konfigurerat appen på telefonen.

1 Ring upp en kontakt på samma sätt som du skulle gjort utan Google Voice.

2 Om du har konfigurerat Google Voice att fråga varje gång du ringer ett samtal kan 
du trycka på Ring med Google Voice i dialogrutan.

Denna dialogruta visas inte om du har konfigurerat Google Voice att användas för 
alla samtal.

Ett meddelande informerar dig om att samtalet görs med Google Voice.

Om du ringer ett betalsamtal visas ett meddelande i Google Voice med 
minutkostnaden och hur många minuter kontosaldot räcker till.

Fortsätt med samtalet på samma sätt som du skulle ha gjort utan Google Voice. 
Läs mer i "Ringa och ta emot samtal" på sida 77.
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Ändra inställningar i Google Voice
Du kan ändra ett antal inställningar i Google Voice, inklusive vilka tjänster du vill 
använda på telefonen och hur du får aviseringar om nya meddelanden.

S Alla inställningar i Google Voice kan ändras på samma ställe, bortsett från valet av 
röstbrevlådetjänst. Öppna Inkorgen i Google Voice, tryck på Meny  och sedan 
på Inställningar.

S Använd appen Inställningar om du vill ändra vilken röstbrevlådetjänst som 
används.

Mer information finns i avsnittet "Samtalsinställningar" på sida 355.

Allmänna inställningar
Ringa samtal Här konfigurerar du om vissa eller alla samtal ska göras med Google 
Voice. Läs mer i "Konfigurera Google Voice" på sida 187.

Den här telefonens nummer Här kan du ändra eller lägga till ditt mobilnummer 
så att det fungerar med Google Voice.

Uppspelning från röstbrevlåda Här väljer du om röstmeddelanden ska spelas 
upp i luren eller genom högtalaren som standard.

Synkronisering och meddelanden Se avsnittet "Inställningar för 
synkronisering och avisering" på sida 191.

Logga ut Tryck här om du vill sluta använda tjänsterna i Google Voice på telefonen. 
Du återgår till mobiloperatörens röstbrevlådetjänst och personer du ringer till ser ditt 
mobilnummer på nummerpresentatören. Nästa gång du öppnar Google Voice 
ombeds du att konfigurera appen igen. Se avsnittet "Konfigurera Google Voice" på 
sida 187.

Juridisk information Tryck här om du vill öppna en skärm med information om 
användarvillkor, sekretesspolicy, programpolicy och annan juridisk information om 
Google Voice.

Mitt Google Voice-nummer Visar Google Voice-numret som du har valt att 
använda för att ringa och ta emot samtal från denna telefon.

Version Visar vilken version av Google Voice som är installerad på telefonen.
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Inställningar för synkronisering och avisering
Synkronisera Inkorg Markera kryssrutan om du vill få aviseringar av Google 
Voice när nya meddelanden kommer till Inkorgen. Bakgrundsdata måste vara 
aktiverad i inställningarna för konton och synkronisering för att funktionen ska 
fungera (se avsnittet "Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364).

Bakgrundsdata Tryck här om du vill öppna inställningarna för konton och 
synkronisering. Läs mer i "Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364.

Aviseringar via SMS Markera kryssrutan om du vill få en avisering i statusfältet 
varje gång ett nytt meddelande kommer till Inkorgen i Google Voice. Funktionerna 
Avisering via SMS och Synkronisera Inkorg bör inte vara aktiverade samtidigt, annars 
får du två aviseringar för varje nytt meddelande.

Inkorgsaviseringar Markera kryssrutan om du vill få aviseringar för nya 
meddelanden.

Välj ringsignal Välj vilken ringsignal som ska användas när du får en avisering från 
Google Voice.

Vibrera Telefonen vibrerar när du får en avisering från Google Voice.

Ljus Styrkulan blinkar när du får en avisering från Google Voice.
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Google Talk
Googles snabbmeddelandetjänst heter Google Talk. Du kan använda 
telefonen, webbläsaren eller ett skrivbordsprogram och kommunicera i 
realtid med andra som använder Google Talk.

I det här avsnittet
"Logga in och öppna kompislistan" på sida 194

"Chatta med vänner" på sida 196

"Ändra och övervaka onlinestatus" på sida 199

"Hantera kompislistan" på sida 201

"Ändra inställningar i Google Talk" på sida 203
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Logga in och öppna kompislistan
Logga in på Google Talk om du vill chatta med dina vänner. 

Du fortsätter att vara inloggad även om du växlar till andra program och loggas inte ut 
förrän du aktivt väljer att göra det.

Så öppnar du appen Google Talk och loggar in

S Tryck på ikonen Google Talk  i startprogrammet eller på startsidan.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om 
hur du öppnar program och växlar mellan dem.

När du öppnar Google Talk visas din kompislista. Listan visar alla kompisar som du 
har lagt till i Google Talk på telefonen, i webbläsaren eller med ett 
skrivbordsprogram. Hur du lägger till kompisar i listan beskrivs i avsnittet "Hantera 
kompislistan" på sida 201.

I avsnittet "Chatta med vänner" på sida 196 kan du läsa mer om hur du skickar och 
accepterar en chattinbjudan.

Så återgår du till Kompislistan

Under en pågående chatt kan du enkelt återgå till kompislistan och bjuda in eller lägga 
till fler kompisar eller utföra andra åtgärder.

S Tryck på Meny  och sedan på Kompislista.

Din onlinestatus.

Tryck här om du vill öppna en pågående 
personlig chatt. 

Tryck här om du vill öppna en pågående 
gruppchatt.

Bjud in en kompis till chatt genom att 
trycka på namnet i listan.
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Så loggar du ut från Google Talk

Du kan logga ut från Google Talk om du exempelvis hellre vill chatta och skicka 
inbjudningar från Google Talk på en dator. Du sparar också batteritid om du loggar ut.

S Tryck på Meny  i kompislistan och sedan på Logga ut.

Du får inte längre några chattaviseringar och kan inte se dina kontakters Google 
Talk-status i andra program (till exempel Gmail).
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Google Talk 196
Chatta med vänner

Så chattar du med en vän

1 Tryck på en namn i kompislistan.

Under en pågående chatt kan du trycka på Meny  och sedan på Kompislista 
om du vill bjuda in någon annan till chatt.

Chattfönstret öppnas.

2 Skriv ett meddelande och tryck på Skicka.

I chattkonversationerna visas då och då information om chatten, till exempel om 
chatten sparas eller ej, vilken tid ett meddelande skickades om det inte har kommit 
något svar på ett tag och så vidare.

På tangentbordet på skärmen finns det en speciell tangent för känsloikoner (eller 
smileys). Tryck länge på den och välj en ikon i listan. Du kan också trycka på 
Meny  och sedan på Mer > Infoga känsloikon  om du vill öppna en rullista 
med känsloikoner.

Chattsessionen förblir öppen tills du avslutar den.

De kompisar som du chattar med visas högst upp i kompislistan.

Personen du chattar med och dennes 
onlinestatus.

I chattkonversationer visas då och då 
information om chatten, till exempel om 
den sparas eller är privat.

Skriv ett meddelande och tryck på 
Skicka.
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Så accepterar du chattinbjudningar

Om någon skickar ett meddelande till dig i Google Talk får du en avisering. 
Avsändarens namn visas högst upp i kompislistan tillsammans med meddelandet.

S Tryck på kompisens namn i kompislistan.

ELLER
S Öppna aviseringspanelen och tryck på chattaviseringen.

Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Ett chattfönster öppnas där du och kompisen kan skicka meddelanden till 
varandra.

Så växlar du mellan aktiva chattar

Om du chattar med olika personer samtidigt kan du växla mellan chattarna.

S Bjud in en kompis till chatt genom att trycka på namnet i kompislistan.

ELLER
S Tryck på Meny  i chattfönstret eller kompislistan och välj sedan Byt chatt. 

Tryck på den kompis som du vill chatta med.

ELLER
S Svep åt vänster eller höger på skärmen när du chattar med en kompis.

Så bjuder du in vänner till en gruppchatt

Du skapa en gruppchatt genom att bjuda in flera personer till en pågående chatt.

1 Tryck på Meny  och sedan på Lägg till i chatt i ett chattfönster.

2 Bjud in en kompis genom att trycka på namnet.

Kompisen som du bjöd in och de andra deltagarna får en inbjudan till gruppchatt. 
Alla som accepterar inbjudan går med i gruppchatten.

Meddelandena i gruppchatten är synliga för alla deltagare.

Gruppchatter visas högst upp i kompislistan och indikeras med en gruppchattikon.
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Så sparar du eller sparar inte konversationer

Alla dina meddelanden i Google Talk sparas. Du kan läsa dem vid ett senare tillfälle och 
söka efter dem i mappen Chattar i Gmail. Om du inte vill att meddelandena i en 
konversation ska sparas kan du välja att chatta privat.

S Tryck på Meny  och sedan på Chatta privat i ett chattfönster.

Om du vill att meddelandena ska sparas igen trycker du på Meny  och sedan på 
Offentlig chatt.

Så avslutar du en chatt

När du avslutar en chatt visas inte längre kompisens namn högst upp i kompislistan 
och chatten försvinner från skärmen Byt chatt. Texten i chatten finns kvar och visas 
igen när du startar en ny chatt med samma person.

S Tryck länge på den kompis i kompislistan som du vill sluta chatta med. Tryck på 
Avsluta chatt i menyn som öppnas.

ELLER
S Tryck på Meny  i ett chattfönster och sedan på Avsluta chatt.
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Ändra och övervaka onlinestatus
Din och kompisarnas onlinestatus i Google Talk visas med ikoner i Google Talk, Gmail, 
Google Maps och andra program.

Du kan ändra din onlinestatus. Du kan också ändra det statusmeddelande och den bild 
som visas för dina vänner i Google Talk.

Så ändrar du onlinestatus

1 Tryck på ditt eget namn högst upp i kompislistan.

2 Tryck på statusmenyn högst upp på skärmen som öppnas.

3 Tryck på en status i dialogrutan.

4 Tryck på Klar.

Din status och statusmeddelandet syns i dina kontakters kompislistor och på 
andra ställen där sådan information visas.

Tillgänglig: Inloggad på Google Talk och tillgänglig för chatt

Borta: Inloggad på Google Talk men inte aktiv

Upptagen: Inloggad på Google Talk men har inte tid att chatta

Utloggad från Google Talk

Osynlig: Inloggad på Google Talk men visas som utloggad

Tryck här om du vill ändra bild.

Tryck här om du vill ändra onlinestatus.

Skriv ett statusmeddelande.

Tryck här om du vill använda ett tidigare 
statusmeddelande.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Google Talk 200
Så ändrar du statusmeddelande

1 Tryck på ditt eget namn högst upp i kompislistan.

2 Skriv ett nytt statusmeddelande eller ändra ditt gamla meddelande på skärmen 
som öppnas. 

Du kan använda ett tidigare statusmeddelande igen. Om du vill ta bort gamla 
meddelanden och börja om trycker du på Meny  och sedan på Rensa 
anpassade meddelanden.

3 Tryck på Klar.

Så ändrar du bild

1 Tryck på ditt eget namn högst upp i kompislistan.

2 Tryck på din bild högst upp till vänster på skärmen som öppnas.

3 Tryck på Ändra i dialogrutan som öppnas (eller Ta bort om du inte vill ha någon 
bild).

Galleriet öppnas med alla bilder som finns på telefonen, ordnade i grupper. I 
avsnittet "Arbeta med bilder" på sida 281 kan du läsa om hur du söker efter bilder i 
Galleri.

4 Öppna en grupp och tryck på den bild som du vill använda.

5 Beskär bilden.

Beskärning av bilder beskrivs i avsnittet "Arbeta med bilder" på sida 281.

6 Tryck på Spara.
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Hantera kompislistan
Kompislistan visar de kontakter som du har skickat kompisinbjudan till i Google Talk 
eller själv har fått en inbjudan av. Kompisar kan bjuda in varandra till chatt i Google 
Talk och se varandras onlinestatus i Google Talk och i program som Gmail och Maps.

Kompislistan i Google Talk sorteras efter dina kontakternas onlinestatus: aktiva 
chattar, online, upptagna och offline. Inom statusgrupperna visas vännerna i 
alfabetisk ordning.

Så lägger du till vänner i Kompislistan

Du kan bjuda in vem som helst som har ett Google-konto att bli din kompis i Google 
Talk. Kompisar kan chatta och se varandras onlinestatus.

1 Tryck på Meny  i kompislistan och sedan på Lägg till kompis.

2 Ange vännens adress och tryck på Skicka inbjudan.

Vännens adress i Google Talk är en Gmail-adress eller en annan e-postadress som 
har konfigurerats att användas med Google Talk.

Så visar du och svarar på väninbjudningar

När en kontakt skickar en kompisinbjudan till dig i Google Talk får du en avisering i 
statusfältet. Inbjudan visas i kompislistan.

1 Tryck på inbjudan i kompislistan.

2 Tryck på Godkänn i menyn som öppnas.

Tryck på Avbryt om du inte vill chatta och dela din status i Google Talk med 
avsändaren.

Så visar du en lista över obesvarade inbjudningar

S Tryck på Meny  i kompislistan och sedan på Mer > Inbjudningar.

Alla vänner som fått kompisinbjudan av dig i Google Talk visas i listan tills de 
accepterar eller avvisar din inbjudan.
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Så visar du alla vänner eller bara de populäraste

Som standard visar kompislistan bara de kompisar du chattar oftast med, det vill säga 
de som är populärast hos dig. Du kan välja att visa alla kompisar istället.

S Tryck på Meny  i kompislistan och sedan på Alla kompisar.

Om du bara vill visa de populäraste kompisarna igen trycker du på Populärast i 
menyn.

Så gör du vänner populära

Du kan välja att alltid visa en kompis i kompislistan.

1 Tryck länge på ett namn i kompislistan.

Tryck på Meny  och sedan på Alla kompisar om du inte ser namnet i listan. 

2 Tryck på Visa alltid kompis i menyn som öppnas.

Tryck länge på ett namn som du vill ta bort från listan över populära kompisar. 
Tryck på Visa kompis automatiskt i menyn som öppnas.

Så blockerar du vänner

Du kan blockera en kompis och förhindra att personen skickar meddelanden till dig. 
Blockerade kompisar tas bort från kompislistan.

1 Tryck länge på ett namn i kompislistan.

Tryck på Meny  och sedan Alla kompisar om du inte ser namnet i listan. 

2 Tryck på Blockera kompis i menyn som öppnas.

Du kan visa en lista över dina blockerade kompisar genom att öppna kompislistan 
och trycka på Meny  och sedan på Mer > Blockerade. Du kan häva 
blockeringen av en kompis genom att trycka på namnet i listan över blockerade 
kompisar och sedan välja OK i dialogrutan som öppnas.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Google Talk 203
Ändra inställningar i Google Talk
Du kan konfigurera Google Talk så att appen skickar en avisering med innehållet i varje 
meddelande du får i en chatt. Du kan välja en ringsignal eller låta telefonen vibrera.

Du kan också ställa in automatisk inloggning på Google Talk varje gång telefonen 
startas och ange om mobilindikatorn ska visas bredvid ditt namn i kontakternas 
kompislistor.

Så konfigurerar du aviseringar om nya meddelanden i Google Talk

1 Tryck på Meny  i kompislistan och sedan påInställningar.

2 Välj om du vill få aviseringar om nya chattmeddelanden i statusfältet genom att 
markera eller avmarkera kryssrutan Chattavisering.

3 Tryck på Välj ringsignal om du vill se en lista över ringsignaler som kan 
användas när du får en avisering om ny chatt.

4 Tryck på Vibrera om du vill ställa in att telefonen ska vibrera när du får en 
avisering, bara i tyst läge eller aldrig.

Så konfigurerar du aviseringar om nya väninbjudningar

1 Tryck på Meny  i Kompislistan och sedan påInställningar.

2 Ange om du vill få en avisering i statusfältet när någon skickar en väninbjudan i 
Google Talk genom att markera eller avmarkera kryssrutan Aviseringar om 
inbjudningar.

Så visar eller döljer du mobilindikatorn för vänner

1 Tryck på Meny  i kompislistan och sedan på Inställningar.

2 Markera eller avmarkera kryssrutan Mobilindikator.

När kryssrutan Mobilindikator är markerad ser dina kompisar en android 
bredvid ditt namn i kompislistan när du använder Google Talk på telefonen.

Din kompis använder Google Talk på sin 
telefon.
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Så anger du om du vill logga in på Google Talk automatisk

1 Tryck på Meny  i kompislistan och sedan på Inställningar.

2 Markera eller avmarkera kryssrutan Logga in automatiskt.

När kryssrutan Logga in automatiskt är markerad loggas du automatiskt in på 
Google Talk när du startar telefonen.

I avsnittet "Logga in och öppna kompislistan" på sida 194 kan du läsa mer om hur 
du loggar in och ut från Google Talk.
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E-post
I appen E-post kan du läsa och skicka e-post från andra tjänster än 
Gmail. Installationsguiden gör det enkelt att konfigurera appen för flera 
populära e-posttjänster.

I det här avsnittet
"Öppna skärmarna E-post och Konton" på sida 206

"Läsa meddelanden" på sida 208

"Svara på ett meddelande" på sida 210

"Stjärnmärka meddelanden" på sida 211

"Arbeta med grupper av meddelanden" på sida 212

"Skriva och skicka e-post" på sida 213

"Arbeta med mappar i e-postkonton" på sida 214

"Lägga till en signatur till dina meddelanden" på sida 215

"Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216

"Ändra kontoinställningar för e-post" på sida 218
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Öppna skärmarna E-post och Konton
Använd appen E-post när du vill läsa e-post från andra tjänster än Gmail. 

Så öppnar du E-post

S Tryck på ikonen E-post  på startsidan eller i Startprogram.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Första gången du öppnar E-post hjälper installationsguiden dig att lägga till e-
postkonton. Läs mer i "Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216.

Efter den första installationen öppnas E-post automatiskt på den skärm som senast 
visades. Om du inte har använt E-post nyligen öppnas istället Inkorgen (om du bara 
har ett konto) eller skärmen Konton (om du har flera konton).

Du kan också skapa genvägar till inkorgarna för dina olika e-postkonton så att de kan 
öppnas direkt från startsidan. Mer information om hur du lägger till genvägar finns i 
avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45.

Öppna skärmen Konton

Skärmen Konton visar den kombinerade inkorgen och alla dina e-postkonton. Om det 
finns stjärnmärkta meddelanden, utkast eller meddelanden som inte har skickats i 
något e-postkonto visas också mapparna med dessa objekt.

S Tryck på Meny  och sedan på Konton när en mappvy visas på skärmen.

Tryck här om du vill öppna den kombinerade 
inkorgen med meddelanden som skickats 
till alla dina konton.

Tryck här om du vill öppna en lista över 
dina stjärnmärkta meddelanden.

Tryck på ett konto om du vill öppna den 
tillhörande inkorgen.

Tryck här om du vill öppna en lista över 
mapparna i kontot.
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Vid varje konto och mapp på skärmen Konton visas antalet olästa meddelanden i 
grönt eller det totala antalet meddelanden i grått.

Du kan trycka på en översiktsmapp, till exempel Kombinerad Inkorg, om du vill se 
vilka meddelanden den innehåller.

Du kan också trycka på ett enskilt konto om du vill öppna den tillhörande inkorgen, 
eller på mappikonen om du vill visa en lista över mapparna i kontot.

Kontot som används som standard när du skickar e-post markeras med en bock.

Så öppnar du den kombinerade Inkorgen

Om du har konfigurerat E-post för att skicka och ta emot meddelanden från mer än 
ett konto visar den kombinerade inkorgen alla meddelanden som skickats till dina 
olika konton.

1 Öppna skärmen Konton.

2 Tryck på Kombinerad Inkorg.

Färgkoden i vänsterkanten visar vilket konto som meddelandet har skickats till. 
Meddelandet får samma färg som kontot har på skärmen Konton.

Endast nyare e-postmeddelanden hämtas till telefonen. Tryck på Hämta fler 
meddelanden längst ned i listan i E-post om du gruppvis vill hämta äldre 
meddelanden från IMAP- eller POP3-konton. För Exchange ActiveSync-konton kan 
du välja hur många dagars eller veckors e-post som ska sparas på telefonen. Se 
avsnittet "Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216.

Ett läst meddelande.

Ett oläst meddelande.

Färgkoden visar vilket konto 
meddelandet har skickats till.
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Läsa meddelanden
Du kan läsa meddelanden i den kombinerade inkorgen eller i enskilda kontons inkorgar 
eller mappar.

När du får ett nytt meddelande visas en avisering i statusfältet, om du inte har 
inaktiverat e-postaviseringar i kontoinställningarna. I kontoinställningarna kan du 
också välja om telefonen ska vibrera eller ringa vid aviseringar. Se avsnittet "Så ändrar 
du kontoinställningar" på sida 217. Om du trycker på en e-postavisering öppnas den 
kombinerade inkorgen.

Så läser du meddelanden

1 Öppna den kombinerade inkorgen, inkorgen för ett enskilt konto eller en annan 
meddelandemapp.

2 Tryck på meddelandet som du vill läsa.

Meddelandet öppnas på skärmen. Överst visas avsändaren, när meddelandet 
skickades och relaterad information. Sedan visas meddelandets innehåll.

Vissa bifogade bilder visas i meddelandet medan andra öppnas genom att du 
trycker på en knapp. De bifogade filer som du hämtar lagras på telefonens USB-
lagringsenhet eller SD-kort beroende på telefonmodell. I avsnittet "Hantera 
hämtningar" på sida 55 kan du läsa om hur du visar hämtade filer, hur du öppnar 
dem på nytt och hur du tar bort dem.

Visa nästa eller föregående meddelande 
i mappen med hjälp av pilarna.

Avsändarens onlinestatus i Google Talk.

Öppna eller spara bifogade filer.

Tryck här om du vill svara på eller ta bort 
meddelandet.
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Bredvid avsändarens namn visas personens onlinestatus i Google Talk. Tryck på 
statusindikatorn om du vill öppna Snabbkontakt. Se avsnittet 
"Snabbkommunikation med kontakter" på sida 47.

Du kan svara på, vidarebefordra eller ta bort meddelandet och utföra andra 
åtgärder enligt anvisningarna i "Svara på ett meddelande" på sida 210.
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Svara på ett meddelande
Du kan svara på eller vidarebefordra ett mottaget meddelande. Du kan också ta bort 
meddelanden och hantera dem på andra sätt.

Så svarar du på eller vidarebefordrar meddelanden

S Tryck på Svara eller Svara alla när du läser ett meddelande.

ELLER
S Tryck på Meny  och sedan på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra.

Ett nytt meddelandefönster öppnas med ifylld adress (om du svarar), ämne och en 
bifogad kopia av meddelandet. 

Meddelandet skickas på samma sätt som ett nytt meddelande, enligt beskrivningen i 
"Skriva och skicka e-post" på sida 213.

Så markerar du meddelanden som olästa

Du kan återställa statusen för ett läst meddelande till oläst, till exempel om du vill 
påminna dig själv att läsa det igen. Du kan också markera flera meddelanden 
samtidigt som olästa. Läs mer i avsnittet "Arbeta med grupper av meddelanden" på 
sida 212.

S Tryck på Meny  och sedan på Markera som oläst när du läser ett 
meddelande.

Så tar du bort meddelanden

Du kan ta bort ett meddelande från en mapp. Du kan också ta bort flera meddelanden 
samtidigt. Läs mer i "Arbeta med grupper av meddelanden" på sida 212.

S Tryck på Ta bort när du läser ett meddelande.

ELLER
S Tryck på Meny  och sedan på Ta bort.

De flesta typer av e-postkonton flyttar borttagna meddelanden till Papperskorgen, så 
att du kan återskapa objekt som tagits bort av misstag.
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Stjärnmärka meddelanden
Genom att stjärnmärka viktiga meddelanden blir det enklare för dig att hitta dem vid 
ett senare tillfälle. När du stjärnmärker ett meddelande skapas mappen Stjärnmärkt 
på skärmen Konton. Du kan också stjärnmärka flera meddelanden samtidigt. Läs mer 
i "Arbeta med grupper av meddelanden" på sida 212.

Så stjärnmärker du meddelanden

S Tryck på stjärnan i rubrikhuvudet på det meddelande som visas.

ELLER
S Tryck på stjärnan bredvid ett meddelande när du visar en meddelandelista.

Stjärnan blir gul .

Så tar du bort stjärnmärkningen från meddelanden

S Tryck på stjärnan igen.

Så visar du stjärnmärkta meddelanden

Stjärnmärkta meddelanden från alla dina e-postkonton samlas i en och samma mapp.

1 Öppna skärmen Konton.

Se avsnittet "Öppna skärmarna E-post och Konton" på sida 206.

2 Tryck på Stjärnmärkt.

Alla dina stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

Du kan också öppna en lista över stjärnmärkta meddelanden i ett enskilt konto. Se 
avsnittet "Arbeta med mappar i e-postkonton" på sida 214.
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Arbeta med grupper av meddelanden
Du kan välja flera meddelanden och ta bort, stjärnmärka eller markera dem som 
olästa.

1 Markera de meddelanden som du vill hantera som en grupp.

När du markerar ett eller flera meddelanden visas knapparna Markera som 
oläst, Lägg till stjärna och Ta bort längst ned på skärmen.

2 Tryck på Markera som oläst, Lägg till stjärna eller Ta bort. 

Du kan också trycka på Meny  och sedan på Avmarkera alla.

Åtgärden utförs på alla markerade meddelanden.
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Skriva och skicka e-post
Du kan skicka e-post till dina kontakter, andra personer eller till grupper.

Så skriver du och skickar meddelanden

1 Tryck på Meny  och sedan på Skriv.

2 Fyll i mottagarens adress.

Matchande adresser från Kontakter visas när du skriver. Du kan trycka på ett 
adressförslag eller ange en ny adress. Avgränsa flera e-postadresser med 
kommatecken.

Mer information finns i avsnittet "Kontakter" på sida 107.

3 Tryck på Meny  och sedan på Lägg till kopia/hemlig kopia om du vill 
skicka en kopia eller hemlig kopia av meddelandet till någon.

4 Ange ett ämne för meddelandet.

5 Skriv meddelandetexten.

Mer information om inmatning och redigering av text finns i avsnitten "Använda 
tangentbordet på skärmen" på sida 33 och "Redigera text" på sida 39.

6 Tryck på Meny  och sedan på Bifoga om du vill bifoga en bild till meddelandet. 

7 Tryck på Skicka.

Om du inte är färdig med meddelandet kan du spara det i mappen Utkast. Tryck på 
Spara som utkast. Du kan öppna en kombinerad utkastmapp för alla konton 
eller utkastmappen för ett enskilt konto. Se avsnittet "Arbeta med mappar i e-
postkonton" på sida 214. Tryck på ett meddelande i utkastmappen om du vill 
fortsätta arbeta med det. Meddelandet sparas också som ett utkast om du trycker 
på Tillbaka  innan det har skickats.

Tryck på Släng om du vill avbryta meddelandet utan att spara ett utkast.

Om du inte är ansluten till ett nätverk, till exempel i flygplansläge, sparas skickade 
meddelanden i Utkorgen tills du är ansluten igen. Om det finns meddelanden i 
Utkorgen visas mappen på skärmen Konton.
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Arbeta med mappar i e-postkonton
Varje konto har mapparna Inkorgen, Utkorgen, Skickat och Utkast. Det kan finnas fler 
mappar, beroende på Internetleverantörens utbud av funktioner.

Så visar du mapparna i ett konto

1 Öppna skärmen Konton.

2 Tryck på mappikonen för ett konto. 

Om du har öppnat inkorgen eller en mapp i ett konto kan du visa kontots samtliga 
mappar genom att trycka på Meny  och sedan på Mappar.

Kontots mappar visas i en rullista. Tryck på en mapp om du vill visa en lista över 
meddelandena i mappen.

Kontonamnet.

I den gröna cirkeln visas antalet olästa 
meddelanden i mappen.

Tryck på en mapp om du vill visa 
meddelandena i mappen.
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Lägga till en signatur till dina meddelanden
Du kan lägga till en eller flera rader text till alla meddelanden som du skickar från ett 
konto, till exempel ditt namn, kontaktinformation eller till och med "Skickat från en 
Android".

1 Öppna skärmen Konton.

2 Tryck länge på det konto som du vill ändra inställningarna för. Tryck på 
Kontoinställningar i menyn som visas.

Du kan också öppna inställningarna för ett konto när dess inkorg är öppen. Tryck 
på Meny  och sedan på Kontoinställningar.

3 Tryck på Signatur.

4 Ange en signatur.

5 Tryck på OK.

6 Tryck på Tillbaka  när du är färdig med inställningarna.

Ange en signatur som ska läggas till i alla 
meddelanden och tryck sedan på OK.
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Lägga till och redigera e-postkonton
När du öppnar E-post för första gången ombeds du att skapa ett e-postkonto. 
Därefter kan du konfigurera E-post så att appen skickar och tar emot meddelanden 
för flera konton. De konton du lägger till visas på skärmen Konton. Se avsnittet "Öppna 
skärmarna E-post och Konton" på sida 206.

Installationsguiden hjälper dig att konfigurera konton för flera populära e-postsystem, 
inklusive IMAP- och POP3-baserade tjänster. Du kan läsa och arbeta med samma e-
postkonton som på datorn i Thunderbird, Mac Mail, webbläsaren och andra e-
postprogram. Om e-postleverantören kräver ytterligare inställningar eller är okänd för 
E-post kan du ange informationen manuellt. Då kan det vara nödvändigt att kontakta 
e-postleverantören och be om de korrekta inställningarna för kontot.

Du kan även konfigurera ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto (Exchange 2003 
och 2007) så att du kan läsa och hantera samma e-post som du gör på en dator med 
Microsoft Outlook. Appen E-post har stöd för verifiering av användarnamn och 
lösenord för Exchange ActiveSync-konton. IT-administratören kan dessutom ange 
ytterligare säkerhetspolicyer för kontot. Kontakta IT-administratören om du vill veta 
mer. 

Så lägger du till ett e-postkonto

1 Öppna skärmen Konton.

Se avsnittet "Öppna skärmarna E-post och Konton" på sida 206.

2 Tryck på Meny  och sedan på Lägg till konto.

Ange e-postadress och lösenord på skärmen som öppnas.

Om du lägger till fler e-postadresser kan du markera alternativet att alla utgående 
meddelanden ska skickas från det nya kontot.

3 Tryck på Nästa. Tryck på Manuell inställning om du behöver ange 
kontoinställningar som inställningsguiden inte kan konfigurera.

När du trycker på Nästa kommunicerar appen med e-postleverantören och 
validerar kontot för att skicka och ta emot e-post med hjälp av e-postadressen 
och lösenordet. För de flesta e-posttjänsterna är detta tillräckligt.

Beroende på leverantören kan du bli tillfrågad om vilken typ av e-postkonto det är. 
Om du är osäker på kontotypen kan du kontrollera det i e-postkontot på datorn 
eller fråga e-postleverantören.

Om e-postleverantören kräver ytterligare information, eller om du valt Manuell 
inställning, ombeds du att ange detaljerad kontoinformation. 
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Vilken information som krävs beror på e-posttjänsten. Läs mer om 
kontoinformation i avsnittet "Ändra kontoinställningar för e-post" på sida 218. 
Kontakta e-postleverantören om du saknar några kontouppgifter.

Om du lägger till ett Exchange ActiveSync-konto uppmanas du att ange hur 
många dagars eller veckors e-post som ska lagras på telefonen samt en mängd 
andra alternativ. Se avsnittet "Ändra kontoinställningar för e-post" på sida 218. Du 
ska också ange om du vill synkronisera kontakter och kalender från Exchange 
ActiveSync-servern till telefonen. Dessa inställningar kan senare ändras i apparna 
Kontakter och Kalender. Se avsnitten "Konfigurera kontosynkronisering och 
visningsalternativ" på sida 129 och "Synkronisera och visa kalendrar" på sida 176.

4 Tryck på Klar när du har angett den nödvändiga informationen.

5 Välj ett kontonamn och tryck på Klar.

E-post börjar hämta dina e-postmeddelanden och du kan använda appen för att 
skicka och ta emot meddelanden med det nya kontot.

Så ändrar du kontoinställningar

Du kan ändra ett antal inställningar för dina konton, till exempel hur ofta e-
postkontroller ska genomföras, hur du aviseras om nya meddelanden och information 
om servrarna som kontot använder för att skicka och ta emot e-post.

1 Öppna skärmen Konton.

2 Tryck länge på det konto som du vill ändra inställningarna för. Tryck på 
Kontoinställningar i menyn som visas.

Du kan också öppna inställningarna för ett konto när dess inkorg är öppen. Tryck 
på Meny  och sedan på Kontoinställningar.

Vilka inställningar som kan ändras beskrivs i avsnittet "Ändra kontoinställningar 
för e-post" på sida 218.

3 Tryck på Tillbaka  när du är färdig med inställningarna.

Så tar du bort ett e-postkonto

1 Öppna skärmen Konton.

På vissa skärmar i E-post kan du trycka på Meny  och sedan på Konton.

2 Tryck länge på det konto som du vill ta bort.

3 Tryck på Ta bort konto i menyn som visas.

4 Tryck på OK i dialogrutan och bekräfta att du vill ta bort kontot.
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Ändra kontoinställningar för e-post
Följande inställningar kan ändras för varje e-postkonto när du skapar det eller vid ett 
senare tillfälle. Se avsnittet "Lägga till och redigera e-postkonton" på sida 216.

Ändringarna genomförs endast för kontot du arbetar med för närvarande. Om du vill 
ändra inställningarna för ett annat e-postkonto måste du byta konto. Se avsnittet 
"Öppna skärmarna E-post och Konton" på sida 206.

Kontoinställningar
Kontonamn Kontots namn som det visas på skärmarna Konton och Mappar.

Ditt namn Namnet som visas för andra när de får e-post från dig.

Signatur Här kan du ange en signatur som ska läggas till i alla utgående 
meddelanden från detta konto. Se avsnittet "Lägga till en signatur till dina 
meddelanden" på sida 215.

Intervall för e-postkontroll Här anger du hur ofta E-post ska kontrollera om nya 
meddelanden har skickats till kontot.

Antal att synkronisera För Exchange ActiveSync-konton kan du välja hur 
många dagars eller veckors e-post som ska sparas på telefonen.

Standardkonto Använd detta kontos utgående e-postserver för att skicka e-post 
när du inte visar eller arbetar med e-post i ett specifikt konto.

E-postaviseringar Välj om du vill få aviseringar varje gång du tar emot ny e-post i 
detta konto.

Välj ringsignal Välj vilken ringsignal som ska användas när du får en e-
postavisering för detta konto.

Vibrera Här anger du om telefonen ska vibrera när du får en e-postavisering för 
detta konto, bara i tyst läge eller aldrig.

Inkommande inställningar Här ändrar du inställningarna för inkommande e-
post. Se avsnittet "Inkommande serverinställningar" på sida 219.

Utgående inställningar Här ändrar du inställningarna för utgående e-post från 
kontot. (I Microsoft Exchange ActiveSync-konton har inte servern för utgående e-post 
separata inställningar.) Se avsnittet "Utgående serverinställningar" på sida 221.
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Synkronisera kontakter Markera detta alternativ om du vill synkronisera 
kontakter från detta e-postkonto till telefonen. Gäller endast för konton som kan 
synkronisera kontakter. Se avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och 
visningsalternativ" på sida 129.

Synkronisera kalender Markera detta alternativ om du vill synkronisera 
kalenderhändelser från e-postkontot till telefonen. Gäller endast för konton med stöd 
för kalendersynkronisering. Se avsnittet "Konfigurera kontosynkronisering och 
visningsalternativ" på sida 129.

Inkommande serverinställningar
Inställningarna för inkommande e-post till kontot beror på vilken typ av e-posttjänst 
som används: Exchange ActiveSync, IMAP eller POP3.

Inställningar för Microsoft Exchange ActiveSync-konton:

Domän\användarnamn Om Exchange ActiveSync-servern kräver att du 
uppger en domän anger du namnet på domänen 
före snedstrecket. Annars anger du bara 
användarnamn (delen före @exempel.se i din e-
postadress) efter snedstrecket. Du behöver inte 
skriva snedstrecket om du bara anger 
användarnamnet eftersom rätt syntax för 
domäner och användarnamn automatiskt 
används i kommunikationen mellan appen E-
post och servern.

Lösenord Lösenordet för ditt e-postkonto.

Server Exchange ActiveSync-serverns fullständiga 
värdnamn, till exempel owa.exempel.se.

Använd säker 
anslutning (SSL)

Markera det här alternativet om Exchange 
ActiveSync-servern kräver att telefonen ansluts 
via en säker anslutning eller om du vill ansluta 
säkert.

Acceptera alla SSL-
certifikat

Markera det här alternativet om du vill godkänna 
servercertifikat från Exchange ActiveSync-
servern som är självsignerade, inaktuella eller av 
någon annan anledning inte godkänns av appen 
E-post.
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Inställningar för IMAP-konton:

Inställningar för POP3-konton:

Användarnamn Antingen din fullständiga e-postadress eller 
endast användarnamnet (namnet före 
@exempel.com i adressen), beroende på e-
postleverantörens krav.

Lösenord Lösenordet för ditt e-postkonto.

IMAP-server E-postleverantörens IMAP-servers fullständiga 
domännamn, till exempel imap.exempel.se.

Port Ställ först in Säkerhetstyp, så anges det 
typiska serverportnumret automatiskt i detta fält. 
Eller ange ett annat portnummer om e-
postleverantören kräver det.

Säkerhetstyp Välj säkerhetstyp enligt e-postleverantörens 
krav. Välj alternativet (Godkänn alla 
certifikat) för säkerhetstypen om du vill 
godkänna servercertifikat från IMAP-servern 
som är självsignerade, inaktuella eller av någon 
annan anledning inte godkänns av appen E-post.

IMAP-sökvägsprefix Lämna tomt såvida du inte fått instruktioner av 
e-postleverantören att ange ett specifikt prefix.

Användarnamn Antingen din fullständiga e-postadress eller 
endast användarnamnet (namnet före 
@exempel.com i adressen), beroende på e-
postleverantörens krav.

Lösenord Lösenordet för ditt e-postkonto.

POP3-server Det fullständiga domännamnet på e-
postleverantörens POP3-server, till exempel 
pop3.exempel.com.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



E-post 221
Utgående serverinställningar
Om du använder ett IMAP- eller POP3-konto för att ta emot e-post används i regel en 
SMTP-server för att skicka e-post från kontot. I Microsoft Exchange ActiveSync-
konton har inte servern för utgående e-post separata inställningar.

Port Ställ först in Säkerhetstyp, så anges det 
typiska serverportnumret automatiskt i detta 
fält. Eller ange ett annat portnummer om e-
postleverantören kräver det.

Säkerhetstyp Välj säkerhetstyp enligt e-postleverantörens 
krav. Välj alternativet (Godkänn alla 
certifikat) för säkerhetstypen om du vill 
godkänna servercertifikat från POP3-servern 
som är självsignerade, gamla eller av någon 
annan anledning inte godkänns av e-
postprogrammet.

Ta bort e-post från 
servern

Konfigurera E-post så att e-postleverantören 
tar bort alla meddelanden som du tar bort i E-
post från servern, eller aldrig tar bort e-post 
från servern. 

SMTP-server Det fullständiga domännamnet på e-
postleverantörens SMTP-server, till exempel 
smtp.exempel.com.

Port Ställ först in Säkerhetstyp, så anges det 
typiska serverportnumret automatiskt i detta 
fält. Eller ange ett annat portnummer om e-
postleverantören kräver det.

Säkerhetstyp Välj säkerhetstyp enligt e-postleverantörens 
krav. Välj alternativet (Godkänn alla 
certifikat) för säkerhetstypen om du vill 
godkänna servercertifikat från SMPT-servern 
som är självsignerade, gamla eller av någon 
annan anledning inte godkänns av e-
postprogrammet.
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Kräv inloggning Markera detta alternativ om du vill ange 
användarnamn och lösenord för SMTP-
servern, om e-postleverantören kräver 
inloggning för att skicka e-post.

Användarnamn Ditt användarnamn på SMTP-servern (kan 
skilja sig från användarnamnet på POP3- eller 
IMAP-servern för inkommande e-post). Visas 
endast om Kräv inloggning har markerats.

Lösenord Ditt lösenord på SMTP-servern (kan skilja sig 
från lösenordet på POP3- eller IMAP-servern 
för inkommande e-post). Visas endast om 
Kräv inloggning har markerats.
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Meddelanden
Använd Meddelanden om du vill skicka och ta emot textmeddelanden 
(SMS) och multimediameddelanden (MMS).

I det här avsnittet
"Öppna Meddelanden" på sida 224

"Skicka och ta emot meddelanden" på sida 225

"Ändra meddelandeinställningar" på sida 229
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Öppna Meddelanden

Så öppnar du appen Meddelanden

S Tryck på ikonen Meddelanden  på startsidan eller i Startprogram.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om 
hur du öppnar program och växlar mellan dem.

Skärmen Meddelanden öppnas. Där kan du skriva ett nytt meddelande eller öppna 
en pågående meddelandetråd.

S Tryck på Nytt meddelande om du vill skapa ett nytt SMS eller MMS.

S Öppna en befintlig meddelandetråd genom att trycka på den.

I avsnittet "Skicka och ta emot meddelanden" på sida 225 hittar du mer 
information om hur du skapar och svarar på meddelanden.

Så tar du bort en meddelandetråd från fönstret Meddelanden

1 Tryck länge på meddelandetråden.

2 Tryck på Ta bort tråd i menyn som öppnas.

Du kan också trycka på Meny  och sedan på Ta bort trådar om du vill ta bort 
alla meddelandetrådar från skärmen.

Tryck här om du vill skriva ett nytt SMS 
eller MMS.

Tryck här om du vill öppna en pågående 
meddelandetråd.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Meddelanden 225
Skicka och ta emot meddelanden
Du kan skicka textmeddelanden (SMS) med upp till 160 tecken till andra 
mobiltelefoner. Om du fortsätter att skriva skickas meddelandet som flera 
meddelanden.

Multimediameddelanden (MMS) kan innehålla text och en bild, ett röstmeddelande, en 
ljudfil, ett videoklipp eller ett bildspel. 

Appen konverterar automatiskt meddelandet till ett MMS om du skickar det till en e-
postadress istället för ett mobilnummer, lägger till ett ämne eller bifogar en mediafil.

Så skickar du SMS

1 Tryck på Nytt meddelande på skärmen Meddelanden.

2 Ange ett mobilnummer i fältet Till.
Matchande kontakter visas medan du skriver. Du kan trycka på ett förslag eller 
skriva färdigt numret.

Du kan också ange namnet på en kontakt som har ett mobilnummer.

3 Tryck i textrutan och skriv ditt meddelande.

På tangentbordet på skärmen finns det en speciell tangent för känsloikoner (eller 
smileys). Tryck länge på den och välj en ikon i listan. Du kan också trycka på 
Meny  och sedan på Infoga känsloikon  om du vill öppna en rullista med 
känsloikoner.

Ange ett mobilnummer eller namnet på 
en kontakt som har ett mobilnummer.
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När du närmar dig 160 tecken visas en räknare högst upp till höger i textrutan. Där 
kan du se hur många tecken som återstår. Om du fortsätter att skriva skapas ett 
nytt meddelande som skickas tillsammans med det föregående meddelandet.

Om du trycker på Tillbaka  medan du skriver ett meddelande sparas det som 
ett utkast på skärmen Meddelanden. Tryck på meddelandets utkast om du vill 
skriva färdigt.

4 Tryck på Skicka.

Skärmen Meddelanden öppnas med meddelandet efter ditt namn. Svar på 
meddelandet visas på skärmen. När du visar och skickar ytterligare meddelanden 
skapas en meddelandetråd.
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Så skriver du och skickar MMS

1 Tryck på Nytt meddelande på skärmen Meddelanden.

2 Ange ett mobilnummer eller en e-postadress i fältet Till.
Matchande kontakter visas medan du skriver. Du kan trycka på ett förslag eller 
fortsätta skriva.

Du kan också ange namnet på en kontakt som har ett mobilnummer.

3 Tryck i textrutan och skriv ditt meddelande.

4 Ange ett ämne genom att trycka på Meny  och sedan på Lägg till ämne.

5 Tryck på Meny  och sedan på Bifoga om du vill bifoga en mediafil till 
meddelandet. I menyn väljer du vilken typ av mediafil det är.

Om du trycker på Bilder ombeds du att välja en bild genom att trycka på den.

Om du trycker på Fota öppnas kameran. Bilden du tar bifogas till meddelandet.

Om du trycker på Videor ombeds du att välja ett videoklipp genom att trycka på 
det.

Om du trycker på Filma video öppnas videokameran. Videoklippet som du filmar 
bifogas till meddelandet.

Om du trycker på Ljud ombeds du att välja en ringsignal genom att trycka på den.

Om du trycker på Spela in ljud öppnas en skärm där du kan spela in ett 
röstmeddelande och bifoga det till meddelandet.

Om du trycker på Bildspel öppnas en skärm där du kan skapa ett bildspel med 
upp till tio bilder och bifoga det till meddelandet.

På skärmen där du skriver det nya meddelandet finns det knappar för att 
förhandsgranska eller ta bort bilagan.

6 Tryck på Skicka MMS.

Så svarar du på mottagna meddelanden

Om ett meddelandefönster är öppet visas mottagna meddelanden i fönstret.

Annars får du en meddelandeavisering och ikonen för nytt meddelande visas i 
statusfältet. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

När du trycker på meddelandeaviseringen öppnas meddelandefönstret. Där kan du 
svara på meddelandet.

Om kryssrutan Automatisk hämtning inte är markerad måste du trycka på Hämta 
om du vill visa meddelandet. Se avsnittet "Ändra meddelandeinställningar" på 
sida 229.
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Om meddelandet innehåller en mediafil kan du titta eller lyssna på den genom att 
trycka på Spela. Tryck länge på mediefilen om du vill öppna en meny där du kan välja 
att spara meddelandet på SD-kortet eller USB-lagringsenheten beroende på vilken 
telefonmodell du har.

S Tryck länge på ett meddelande om du vill öppna en meny där du kan välja olika sätt 
att hantera meddelandet och avsändarinformationen.

De flesta av dessa alternativ beskrivs i detta kapitel.

Så vidarebefordrar du meddelanden

1 Tryck länge på ett meddelande i ett meddelandefönster.

2 Tryck på Vidarebefordra i menyn som öppnas.

3 Ange en mottagare och redigera innehållet om du vill.

4 Tryck på Skicka.

Så låser du meddelanden

Om du låser ett meddelande tas det inte bort även om du når lagringsgränsen (se 
avsnittet "Lagringsinställningar" på sida 229). Om du försöker ta bort en tråd som 
innehåller ett låst meddelande ombeds du att bekräfta borttagningen.

1 Tryck länge på ett meddelande i ett meddelandefönster.

2 Tryck på Lås meddelande i menyn som öppnas.

En låsikon visas till höger om meddelandet.

Lås upp ett meddelande genom att trycka länge på det och sedan välja Lås upp 
meddelande.

Så visar du information om meddelanden

1 Tryck länge på ett meddelande i ett meddelandefönster.

2 Tryck på Visa meddelandeinfo i menyn som visas.
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Ändra meddelandeinställningar
Du kan ändra ett antal meddelandeinställningar.

S Öppna skärmen Meddelanden och tryck på Meny  och sedan Inställningar 
om du vill ändra meddelandeinställningarna.

Lagringsinställningar
Ta bort gamla meddelanden Markera kryssrutan om du vill ta bort äldre 
meddelanden i en tråd när antalet i SMS-begränsning eller MMS-begränsning 
nås. Avmarkera kryssrutan om du vill behålla alla meddelanden.

SMS-begränsning Ange antalet SMS som ska sparas i varje meddelandetråd. 
När gränsen nås tas äldre meddelanden bort om Ta bort gamla meddelanden 
har markerats.

MMS-begränsning Ange antalet MMS som ska sparas i varje meddelandetråd. 
När gränsen nås tas äldre meddelanden bort om Ta bort gamla meddelanden 
har markerats.

SMS-inställningar
Leveransrapporter Markera kryssrutan om du vill få leveransrapporter för 
meddelanden som skickas.

Hantera meddelanden på SIM-kortet Tryck här om du vill öppna ett fönster 
där du kan hantera meddelanden som sparats på SIM-kortet, till exempel om du 
använde kortet i en annan typ av telefon när du skickade meddelanden.

MMS-inställningar
Leveransrapporter Markera kryssrutan om du vill få rapporter för meddelanden 
som skickas.

Läsrapporter Markera kryssrutan om du vill få en rapport när mottagaren har läst 
eller tagit bort ditt meddelande.

Automatisk hämtning Avmarkera kryssrutan om du endast vill hämta rubrikerna 
i MMS som skickas till dig. Du kan trycka på en rubrik om du vill hämta hela 
meddelandet. Det är praktiskt om du är ansluten till ett långsamt nätverk och vill 
kontrollera mängden data som hämtas.
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Autohämtning vid roaming Avmarkera kryssrutan om du endast vill hämta 
rubrikerna i MMS som skickas till dig när du använder en annan operatörs nät. På så 
sätt undviker du oväntade kostnader om det finns en begränsning för dataroaming i 
ditt abonnemang.

Aviseringsinställningar
Aviseringar Markera kryssrutan om du vill få en avisering när du tar emot ett nytt 
meddelande. Se avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31.

Välj ringsignal Här väljer du vilken ringsignal som ska användas när du får en 
meddelandeavisering.

Vibrera Här väljer du om telefonen ska vibrera när du får en meddelandeavisering, 
bara i tyst läge eller aldrig.
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Webbläsare
Du använder Webbläsare när du vill visa webbsidor och söka efter 
information på webben.

I det här avsnittet
"Öppna Webbläsare" på sida 232

"Navigera på en webbsida" på sida 235

"Navigera mellan webbsidor" på sida 237

"Arbeta med flera webbläsarfönster" på sida 239

"Hämta filer" på sida 240

"Arbeta med bokmärken" på sida 242

"Ändra webbläsarinställningar" på sida 244
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Öppna Webbläsare
Använd appen Webbläsare när du vill surfa på webben.

En del webbplatser finns i två olika versioner: en helbildsversion för datorbaserade 
webbläsare och en annan för mobila enheter. Ibland går det att växla mellan de två 
versionerna. I mobila webbläsare är det ofta enklare att navigera på webbplatser som 
utformats specifikt för mobila enheter än i de vanliga versionerna av dessa 
webbplatser.

Så öppnar du Webbläsare

S Tryck på ikonen Telefon  längst ned på startsidan eller på ikonen för Telefon i 
startprogrammet eller på startsidan.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Webbläsare öppnas också när du trycker på en Internetlänk, till exempel i ett e-
postmeddelande eller SMS.

När du öppnar Webbläsare visas den senaste webbplatsen som du besökt. Om du 
inte har använt Webbläsare på länge öppnas din startsida på Internet.

Den aktuella sidans webbadress visas högst upp i fönstret. På en del webbplatser 
som anpassats för mobilanvändning finns webbadressfältet ännu högre upp så att 
det inte syns. Då kan du dra sidan nedåt så att webbadressen visas.

Den aktuella webbplatsens adress.

På vissa webbplatser finns 
webbadressfältet högst upp, utanför 
skärmen, men du kan dra sidan nedåt 
eller trycka på Meny om du vill se den 
igen.
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Så öppnar du en webbplats eller söker på webben

1 Tryck på adressfältet högst upp i Webbläsare.

Om du inte ser adressfältet trycker du på Mer  eller drar sidan nedåt tills fältet 
visas.

2 Ange webbplatsens adress. Du kan även skriva in ord som du vill söka efter.

När du anger sökord visas förslag på webbsidor och frågor i sökmotorn.

Du kan också trycka på mikrofonikonen om du vill tala in din sökning. Se avsnittet 
"Använda Röståtgärder" på sida 101.

Du anger själv vilken sökmotor som du vill använda. Se avsnittet "Ändra 
webbläsarinställningar" på sida 244. Mikrofonikonen visas bara när du använder 
Googles sökmotor. Det kan också hända att sökförslag inte visas om du använder 
andra sökmotorer.

3 Tryck på ett av förslagen eller ange en adress och tryck sedan på pilikonen .

När du trycker på ett av förslagen eller anger en adress och sedan trycker på 
pilikonen  öppnas webbplatsen. 

Om du trycker på ett förslag öppnas sökmotorn och sökresultaten visas.

Så uppdaterar du sidan

S Tryck på Meny  och sedan på Uppdatera.

Webbsidan öppnas på nytt och eventuellt innehåll som har ändrats uppdateras.

Så avbryter du att en webbsida öppnas

Om det tar för lång tid att öppna en webbsida, eller om du ändrar dig, kan du hindra att 
den öppnas.

S Tryck på ikonen Avbryt  till höger om webbadressen.

ELLER
S Tryck på Meny  och sedan på Stoppa.

Så får du mer information om webbsidan

S Tryck på Meny  och sedan på Mer > Sidinformation.

I dialogrutan som öppnas visas sidans titel och fullständiga webbadress.
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Så konfigurerar du startsidan på Internet

Din startsida på Internet öppnas när du öppnar ett nytt webbläsarfönster och när du 
öppnar Webbläsare efter att ha startat om telefonen eller inte har använt den på länge.

1 Navigera till den skärm som du vill använda som startsida.

2 Tryck på Meny  och sedan på Mer > Inställningar > Ange startsida.

3 Tryck på Använd aktuell sida. eller ange an annan webbadress.

4 Tryck på OK.
Om du hellre vill öppna ett nytt webbläsarfönster utan att öppna en standardsida 
lämnar du fältet tomt. Nya webbläsarfönster kan då öppnas snabbare.
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Navigera på en webbsida
Webbsidor som har anpassats efter mobila enheter öppnas vanligtvis i en storlek som 
passar telefonen. Ofta går det inte att zooma eller ens att bläddra bland innehållet. 

Webbsidor som inte har anpassats efter mobila enheter öppnas vanligtvis i ett läge 
som ger dig överblick över sidan. Sidan är med andra ord utzoomad så att hela sidan 
får plats på skärmen. Du kan ändra hur sidorna öppnas enligt anvisningarna i avsnittet 
"Ändra webbläsarinställningar" på sida 244.

Så rullar du på webbsidor

S Dra fingret på skärmen.

Så zoomar du in och ut på webbsidor

Det går inte alltid att zooma in och ut på webbsidor som anpassats för mobila enheter.

1 När du drar fingret lite på skärmen visas zoomkontrollen .

2 Tryck på plus- eller minussidan på kontrollen när du vill zooma in respektive ut.

Så zoomar du snabbt in på en del av en webbsida

Det går inte alltid att zooma in och ut på webbsidor som anpassats för mobila enheter.

S Dubbelknacka på den del av webbsidan som du vill visa.

Webbsidan zoomas in så att du kan läsa all text på den delen genom att rulla upp 
och ned.

Om du justerar zoomnivån i den här vyn sparas dina inställningar i Webbläsare så 
länge du stannar kvar på samma sida.

S Dubbelknacka när du vill återgå till den vanliga zoomnivån igen.

S Tryck med två fingrar samtidigt på ett område och för sedan ihop fingrarna om du 
vill zooma ut eller dra isär dem om du vill zooma in. När du har zoomat på det här 
sättet kan du dubbelknacka lätt om du vill att en kolumn med text ska fylla hela 
skärmen. Detta fungerar bara om inställningen Autoanpassa sidor har markerats. 
Se avsnittet "Inställningar för sidinnehåll" på sida 244.
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Så söker du efter text på webbsidor

1 Tryck på Meny  och sedan på Mer > Sök på sidan.

2 Ange den text som du letar efter.

Under tiden som du skriver markeras det första ordet som matchar sökningen 
med färg och följande matchningar visas i lådor.

3 Du kan trycka på höger- eller vänsterpilen om du vill bläddra till och markera nästa 
eller föregående matchande ord.

Tryck här om du vill hoppa till nästa eller 
föregående matchande ord.
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Navigera mellan webbsidor
Du kan öppna länkar på webbsidor, navigera framåt och bakåt och granska 
webbläsarhistoriken, precis som i alla andra webbläsare. Det finns även vissa 
genvägar som du kan använda när du arbetar med länkar och andra typer av 
information.

Så öppnar du länkar

S Tryck på en länk som du vill öppna.

När du trycker på en länk blir den orangemarkerad tills webbsidan öppnas.

Så växlar du mellan webbsidor som du har öppnat

S Tryck på Tillbaka .

ELLER
S Tryck på Meny  och sedan på Framåt.

Så visar du webbläsarhistoriken

När du surfar på webben sparas en historik över de sidor du har besökt i Webbläsare. 
På så sätt blir det lättare kan hitta tillbaka nästa gång. I avsnittet "Ändra 
webbläsarinställningar" på sida 244 kan du läsa om hur du rensar historiken.

1 Tryck på bokmärkesikonen  högst upp till höger på skärmen.

2 Tryck på fliken Historik.

Du kan också öppna fliken Historik genom att trycka länge på knappen 
Tillbaka  när en webbsida visas.

De sidor som du har besökt grupperas kronologiskt. En gul stjärna visas vid de 
sidor som har ett bokmärke. Tryck på stjärnan om du vill lägga till eller ta bort en 
sida från dina bokmärken.

3 Tryck på en viss tidsperiod om du vill visa de sidor du besökt under den perioden.

4 Tryck länge på en sida i listan om du vill öppna en meny med alternativ för hur 
sidan ska öppnas, om den ska läggas till eller tas bort från dina bokmärken, om du 
vill dela sidan, ta bort den från historiken och så vidare.

5 Om du trycker på en sida i historiken öppnas den igen.
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Så visar du de sidor som du besöker mest

1 Tryck på bokmärkesikonen  högst upp till höger på skärmen.

2 Tryck på fliken Mest besökta.

De sidor som du har besökt mest visas i ordning. En gul stjärna visas vid de sidor 
som har ett bokmärke. Tryck på stjärnan om du vill lägga till eller ta bort en sida 
från dina bokmärken.

3 Tryck länge på en sida i listan om du vill öppna en meny med alternativ för hur 
sidan ska öppnas, om den ska läggas till eller tas bort från dina bokmärken, om du 
vill dela sidan, ta bort den från historiken och så vidare.

4 Om du trycker på en sida öppnas den.

Så följer du genvägar för länkar, telefonnummer och adresser

Webbläsaren känner igen länkar, en del telefonnummer, adresser och liknande 
uppgifter som du kanske vill använda direkt.

S Tryck länge på en länk om du vill öppna en meny med genvägar till att öppna, 
skapa ett bokmärke, spara och skicka länken per e-post.

S Om du trycker länge på ett telefonnummer öppnas appen Telefon med numret 
slaget.

Se avsnittet "Ringa och avsluta samtal" på sida 78.

S Om du trycker på en gatuadress öppnas den i Maps.

Mer information finns i avsnittet "Maps, Navigation, Places och Latitude" på 
sida 247.
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Arbeta med flera webbläsarfönster
Du kan ha upp till åtta webbläsarfönster öppna samtidigt och växla mellan dem.

Så öppnar du ett nytt webbläsarfönster

S Tryck på Meny  och sedan på Nytt fönster.

S Tryck på Meny  och sedan på Fönster.Tryck på Nytt fönster på skärmen 
som öppnas.

Nya fönster öppnas med din startsida på Internet.

Så växlar du mellan webbläsarfönster

1 Tryck på Meny  och sedan på Fönster.

Alla öppna fönster visas.

2 Tryck på ett fönster så att det öppnas.

Så stänger du webbläsarfönster

1 Tryck på Meny  och sedan på Fönster.

Alla öppna fönster visas i en rullista med miniatyrer.

2 Tryck på Stäng  i det fönster som du vill stänga.

Tryck här om du vill öppna ett nytt 
fönster.

Tryck här om du vill stänga ett fönster.

Tryck här om du vill öppna ett befintligt 
fönster.
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Hämta filer
Du kan hämta filer och till och med appar från webbsidor. De filer som du hämtar 
lagras på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort beroende på telefonmodell. I 
avsnittet "Hantera hämtningar" på sida 55 kan du läsa om hur du visar hämtade filer, 
hur du öppnar dem på nytt och hur du tar bort dem.

Så tillåter du att appar installeras från Internet eller e-post

Telefonen är som standard konfigurerad så att det inte går att installera appar som du 
hämtar från Internet eller som skickas till dig via e-post. 

Varning! Appar som hämtas från Internet kan komma från okända källor. Hämta bara appar 
från tillförlitliga källor, som till exempel Android Market, så att du skyddar telefonen 
och dina personliga uppgifter.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar > Appar.

2 Markera kryssrutan Okända källor.

3 Bekräfta att du vill att det ska gå att hämta appar från andra källor än Market 
genom att trycka på OK.

Så hämtar du filer

Tekniken för att hämta bilder, dokument, appar och andra filer skiljer sig åt mellan olika 
webbsidor.

S Tryck länge på en bild eller en länk till en fil eller till en annan webbsida. Tryck på 
Spara i den meny som öppnas.

Om filen är i ett format som stöds av någon av apparna på telefonen hämtas den till 
SD-kortet eller USB-lagringsenheten.

Så avbryter du hämtningen

Om du ändrar dig och inte längre vill hämta en fil eller om du börjar hämta en av 
misstag kan du avbryta den pågående hämtningen.

1 Tryck på Meny  och sedan på Mer > Hämtningar.

2 Tryck länge på ett objekt i listan och tryck sedan på Avbryt hämtning i den 
meny som öppnas. Du kan också trycka på Meny  igen och sedan på Avbryt 
alla hämtningar.
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Så visar du de filer som du har hämtat

S Tryck på Meny  och sedan på Mer > Hämtningar.

Appen Hämtningar öppnas och en lista med de filer som du hämtat i Webbläsare 
och andra appar visas.

Se avsnittet "Hantera hämtningar" på sida 55.
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Arbeta med bokmärken
Du kan skapa bokmärken för webbsidor så att du snabbt hittar tillbaka till dem.

Så skapar du bokmärken för webbsidor

1 Öppna den webbsida som du vill skapa ett bokmärke för. 

2 Tryck på bokmärksikonen  högst upp på skärmen (eller tryck på Meny  och 
sedan på Bokmärken). Högst upp på skärmen Bokmärken trycker du på Lägg 
till.
Du kan också trycka på Meny  och sedan på Mer > Lägg till bokmärke. 

3 Redigera namnet och adressen om det behövs och tryck sedan på OK.

Bokmärket läggs till i listan.

Så öppnar du bokmärken

1 Klicka på bokmärkesikonen  högst upp på skärmen.
Eller tryck på Meny  och sedan på Bokmärken.

Ett fönster öppnas. Där visas alla bokmärken sorterade efter hur ofta du besöker 
dem.

Som standard visas bokmärken som miniatyrer. Om du vill visa dem i en lista 
trycker du på Meny  och sedan på Listvy.

2 Tryck på ett bokmärke om du vill öppna webbsidan.

Bokmärket öppnas i det aktuella fönstret. Om du hellre vill att det ska öppnas i ett 
nytt fönster trycker du länge på bokmärket och i menyn som visas trycker du på 
Öppna i nytt fönster.

Så redigerar du bokmärken

1 Klicka på bokmärkesikonen  högst upp på skärmen.
Eller tryck på Meny  och sedan på Bokmärken.

2 Tryck länge på det bokmärke som du vill redigera.

3 Tryck på Redigera bokmärke i menyn.

4 Redigera namnet eller adressen i dialogrutan som öppnas.

5 Tryck på OK.
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Så delar du bokmärken

1 Klicka på bokmärkesikonen  högst upp på skärmen.
Eller tryck på Meny  och sedan på Bokmärken.

2 Tryck länge på det bokmärke som du vill dela.

3 Tryck på Dela länk i menyn.

4 Tryck på den app som du vill använda för att skicka bokmärket.

Appen öppnas och bokmärkets webbadress har redan angetts.

Så lägger du till en genväg till ett bokmärke på startsidan

Du kan lägga till en genväg på telefonens startsida. När du sedan trycker på den 
öppnas bokmärket i ett webbläsarfönster.

1 Tryck länge på en tom plats på telefonens startsida.

2 Tryck på Genväg.

3 Tryck på Bokmärken.

4 Tryck på ett bokmärke som du vill lägga till.

Bokmärkesikonen läggs till på startsidan.

Så tar du bort bokmärken

1 Klicka på bokmärkesikonen  högst upp på skärmen.
Eller tryck på Meny  och sedan på Bokmärken.

2 Tryck länge på ett bokmärke om du vill ta bort det.

3 Tryck på Ta bort bokmärke i menyn.

4 Tryck på OK.
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Ändra webbläsarinställningar
Du kan konfigurera en mängd olika webbläsarinställningar, bland annat flera 
inställningar som du använder om du vill hantera integriteten.

S Om du vill öppna skärmen för webbläsarinställningar trycker du på Meny  och 
sedan på Mer > Inställningar.

Inställningar för sidinnehåll
Textstorlek Här kan du förstora eller förminska texten som visas på webbsidor i 
Webbläsare.

Standardinställning för zoom Här kan du öka eller minska zoomnivån som 
används när webbsidor öppnas i Webbläsare.

Öppna sidor i översikt Avmarkera kryssrutan om du vill att det övre vänstra 
hörnet på webbsidor som öppnas ska visas i full storlek. Markera kryssrutan om du vill 
att webbsidor ska öppnas utzoomade, i en överblicksvy.

Textkodning Här ändrar du vilken teckenkodning som ska användas när text på en 
webbsida visas i Webbläsare.

Blockera popup-fönster Markera kryssrutan om du inte vill att fönster ska 
öppnas på webbplatser utan att du har begärt det.

Överför bilder Avmarkera kryssrutan om du inte vill visa bilder när du öppnar 
webbsidor i Webbläsare. Det kan innebära att det går snabbare att visa webbsidor om 
du har en långsam anslutning, men många webbplatser blir svåra att få grepp om när 
endast texten visas.

Autoanpassa sidor Markera kryssrutan om du vill att visningen av text och andra 
element på webbsidan ska optimeras i Webbläsare så att den passar telefonens 
skärm. När det här alternativet är markerat kan du få en kolumn med text att fylla hela 
skärmen genom att dubbelknacka på skärmen direkt efter att du har zoomat med 
fingrarna. När alternativet är avmarkerat visas webbsidor i ett format som anpassats 
efter en datorskärm och om du dubbelknackar växlar du bara mellan standardvyn och 
den inzoomade vyn.

Endast liggande Markera kryssrutan om du vill att sidorna ska visas i liggande 
läge oavsett hur du håller telefonen.

Aktivera JavaScript Avmarkera kryssrutan om du inte vill köra JavaScript på 
webbsidorna. Många webbsidor fungerar inte som de ska om JavaScript inte kan 
köras på telefonen.
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Aktivera plugin-program Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera plugin-
program från webbsidor.

Öppen i bakgrunden Markera kryssrutan om du vill att nya fönster ska öppnas i 
bakgrunden om du trycker länge på en länk och sedan trycker på Öppna i nytt 
fönster. Det kan vara bra om du arbetar med fönster som tar lång tid att hämta och 
visa. Tryck på Meny , Fönster och sedan på det nya fönstret som du vill visa. 
Avmarkera kryssrutan om du vill att nya fönster som du öppnar på det här sättet ska 
ersätta det aktuella fönstret. Se avsnittet "Så växlar du mellan webbläsarfönster" på 
sida 239.

Ange startsida Här anger du webbadressen till den sida som du vill visa när du 
öppnar ett nytt webbläsarfönster. Om du hellre vill öppna nya webbläsarfönster 
snabbare, genom att inte öppna någon sida som standard, lämnar du dialogrutan tom.

Sekretessinställningar
Rensa cacheminne Text och bilder från de webbsidor som du har besökt sparas i 
webbläsaren så att det går snabbare att öppna dem nästa gång. Tryck på Rensa 
cacheminne om du vill ta bort dessa tillfälliga filer.

Rensa historik Historik om de webbsidor som du har besökt sparas i webbläsaren 
så att du kan hitta dem snabbare vid ett senare tillfälle. Se avsnittet "Så visar du 
webbläsarhistoriken" på sida 237. Tryck på Rensa historik om du vill ta bort 
historiken.

Acceptera cookies På många webbsidor lagras, läses och uppdateras så kallade 
cookies på telefonen för att underlätta för dig. På vissa lösenordsskyddade 
webbplatser används till exempel cookies så att du inte behöver logga in varje gång du 
besöker sidan. På andra sidor lagras dina inställningar med hjälp av cookies. 
Avmarkera kryssrutan om du inte vill att cookies ska lagras på telefonen.

Ta bort alla cookie-data Tryck här om du villa att alla cookies ska tas bort från 
telefonen.

Spara formulärdata I Webbläsare kan en del information som du anger i formulär 
på en webbplats sparas så att du snabbt kan ange samma text nästa gång du 
använder formuläret. Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera funktionen.

Rensa data i formulär Tryck här om du vill att all information som du har angett i 
formulär och som har lagrats i Webbläsare ska tas bort.
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Aktivera plats Markera kryssrutan om du på webbplatser med platsspecifikt 
innehåll vill ange var du befinner dig med hjälp av telefonens platsinformation. 
Platsdelning måste vara aktiverat i Inställningar om du ska kunna meddela en 
webbplats var du befinner dig. Se avsnittet "Sekretessinställningar" på sida 365.

Ta bort platsåtkomst Här kan du ta bort behörighet till din platsinformation för 
webbplatser som du tidigare har beviljat behörighet. Nästa gång dessa webbplatser 
behöver åtkomst till platsinformationen måste du bevilja nya behörigheter.

Säkerhetsinställningar
Kom ihåg lösenord I Webbläsare kan du spara lösenord till vissa webbsidor som 
du måste logga in på så att det går snabbare att logga in nästa gång du besöker dem. 
Avmarkera kryssrutan om du inte vill att lösenord ska sparas i Webbläsare.

Ta bort lösenord Tryck här om du vill ta bort lösenord som eventuellt har sparats i 
Webbläsare.

Visa säkerhetsvarningar Avmarkera kryssrutan om du inte vill få varningar från 
Webbläsare om webbplatser med vanliga säkerhetsproblem, till exempel inaktuella 
eller ogiltiga certifikat.

Avancerade inställningar
Ange sökmotor Här kan du välja vilken sökmotor du vill använda när du anger 
webbadresser och söktermer i adressfältet. De sökmotorer som du kan välja bland 
varierar beroende på var du är. Mikrofonikonen visas bara i adressfältet när du 
använder Googles sökmotor.

Webbplatsinställningar En skärm öppnas med avancerade inställningar för 
vissa webbplatser.

Återställ standardinställningarna Tryck här om du vill ta bort alla data i 
Webbläsare, till exempel webbläsarhistoriken, cookies, lösenord och bokmärken, och 
om du vill återställa alla webbläsarinställningar till sina ursprungliga värden.
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Maps, Navigation, Places och
Latitude
I appen Maps kan du hitta din aktuella plats, visa trafikförhållanden i 
realtid och få vägbeskrivningar för kollektivtrafik, cykel, bil och 
promenadrutter. Med betaversionen av Google Maps Navigation kan du 
också få detaljerade vägbeskrivningar med röstanvisningar i bilen.

Du kan söka efter gatuadresser, landmärken och företag och sedan 
hitta platserna direkt på en karta eller satellitbild. I vissa områden kan du 
visa bilder av företag och grannskap på gatunivå. Med Google Latitude 
kan du också visa på kartan var dina vänner befinner sig och dela din 
egen position och andra uppgifter med dem.

I appen Maps finns det även tre funktioner för snabbare åtkomst till 
Google Places, betaversionen av Navigation och Latitude. De visas som 
ikoner i startprogrammet.

Maps har inte information om alla platser.

I det här avsnittet
"Öppna Maps" på sida 248

"Visa Min plats och platstjänster" på sida 249

"Söka efter, utforska och stjärnmärka platser" på sida 250

"Använda funktionen Places i startprogrammet" på sida 253

"Ändra kartlager" på sida 254

"Hämta vägbeskrivning" på sida 256

"Navigera med betaversionen av Google Maps Navigation" på sida 257

"Förhandsgranska och ändra vy för rutten" på sida 258

"Söka efter vänner med Google Latitude" på sida 261
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Maps, Navigation, Places och Latitude 248
Öppna Maps
I Google Maps för Android ingår appen Maps samt komponenterna Latitude, 
Navigation och Places som alla är tillgängliga i Maps och som enskilda genvägar i 
startprogrammet.

Så öppnar du appen Maps

S Tryck på ikonen Maps  i startprogrammet eller på startsidan.

Du kan läsa mer om hur du använder de olika funktionerna oberoende av Maps i 
avsnitten "Söka efter vänner med Google Latitude" på sida 261, "Navigera med 
betaversionen av Google Maps Navigation" på sida 257 och "Använda funktionen 
Places i startprogrammet" på sida 253.

Så flyttar du kartan

S Tryck på kartan och dra den i valfri riktning.

Så zoomar du in på kartan

S Tryck på plus eller minus i Zoom-kontrollen

ELLER
S Dubbelknacka på en plats på kartan som du vill zooma in på. Knacka lätt en gång 

med två fingrar om du vill zooma ut.

ELLER
S Tryck med två fingrar samtidigt på ett område och dra sedan isär fingrarna om du 

vill zooma in eller för ihop dem om du vill zooma ut.

Det går inte att zooma in lika mycket på alla platser.
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Visa Min plats och platstjänster
Med funktionen Min Plats i Google Maps kan du centrera kartan kring din ungefärliga 
position. Flera olika metoder används för att avgöra var du befinner dig.

Så aktiverar du platstjänsterna

Platstjänsterna måste vara aktiverade för att du ska kunna visa din plats i Maps och 
använda den för att hitta andra platser i närheten.

1 Tryck på Start , Meny  och sedan på Inställningar > Plats och säkerhet.

2 Markera vilka alternativ för Min plats som du vill använda.

Markera Använd trådlösa nätverk om du vill tillåta att telefonen bestämmer 
din plats via Wi-Fi och mobila nätverk.

Markera Använd GPS-satelliter om du vill tillåta att telefonen bestämmer din 
plats korrekt till gatunivå. GPS-funktionen fungerar bäst utomhus med fri sikt mot 
himlen.

Så visar du din plats

S Tryck på ikonen Min plats  i sökfältet.

Din aktuella plats centreras med en blå pil på kartan. Du befinner dig någonstans 
inom den blå cirkeln som visas runt pilen.

Positionen är olika exakt beroende på vilka funktioner du har aktiverat för Min plats. 
Mest exakta är GPS-satelliter, följt av trådlösa nätverk. Minst exakta är mobilnäten.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Maps, Navigation, Places och Latitude 250
Söka efter, utforska och stjärnmärka platser
Med hjälp av Google Maps kan du utforska din omvärld. Du kan söka efter platser eller 
se dig om i området omkring dig med hjälp av funktionen Places.

Så söker du

1 Ange platsen du söker efter i sökrutan. Du kan skriva en adress, stad eller typ av 
företag eller institution, till exempel "museum i San Francisco".

2 Sök genom att trycka på Kör.

I listan under sökrutan visas förslag från tidigare sökningar och populära 
söktermer medan du skriver. Du kan trycka på ett förslag och söka efter det.

Så visar du sökresultaten

När du har tryckt på Kör visas sökresultaten som markörer med 
bokstavsbeteckningar på kartan.

S Om du trycker på en markör öppnas en bubbla som innehåller en etikett med 
uppgifter om platsen.

S Tryck på bubblan om du vill öppna en sida med mer information och alternativ för 
vägbeskrivningar med mera.
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Så visar du information om platser

Du kan visa adresser och annan information om ett område på kartan. Hur mycket 
information som finns beror på platsen.

S Tryck länge på en plats, stjärna eller ett objekt. Du kan också välja ett sökresultat 
på kartan.

En bubbla öppnas med adressen och en miniatyrbild från Street View, om 
funktionen är tillgänglig för platsen.

S Om du trycker på en bubbla öppnas en skärm som innehåller verktyg för att läsa 
mer om platsen.

På den här skärmen kan du få vägbeskrivning och navigation, du kan ringa, 
utforska Street View samt läsa recensioner och rankningar om platsen.

Så stjärnmärker du platser och tar bort stjärnmärkningen igen

Du kan stjärnmärka platser och objekt på kartan om du vill kunna hitta dem snabbt när 
du är inloggad på Google Maps i telefonen eller på webben. 

1 Tryck länge på en plats eller ett objekt på kartan.

2 Tryck på bubblan som öppnas.

3 Tryck på den grå stjärnan  högst upp på skärmen om du vill stjärnmärka 
platsen. Eller tryck på den gula stjärnan om du vill ta bort stjärnmärkningen.
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Så visar du en lista över stjärnmärkta platser

Du kan öppna en lista över alla stjärnmärkta platser och snabbt visa en stjärnmärkt 
plats på kartan. Listan visar både platser som stjärnmärkts i telefonen och på webben.

1 Tryck på Meny  och sedan på Mer > Stjärnmärkta platser när du visar en 
karta.

Listan över stjärnmärkta objekt och deras respektive adresser öppnas. Uppdatera 
listan genom att trycka på Meny  och sedan på Uppdatera.

Tryck på en plats i listan om du vill visa den på kartan.

Så rensar du sökhistoriken

Objekt som du har sökt efter lagras i Google Maps så att det blir lättare att söka efter 
dem nästa gång. Du kan rensa sökhistoriken i appen Inställningar.

1 Tryck på Start , på Meny  och sedan på Inställningar > Appar > Hantera 
appar.

2 Tryck på fliken Alla.

3 Tryck på Maps i rullistan.

4 Tryck på Rensa data.
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Använda funktionen Places i startprogrammet
I Places används din aktuella position för att hitta företag i närheten. 

1 Tryck på ikonen Places  i startprogrammet eller på startsidan.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

2 Välj ett alternativ i listan med färdiga kategorier som till exempel Restauranger 
eller Bankomater, eller skapa en ny kategori genom att trycka på Lägg till.
När du har gjort ditt val visas en lista med sökresultat i närheten. Den relativa 
platsen och det ungefärliga avståndet till din aktuella position visas med en liten 
pil. 

Om du vill visa sökresultaten på en karta trycker du på kartikonen  uppe till 
höger på skärmen. Då startas appen Google Maps.

Tryck på Meny  och sedan på Mina kartor om du vill visa en lista över dina 
Mina kartor.

Tryck på Meny  och sedan på Stjärnmärkta platser om du vill visa en lista 
över de platser som du har stjärnmärkt.

3 Tryck på ett resultat om du få mer information, recensera eller få en 
vägbeskrivning.
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Ändra kartlager
När du öppnar Google Maps visas en gatukarta. Om du aktiverar Lager kan du visa 
satellit- och terrängbilder från en plats, kolla trafiken, komma åt Street View och 
mycket mer.

Så ändrar du kartlager

1 Tryck på ikonen Lager  i sökfältet. 

En dialogruta öppnas med en lista över lager samt genvägar till sökningar som 
gjorts nyligen.

Tryck på Fler lager om du vill få tillgång till Mina kartor, uppgifter från Wikipedia 
med mera.

Tryck på Rensa kartan om du vill rensa bort alla lager från kartan.

2 Tryck på det lager som du vill visa. Eller tryck på ett markerat lager om du vill dölja 
det.

Antingen visas uppgifterna ovanför baskartan eller så ändras kartan helt och 
hållet, beroende på lager.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Maps, Navigation, Places och Latitude 255
Så öppnar du Street View

I Street View visas bilder på gatunivå för en plats. Du kan navigera, zooma in och 
utföra andra åtgärder i bilden. Street View är inte tillgänglig för alla områden.

1 Tryck länge på en plats på kartan om du vill öppna en bubbla med adressen och 
miniatyren för Street View.

2 Tryck på bubblan. 

3 Tryck på ikonen Street View på den skärm som öppnas.

Så navigerar du i Street View

Panorera kartan med fingret.

S Om du drar Pegman-gubben från det nedre vänstra hörnet till en punkt på bilden 
zoomas den punkten in direkt.

S Dubbelknacka lätt med ett finger på en punkt i Street View om du vill zooma in. 
Dubbelknacka en gång med två fingrar om du vill zooma ut.

S Tryck på Meny  och sedan på Kompassläge om du vill navigera i Street View 
med själva telefonen. Navigera i vyn genom att luta, panorera eller vrida telefonen. 
Tryck på Kompassläge igen om du vill avsluta läget.

S Tryck på Meny  och sedan på Rapportera bilden om du har hittat bilder 
med olämpligt innehåll eller privat information och vill skicka ett webbaserat 
rapportformulär till Google.

S Tryck på Meny  och sedan på Öppna kartan om du vill stänga Street View.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Maps, Navigation, Places och Latitude 256
Hämta vägbeskrivning
I Maps kan du hämta vägbeskrivningar när du färdas med kollektivtrafik, cykel, bil eller 
till fots.

Du kan skapa en genväg till en viss destination på startsidan. När du sedan trycker på 
genvägen visas en vägbeskrivning som utgår från din aktuella position.

Så får du vägbeskrivning

1 Tryck på Meny  och sedan på Vägbeskrivningar  när du visar en karta.

2 Ange en start- och en slutplats och välj transportmedel: bil, kollektivtrafik, cykel 
eller promenad.

Om du har aktiverat Min plats visas denna automatiskt i startfältet. 

3 Välj färdsätt genom att trycka på en av ikonerna för bil, kollektivtrafik, cykel eller 
fotgängare.

4 Tryck på Kör.

Vägbeskrivningen till destinationen visas i en lista.

Tryck på Visa på karta om du vill visa hur rutten går på en karta.

5 Tryck på Meny  om du vill visa alternativ för den aktuella vägbeskrivningen. Du 
kan till exempel välja att visa rutten baklänges, att undvika motorvägar och 
vägtullar eller att rapportera fel till Google.
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Navigera med betaversionen av Google Maps 
Navigation 

I Google Maps på Android finns det en funktion som heter Navigation (betaversion) 
där du kan få detaljerade vägbeskrivningar och guidas hela vägen till destinationen. 

Så använder du betaversionen av Navigation i Maps

När du har hittat Vägbeskrivning kan du starta Navigation med ett enda tryck:

1 Hämta vägbeskrivning från din position till valfri destination.

2 Tryck på Navigera för en detaljerad vägbeskrivning.

Du kan även navigera direkt till en plats från dess informationssida:

1 Gå till informationssidan för en plats. 

2 Tryck på ikonen Vägbeskrivningar .

3 Tryck på Navigering med bil för en detaljerad vägbeskrivning. 

Det finns också ett separat läge som heter Navigering för fotgängare. Om du vill 
använda det läget markerar du Navigering för fotgängare istället för 
Navigering för bil.

Så lägger du till en navigationsgenväg på startsidan

1 Tryck på Meny  på startsidan och sedan på Lägg till.

2 Tryck på Genvägar och sedan på Vägbeskrivning och navigation.

3 Ange en adress i fältet Destination.

4 Kontrollera att bilikonen är markerad i avsnittet Res med och att alternativet 
Sväng-för-sväng-navigering är markerat.

5 Ge genvägen ett namn, markera en genvägsikon och tryck på Spara. 

Genvägen läggs till på startsidan.

Så använder du röstkommandon

1 Tryck på mikrofonikonen på startsidan. 

2 När du uppmuntras att prata säger du "navigate to" följt av en plats. 

3 Tryck på en destination i listan över förslag om du uppmanas till det. 

Den detaljerade vägbeskrivningen aktiveras automatiskt.
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Förhandsgranska och ändra vy för rutten
Du kan visa hur långt du kommit på rutten med hjälp av ett antal lager med olika typer 
av information. Du kan zooma in och ut på kartan och dra den åt olika håll om du vill 
visa angränsande områden. Du kan också visa hur långt du kommit på rutten i Satellit- 
eller Street View-vyn och kontrollera hur trafiken flyter.

Så förhandsgranskar du rutten

Du kan förhandsgranska varje sväng i rutten, oavsett om du visar rutten i navigations- 
eller satellitvyn eller i någon annan vy.

1 Tryck på bannern högst upp på skärmen. 

2 Tryck på vänster- eller högerpilen om du vill förhandsgranska nästa eller 
föregående del av rutten.

Tryck på Pegman-gubben om du vill byta till gatuvyn när du förhandsgranskar en 
rutt. Om du trycker på Pegman-gubben igen när du är på gatunivån växlar vyn till 
Street View. Där kan du ändra vy genom att dra med fingret. Läs mer om Street 
View i avsnittet "Ändra kartlager" på sida 254.

3 Tryck på navigeringsikonen när du är färdig med förhandsgranskningen. Då visas 
navigeringsvyn med din aktuella plats och nästa sväng.

Så ändrar du vyn för rutten

S Tryck på Meny  och sedan på Ruttinformation om du vill visa en översikt 
över rutten. Från denna vy kan du välja en ny rutt, visa trafikinformation och så 
vidare.

S Om du trycker på listvyikonen på skärmen Ruttinformation visas en rullista med 
skriftliga anvisningar för hur du ska köra.

S Tryck på Meny  och sedan på Lager om du vill visa trafikinformation eller 
satellitvyn. Du kan också visa parkeringsplatser, restauranger och andra 
landmärken längs vägen.

S Dra kartan om du vill visa angränsande områden eller tryck på kartan om du vill 
visa zoomkontrollerna.
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Så filtrerar du rutten

När du får en detaljerad vägbeskrivning kan du filtrera rutten för att undvika vägtullar 
eller motorvägar.

1 Tryck på Meny  och sedan på Ruttinformation.

2 Tryck på ikonen Inställningar.

3 Välj inställningar för rutten och tryck sedan på OK så att den uppdateras.

Så hittar du alternativa rutter

Du kan begära en alternativ resväg från betaversionen av Google Maps Navigation.

1 Tryck på Meny  och sedan på Ruttinformation.

2 Tryck på ikonen Alternativ väg.

Om det finns några alternativa resvägar visas de på kartan. 

3 Markera en alternativ rutt som du vill använda och återgå till den detaljerade 
vägbeskrivningen.

Så får du information om resan

I hörnet nere till vänster på skärmen i betaversionen av Google Maps Navigation visas 
uppskattad restid.

S Om du snabbt vill ta reda på hur trafiken ser ut längs rutten trycker du på den 
färgade pricken nere till vänster på skärmen. Där hittar du även information om 
beräknad ankomsttid. Tryck på ikonen Navigation när du vill återgå till den 
detaljerade vägbeskrivningen.
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Använda funktionen Navigation i startprogrammet

Med funktionen Navigation har du möjlighet att anpassa rutten och komma åt rutter 
som du har hittat vid tidigare tillfällen. Från den här skärmen kan du också öppna 
navigationsläget även om du inte har en bestämd destination.

S Tryck på ikonen Navigation  i startprogrammet eller på startsidan.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Om du vill öppna en detaljerad vägbeskrivning väljer du en destination i listan över 
destinationsalternativ eller en tidigare destination.

Om du vill anpassa rutten och undvika motorvägar och vägtullar trycker du på 
ikonen Inställningar.

Tryck på Karta när du vill kontrollera resvägen, även om du inte har valt en 
destination ännu. 

Välj en destination medans rutten är öppen.

1 Tryck på Meny  och sedan på Ange destination.

2 Välj en destination i listan över destinationsalternativ.

Så stänger du betaversionen av Navigation

Du kan när som helst stänga navigationsläget.

S Tryck på Meny  och sedan på Avsluta navigering.

Den föregående vyn i Maps öppnas.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Maps, Navigation, Places och Latitude 261
Söka efter vänner med Google Latitude
I Google Latitude kan du och dina vänner se varandra på kartan och visa era 
statusmeddelanden. Med Latitude kan du också skicka meddelanden och e-post, 
ringa och visa vägbeskrivningar till vännernas platser.  

Din plats delas inte automatiskt. Du måste först gå med i Latitude och bjuda in dina 
vänner eller acceptera deras inbjudan. 

Så går du med i Latitude

S Tryck på Meny  och sedan på Gå med i Latitude när du visar en karta.

Första gången du går med i Latitude måste du godkänna Googles sekretesspolicy.

När du har gått med i Latitude ändras menyalternativet till Latitude.

Så öppnar du Latitude

När du har gått med i Latitude kan du söka efter vänner och visa deras uppdateringar i 
appen.

S Tryck på Meny  och sedan på Latitude när du visar en karta.

Så bjuder du in vänner att dela platser

När du har gått med i Latitude kan du dela din plats med vännerna. Din plats visas 
bara för vänner som du uttryckligen har bjudit in eller godkänt.

1 Öppna Latitude, tryck på Meny  och sedan på Lägg till vänner. 

2 Tryck på Välj från kontakter eller Lägg till via e-postadress i menyn som 
öppnas.

Om du valde Välj från kontakter öppnas en rullista med alla dina kontakter. 
Markera alla kontakter som du vill bjuda in.

Om du valde Lägg till via e-postadress anger du e-postadresserna till de 
vänner som du vill bjuda in. Avgränsa e-postadresserna med kommatecken.

3 Tryck på Lägg till vänner längst ned på skärmen.

Vänner som redan använder Latitude får en förfrågan per e-post och en avisering 
i Latitude. Om de inte har gått med i Latitude än får de en inbjudan att logga in på 
Latitude med sitt Google-konto. 
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Så svarar du på en inbjudan

När du får en delningsförfrågan från en vän kan du svara på följande sätt:

Godkänn och dela tillbaka Du och vännen kan se varandras platser.

Godkänn, men dölj min position Du kan se vännens plats, men vännen kan 
inte se din.

Godkänn inte Ingen platsinformation delas mellan dig och din vän. 

Så visar du vänners platser

Du kan visa dina vänners platser på en karta eller i en lista.

Vännernas platser visas sedan när du öppnar Maps. De markeras på kartan med 
bilden från Kontakter och en pil som pekar på vännens ungefärliga plats. Bilder på 
vänner som har aktiverat delning på stadsnivå saknar pil och visas istället mitt i 
staden.

Om dina vänner använder Google Talk visas aktuell onlinestatus (tillgänglig, upptagen 
och så vidare) med runda ikoner under deras bilder. Mer information finns i avsnittet 
"Ändra och övervaka onlinestatus" på sida 199.

S Tryck på bilden om du vill visa vännens profil och kontakta honom eller henne. 

Vännens namn visas i en bubbla. 

S Om du trycker på bubblan öppnas en sida med information om vännen och olika 
anslutningsalternativ.

När du öppnar Latitude visas en lista med dina Latitude-vänner och deras senast 
kända platser, statusmeddelanden med mera. Tryck på en vän i listan om du vill öppna 
en skärm med information om vännen och olika anslutningsalternativ.

Så hanterar du kontaktalternativ

Om du vill öppna en väns profil trycker du på vännens bubbla med kontaktinformation 
i kartvyn eller på vännen i listvyn. På profilskärmen kan du kommunicera med vännen 
och ställa in sekretessalternativ.

Visa på karta Visar på kartan var vännen befinner sig.

Chatta med Google Talk Startar en chatt med vännen i Google Talk.

Skicka e-post Gmail öppnar ett nytt meddelande med vännens adress.

Vägbeskrivning Få en vägbeskrivning till platsen där vännen befinner sig. 
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Dölj för den här vännen Dela inte längre din plats med denna vän i Latitude, i en 
lista eller på en karta. Tryck på Visa för den här vännen om du vill dela din plats 
igen.

Dela endast position på ortsnivå Du visar bara vilken stad du befinner dig i, 
inte vilken gata. Din vän ser din bild i mitten av staden där du befinner dig. Tryck på 
Bästa tillgängliga position om du vill dela mer exakta platser igen. 

Ta bort Ta bort vännen från din lista och sluta helt att dela platser med personen. 

Så styr du vilken typ av information du delar med andra

Du väljer själv hur och när dina vänner kan hitta dig i Latitude. Endast den senaste 
positionen som skickades till Latitude sparas med ditt Google-konto. Din plats lagras 
inte om du stänger av Latitude eller döljer din position.

S Öppna Latitude, tryck på ditt eget namn och tryck sedan på Redigera 
sekretessinställningar.

Du kan ställa in följande sekretessalternativ: 

Upptäck din position Tillåt Latitude att identifiera och uppdatera din position när 
du är i rörelse. Uppdateringsfrekvensen bestäms av flera faktorer, till exempel 
telefonens batterinivå och när din position ändrades sist. 

Ange din position Välj vilken position som ska delas med andra genom att ange 
en adress. Du kan också välja en punkt på kartan från Kontakter eller låta Latitude dela 
din faktiska plats även i fortsättningen.

Dölj din position Dölj din plats för alla vänner.

Så loggar du ut från Latitude Inaktivera Latitude och sluta att dela din plats 
och status. Du kan när som helst gå med i Latitude igen.

Mer information om sekretess finns på http://www.google.com/support/mobile/bin/
topic.py?topic=21223
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Kamera
Kameran är både en vanlig kamera och en videokamera som du kan 
använda för att fotografera, filma och dela bilder och filmer.

Bilder och filmer lagras på telefonens SD-kort eller USB-lagringsenhet 
beroende på vilken telefonmodell du har. Du kan kopiera bilder och 
filmer till en dator enligt anvisningarna i avsnittet "Ansluta till en dator 
via USB" på sida 67. 

Du kan visa bilderna och filmerna på telefonen, du kan redigera dem, 
dela dem och så vidare i appen Galleri. Se avsnittet "Galleri" på sida 275.

I det här avsnittet
"Öppna kameran och ta bilder eller filma" på sida 266

"Ändra kamerainställningar" på sida 270
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Öppna kameran och ta bilder eller filma
Du kan ta bilder och filma med kameran.

Kamerans många inställningarna beskrivs i avsnittet "Ändra kamerainställningar" på 
sida 270.

Du kan även visa bilderna med appen Galleri. Detta beskrivs i avsnittet "Galleri" på 
sida 275.

Viktigt Var noga med att rengöra skyddslinsen med en mikrofibertrasa innan du börjar foto-
grafera. Om det finns fingeravtryck på skyddslinsen kan bilderna bli suddiga och det 
uppstår en så kallad gloriaeffekt. 

Så öppnar du appen Kamera

S Tryck på kameraikonen  i startprogrammet eller på startsidan.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om 
hur du öppnar och byter appar.

Kameran öppnas i liggande läge och är klar att användas. 

Tryck här om du vill 
förhandsgranska bilden eller 
filmen i Galleriet.

Ändra inställningarna genom att trycka på 
dem.

Tryck här om du vill ta en bild 
eller börja filma.

Tryck och dra uppåt om du vill 
filma och tryck och dra nedåt 
om du vill fotografera.
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Så tar du bilder

1 Tryck och dra kontrollen till kameraläge om det behövs.

2 Om du vill justerar du exponeringstid, blixt och andra inställningar. Du kan även 
använda automatiska inställningar.

Se avsnittet "Ändra kamerainställningar" på sida 270. Förhandsgranskningsbilden 
ändras i och med att du ändrar inställningarna.

3 Fånga motivet på skärmen.

Beroende på vilka funktioner telefonen har kan du ange om du vill använda 
kameran på fram- eller baksidan genom att trycka på någon av ikonerna för 
kameraval: den på framsidan  eller den på baksidan , eller zooma in och ut 
genom att trycka på zoomikonen 1x och sedan trycka på en zoomnivå.

4 Tryck på slutarikonen på skärmen.

Om det finns en styrkula eller en specifik Kameraknapp kan du ta bilder genom 
att trycka på den (information om knapparna på telefonen finns i 
bruksanvisningen).

Kameran fokuserar på bilden. När bilden är i fokus blir fokusvisarna i hörnen gröna 
och bilden tas.

Du kan även hålla slutarikonen (eller telefonens knapp) nedtryckt tills bilden är 
skarp och sedan lyfta fingret. Det är ett snabbare sätt att ta skarpa bilder. 

Dra fingret bort från slutarikonen och släpp det om du vill avbryta innan du har 
tagit bilden.

När du har tagit en bild visas den en kort stund på skärmen och sedan visas den 
som en miniatyr.

5 Tryck på miniatyren om du vill visa, dela eller arbeta med bilden i Galleri.

Se avsnittet "Galleri" på sida 275.
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Så växlar du mellan kamerorna på fram- och baksidan

Om det finns kameror på både fram- och baksidan (se telefonens bruksanvisning) kan 
du välja vilken kamera som du vill använda för förhandsgranskning och fotografering.

S Tryck på kameravalsikonen på skärmen om du vill växla mellan kameran på 
baksidan  och den på framsidan .

Förhandsgranskningen ändras så att du ser det som visas i den kamera som du 
har valt. Kameran på framsidan är inte utrustad med alla funktioner (till exempel 
blixt).

Så fotograferar du med digital zoom

Om kameran på telefonen har stöd för digital zoom (se telefonens bruksanvisning) 
kan du zooma in och ut innan du tar bilden.

S Tryck på zoomikonen 1x på skärmen och ange sedan hur mycket du vill zooma.

ELLER
S Dubbelknacka på skärmen om du vill ha maximal in- eller utzoomning.

De bilder som du tar med digital zoom kan bli mindre (i antalet bildpunkter) än den 
storlek som du angett i inställningen för bildstorlek. Se avsnittet "Inställningar i 
kameraläge" på sida 271.
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Så filmar du videoklipp

1 Tryck och dra reglaget till videoläge om det behövs.

2 Välj vilken kamera som du vill använda och justera kvalitet, färgeffekt, blixt och 
andra inställningar. Du kan även använda automatiska inställningar.

Se avsnittet "Ändra kamerainställningar" på sida 270. Förhandsgranskningsbilden 
ändras i och med att du ändrar inställningarna. Olika telefoner har stöd för olika 
videoinställningar.

3 Rikta linsen så att du fångar det som du vill filma.

4 Tryck på ikonen Starta video  på skärmen.

Inspelningen börjar. Till vänster ser du hur mycket tid som återstår. När det är 
mindre än en minut kvar blir nedräkningen röd.

5 Tryck på ikonen Stoppa video  när du vill sluta filma.

En bild från den senaste videofilmen visas som en miniatyr i det övre högra hörnet.

Om det finns en styrkula eller en specifik Kameraknapp kan du börja och sluta 
filma genom att trycka på den. Information om knapparna på telefonen finns i 
bruksanvisningen.

6 Tryck på miniatyren om du vill visa, dela eller arbeta med filmen i Galleri.

Se avsnittet "Galleri" på sida 275.
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Ändra kamerainställningar
Kameran har automatiska inställningar som du kan använda om du vill ta snabba och 
enkla bilder eller filmer. Men det finns även en mängd olika funktioner som du kan 
använda för att styra resultatet. Du kan till exempel styra fokus, slå på och av blixten 
och justera vitbalansen. Du kan till och med ta bilder i form av negativ och använda 
andra specialeffekter.

När kameran är i videoläge finns det även inställningar som styr bild- och 
videokvalitet, videolängd, funktioner för att lagra platsen där bilderna tas och så 
vidare.

Kamerans inställningar varierar beroende på vilka funktioner telefonen har stöd för.

Så ändrar du kamerainställningarna

1 Öppna skärmen Kamera där du tar bilder och filmar. Tryck på ikonen för den 
inställning som du vill ändra. 

Inställningarna visas på hela skärmen.

2 Tryck på den inställningskategori som du vill ändra och tryck sedan på en 
inställning. 

Kamerainställningarna beskrivs i avsnittet "Inställningar i kameraläge" på sida 271. 
Videoinställningarna beskrivs i avsnittet "Inställningar i videoläge" på sida 272.

3 Tryck på Tillbaka  när du vill stänga inställningsmenyerna.

Ikoner på skärmen visar de aktuella inställningarna.

4 Fotografera med de nya inställningarna.
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Inställningar i kameraläge
När kameraläget är aktiverat visas kamerainställningarna på skärmen.

 Inställningar Tryck här om du vill visa en rullista med inställningar:

G Fokusläge Tryck här om du vill att funktionen Autofokus ska användas (Autom-
atiskt) eller om du hellre snabbt vill ta bilder med fokus i fjärran (Oändligt) eller 
närbilder (Makro). I telefonens bruksanvisning kan du läsa om vilka funktioner 
den har stöd för.

G Exponering Tryck här om du vill justera exponeringen.

G Scenläge Tryck här om du vill använda en färdig kombination av kamerainställn-
ingar som passar specifika scener, till exempel stranden eller fyrverkerier. I tele-
fonens bruksanvisning kan du läsa om den har stöd för scenlägen.

G Bildstorlek Tryck på den storlek (i antal bildpunkter) som du vill att bilderna ska 
ha. Om telefonen har stöd för storleken är VGA 640 x 480 bildpunkter.

G Bildkvalitet Tryck på den kvalitet som du vill ha på bilderna, alltså kompromis-
sen mellan bildkvaliteten och den filstorlek som används när bilden komprimeras 
till en fil.

G Färgeffekt Tryck på en specialeffekt som du vill använda för bilderna, till exem-
pel monokrom, sepiatoning eller negativ.

G Återställ standardvärden Tryck här om du vill återställa alla kamerans inställ-
ningar till standarvärde.

Spara plats Markera kryssrutan om du vill att platsen där bilden togs ska lagras 
tillsammans med bilden med hjälp av telefonens GPS.

 Platsen sparas tillsammans med bilden

 Platsen sparas inte tillsammans med bilden

Vitbalans Tryck här om du vill välja hur färgerna ska justeras i olika sorters ljus så 
att de blir så naturliga som möjligt på bilderna. Du kan även låta vitbalansen justeras 
automatiskt.

 Automatiskt

 Självlysande

 Dagsljus

 Fluorescerande

 Molnigt
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Blixtläge Tryck här för att ställa in om ljusmätaren ska avgöra om blixten ska vara 
av eller på eller om du vill ange detta själv för varje bild. 

 Automatiskt

 På 

 Av

1x zoom Tryck här om du vill zooma från 1x till 2x. Under rubriken "Så fotograferar 
du med digital zoom" på sida 268 finns information om andra sätt att zooma in och ut. 
I telefonens bruksanvisning kan du läsa om den har stöd för digital zoom.

Kameraval Tryck här när du vill välja vilken kamera som du ska använda (om det 
finns mer än en kamera på telefonen).

 Kameran på baksidan

 Kameran på framsidan

Inställningar i videoläge
Precis som i kameraläget visas inställningarna i videoläget på skärmen.

 Inställningar Tryck här om du vill visa en rullista med inställningar:

G Färgeffekt Tryck på en specialeffekt som du vill använda för videoklippen, till 
exempel monokrom, sepiatoning eller negativ.

G Återställ standardvärden Tryck här om du vill återställa alla kamerans inställ-
ningar till standarvärde.

Vitbalans Tryck här om du vill välja hur färgerna ska justeras i olika sorters ljus så 
att de blir så naturliga som möjligt i filmerna. Du kan även låta vitbalansen justeras 
automatiskt.

 Automatiskt

 Självlysande

 Dagsljus

 Fluorescerande

 Molnigt

Blixtläge Tryck här om du vill lysa upp videofilmen med blixtlampan. I telefonens 
bruksanvisning kan du läsa om den har stöd för video med blixt.

 På 

 Av
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Videokvalitet Tryck på den kombination av videokvalitet och maxlängd som 
lämpar sig bäst för visning på en dator eller för delning via meddelanden eller YouTube:

Hög (30 m)

Låg (30 m)

MMS (Låg, 30 s)

YouTube (Hög, 10 m)

Kameraval Tryck här när du vill välja vilken kamera som du ska använda (om det 
finns mer än en kamera på telefonen).

 Kameran på baksidan

 Kameran på framsidan
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Galleri
I appen Galleri kan du visa bilder och spela upp videoklipp som du tagit 
eller filmat med kameran eller som du har hämtat eller kopierat till SD-
kortet eller USB-lagringsenheten (beroende på telefonmodell). Bilderna 
kan också visas i ett Picasa webbalbum. Du kan utföra grundläggande 
redigering på bilderna och spara dem som bakgrunds- eller 
kontaktbilder. Du kan också dela bilder och videoklipp med dina vänner. 
Du kan skicka dem i e-post och i meddelanden eller lägga upp dem på 
webbplatserna Picasa och YouTube.

I det här avsnittet
"Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276

"Arbeta med album" på sida 278

"Arbeta med bilder" på sida 281

"Arbeta med videoklipp" på sida 285
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Öppna galleriet och visa dina album
Öppna galleriet om du vill visa dina album med bilder och videoklipp.

Så öppnar du appen Galleri och visar albumen

S Tryck på ikonen Galleri  i startprogrammet eller på startsidan.

ELLER
S Öppna galleriet från kameran genom att trycka på miniatyrbilden högst upp till 

höger.

ELLER
S Öppna galleriet från kameran genom att trycka på Meny  och sedan på 

Galleri.
I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om 
hur du öppnar appar och växlar mellan dem. I avsnittet "Kamera" på sida 265 kan 
du läsa mer om hur du tar bilder och videoklipp med telefonen.

I Galleri visas de bilder och videoklipp som finns på SD-kort eller USB-
lagringsenheten (beroende på telefonmodell), oavsett om de tagits med kameran 
eller hämtats från webben eller andra platser. 

Om du har kopplat ett Picasa-konto till ett Google-konto som installerats i 
telefonen, och om detta konto är konfigurerat för att synkronisera med Picasa, 
visas även dina Picasa webbalbum i galleriet. Se avsnittet "Konfigurera 
kontosynkronisering och visningsalternativ" på sida 129.

Om det finns många bilder och videoklipp på SD-kortet, på USB-lagringsenheten 
eller i webbalbumet från Picasa kan det ta några minuter att öppna och ordna 
dem.
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S Tryck på ett album om du vill öppna det och visa innehållet.

Bilderna och videoklippen visas i kronologisk ordning. Se avsnittet "Arbeta med 
album" på sida 278.

S Tryck med två fingrar på en bildhög och dra isär dem om du vill kika i högen.

S Tryck på en bild eller ett videoklipp om du vill visa dem.

Se avsnitten "Arbeta med bilder" på sida 281 och "Arbeta med videoklipp" på 
sida 285.

S Du kan när som helst återgå till galleriets startsida genom att trycka på ikonen  
högst upp till vänster på skärmen.

Tryck här om du vill öppna kameran.

Återgå när som helst till galleriets 
startsida genom att trycka på ikonen.

Ett album med bilder och videoklipp som 
tagits med kameran.

Ett Picasa webbalbum.

Svep åt höger eller vänster om du vill 
visa fler album.

Tryck med två fingrar på en bildhög och 
dra isär dem om du vill kika i högen.
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Arbeta med album
Album är grupper med bilder och videoklipp som ligger i mappar på SD-kortet eller 
USB-lagringsenheten (beroende på telefonmodell) eller i Picasa webbalbum.

Så öppnar du album och visar innehållet

S Öppna galleriet och tryck på det album som du vill visa.

Se avsnittet "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276.

Bilderna och videoklippen i albumet visas i ett kronologiskt rutnät. Högst upp på 
skärmen visas albumets namn.

Tryck på bilder eller videoklipp om du vill visa dem. Läs mer i "Arbeta med bilder" på 
sida 281 och "Arbeta med videoklipp" på sida 285.

S Tryck på pilarna i rullningslisten längst ned på skärmen om du vill rulla igenom 
bilderna en skärm i taget.

S Dra rullningslisten åt höger eller vänster för att rulla snabbare eller långsammare. 
Bildernas datum visas, så att du kan söka igenom dem efter datum.

S Du kan också rulla igenom bilderna i ett album genom att svepa med fingret åt 
vänster eller höger.

Albumets namn.

Tryck på en bild eller ett videoklipp om 
du vill visa det.

Tryck på en pil om du vill rulla igenom 
bilderna en skärm i taget. Rulla snabbt 
genom att dra åt vänster eller höger.

Tryck här om du vill växla mellan visning 
i rutnät och bildhögar.
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Så ändrar du hur albumens innehåll visas

Du kan visa bilderna och videoklippen kronologiskt i ett rutnät eller i högar som 
sorteras efter datum och plats. Albumvyn ändras med reglaget högst upp till höger på 
skärmen.

S Dra reglaget  åt höger om du vill organisera albumets innehåll i högar.

S Dra reglaget  åt vänster om du vill organisera albumets innehåll i ett 
kronologiskt rutnät igen.

Så hanterar du grupper av bilder och videoklipp

Du kan arbeta med hela album och enskilda bilder med du kan också välja flera bilder 
eller videoklipp i ett album och hantera dem som en grupp. Det är bra om du till 
exempel vill skicka några bilder till en vän.

1 Öppna albumet och visa bilderna och videoklippen.

2 Tryck två gånger på Meny . 

3 Markera de objekt du vill arbeta med.

Tryck på Avmarkera alla högst upp till höger på skärmen om du vill avmarkera 
alla objekt.

4 Använd knapparna längst ned på skärmen för att utföra åtgärder på de markerade 
objekten.

Vilka knappar du ser beror på de valda objekten. I avsnitten "Arbeta med bilder" på 
sida 281 och "Arbeta med videoklipp" på sida 285 kan du läsa mer om hur du delar 
och redigerar bilder och videoklipp.

Högarna sorteras efter datum och plats 
där de togs.
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Så delar du album med andra

Du kan dela hela innehållet i ett eller flera album.

Du kan också dela enskilda bilder eller videoklipp från ett album. Läs mer i avsnitten 
"Arbeta med bilder" på sida 281 och "Arbeta med videoklipp" på sida 285.

1 Öppna galleriets startsida.

Se avsnittet "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276.

2 Tryck två gånger på Meny . 

3 Markera de album som du vill dela.

4 Tryck på Dela längst ned på skärmen. Välj vilken app du vill använda i menyn som 
visas.

Appen öppnas. I ett nytt meddelande finns de album eller länkar du valt att dela 
bifogade. Mer information om hur du skickar meddelanden finns i avsnittet om den 
aktuella appen.

Viktigt Om du delar ett album via Gmail får originalbilagan inte tas bort förrän meddelandet 
har skickats (visas under etiketten Skickat, inte i Utkorgen). Annars skickas inte bila-
gan.

Så visar du information om album

1 Öppna galleriets startsida.

Se avsnittet "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276.

2 Tryck två gånger på Meny . 

3 Markera de album du som vill visa information om.

4 Tryck på Mer längst ned på skärmen. Tryck på Information i menyn som visas.

Så tar du bort album

Du kan ta bort ett album och dess innehåll från SD-kortet eller USB-lagringsenheten. 

1 Öppna galleriets startsida.

Se avsnittet "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276.

2 Tryck två gånger på Meny .

3 Markera de album som du vill ta bort.

4 Tryck på Ta bort längst ned på skärmen. Tryck på Bekräfta borttagning i 
dialogrutan som visas.
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Arbeta med bilder
Använd Galleri om du vill visa bilder som du har tagit med kameran, hämtat, kopierat 
till SD-kortet eller USB-lagringsenheten (beroende på telefonmodell) eller sparat i 
Picasa webbalbum. Du kan också redigera bilderna på telefonen och dela dem med 
vänner.

Så visar du och bläddrar bland bilder

S Öppna ett album i galleriet och tryck på en bild.

Se avsnitten "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276 och "Arbeta med 
album" på sida 278.

S När du vrider telefonen växlar bildens format automatiskt mellan stående 
(porträtt) och liggande (landskap).

Bilden visas (men sparas inte) i det nya formatet.

S Tryck på bilden om du vill visa zoomen och andra kontroller.

S Zooma in och ut genom att trycka på en zoomikon, dubbelknacka på bilden eller 
sätta två fingrar på skärmen och föra ihop eller dra isär dem.

S När bilden är inzoomad kan du trycka på den och dra den åt olika håll om du vill se 
delar av bilden som inte syns på skärmen.

S När bilden är zoomad till helskärm kan du dra den åt vänster eller höger om du vill 
visa nästa eller föregående bild i albumet.

Så visar du bilderna i ett bildspel

S Visa kontrollerna genom att trycka på en bild och välj sedan Bildspel.

S Bildspelet stängs om du trycker på en bild.

Tryck här om du vill zooma in 
eller ut.

Tryck på bilden om du vill se 
kontrollerna.

Dra åt vänster eller höger om 
du vill se nästa eller 
föregående bild i albumet.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Galleri 282
Så roterar du bilder

1 Visa kontrollerna genom att trycka på en bild och välj sedan Meny. 

2 Tryck på Mer.

Menyn som visas innehåller verktyg för att arbeta med bilden.

3 Tryck på Rotera åt vänster eller Rotera åt höger.

Bilden sparas i det nya formatet.

Så använder du en bild som kontaktikon eller som bakgrund på startsidan

1 Visa kontrollerna genom att trycka på bilden och välj sedan Meny.

2 Tryck på Mer.

3 Tryck på Använd som.

Om du trycker på Kontaktikon ombeds du att välja vilken kontakt som ska 
kopplas till bilden, samt att beskära bilden.

Om du trycker på Bakgrund ombeds du att beskära bilden.
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Så beskär du bilder

Du kan spara en inzoomad del av en bild genom att beskära den. Du kan bara beskära 
de bilder som sparats på SD-kortet eller USB-lagringsenheten. Bilder som finns i till 
exempel Picasa webbalbum kan däremot inte beskäras.

1 Visa kontrollerna genom att trycka på en bild och välj sedan Meny.

2 Tryck på Mer.

3 Tryck på Beskär.

Ett beskärningsverktyg i form av en rektangel visas i bilden.

4 Välj hur du vill beskära bilden med hjälp av beskärningsverktyget.

Flytta beskärningsverktyget genom att trycka mitt i rektangeln och dra den till 
valfri plats.

Ändra rektangelns storlek genom att trycka på kanterna och dra dem till valfri 
bredd och höjd.

Tryck på ett av rektangelns hörn och dra det utåt eller inåt om du vill ändra 
storleken med bibehållna proportioner.

5 Tryck på Spara om du vill spara en kopia av den beskurna bilden.

Den ursprungliga, obeskärda bilden bibehålls.

Tryck på Spara när du är färdig.

Tryck mitt i rektangeln och dra den till 
valfri plats.

Tryck på ett hörn eller en kant och dra 
det inåt eller utåt om du vill ändra storlek 
på beskärningsverktyget och zooma in 
eller ut.
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Så visar du information om bilderna

1 Visa kontrollerna genom att trycka på bilden och välj sedan Meny.

2 Tryck på Mer.

3 Tryck på Information.

Så visar du var bilder har tagits i Google Maps

Om du har konfigurerat kameran att spara platsdata (se avsnittet "Ändra 
kamerainställningar" på sida 270) kan du se var bilden togs på en karta i Google Maps.

1 Visa kontrollerna genom att trycka på bilden och välj sedan Meny.

2 Tryck på Mer.

3 Tryck på Visa på karta.

Google Maps öppnas med en karta som är centrerad på platsen där bilden togs.

Så delar du bilder med andra

Du kan dela en bild genom att skicka den till dina vänner eller lägga upp den i ett 
Picasa webbalbum.

Du kan också dela album med bilder eller videoklipp. Läs mer i avsnittet "Arbeta med 
album" på sida 278.

1 Visa kontrollerna genom att trycka på bilden och välj sedan Mer.

2 Tryck på Dela.

3 Välj vilken app du vill använda i menyn som visas.

Appen öppnas. I ett nytt meddelande finns den bild (eller länk) som du valt att dela 
bifogad. Mer information om hur du skickar meddelanden finns i avsnittet om den 
aktuella appen.

Viktigt Om du delar en bild via Gmail får originalbilden inte tas bort förrän meddelandet har 
skickats (visas under etiketten Skickat, inte i Utkorgen). Annars skickas inte den 
bifogade bilden.

Så tar du bort bilder

Du kan ta bort bilder från SD-kortet eller USB-lagringsenheten.

1 Visa kontrollerna genom att trycka på en bild och välj sedan Meny.

2 Tryck på Ta bort.

3 Tryck på OK i dialogrutan som visas.
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Arbeta med videoklipp
Använd galleriet om du vill spela upp och dela videoklipp som du tagit med kameran.

Så spelar du upp videofilmer

S Öppna ett album i galleriet och tryck på ett videoklipp.

Videoklipp spelas upp i samma format som de togs med kameran (stående eller 
liggande).

I avsnittet "Öppna galleriet och visa dina album" på sida 276 kan du läsa mer om 
hur du öppnar album.

S Tryck på videon om du vill visa uppspelningskontrollerna.

Så delar du videofilmer med andra

Du kan dela ett videoklipp genom att skicka det via e-post eller MMS. 
Storleksbegränsningen för MMS-meddelanden är i regel 3 MB, runt 1 minut 
högkvalitativ video eller 2 minuter lågkvalitativ video. Se avsnittet "Ändra 
kamerainställningar" på sida 270. Du kan också dela ett videoklipp genom att lägga 
upp det på YouTube.

1 Tryck två gånger på Meny  när ett album är öppet.

2 Markera de videoklipp eller bilder som du vill dela.

3 Tryck på Dela.

4 Välj vilka appar du vill använda i menyn som visas.

Appen öppnas. I ett nytt meddelande finns det videoklipp som du valt att dela 
bifogat. Om du valde YouTube ombeds du att ange information om videoklippet 
som ska överföras. Mer information finns i avsnittet om den aktuella appen.

Tryck på videon om du vill visa 
uppspelningskontrollerna för 
att pausa, återuppta och 
snabbspola.
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Viktigt Om du delar ett eller flera videoklipp via Gmail får originalen inte tas bort förrän med-
delandet har skickats (visas under etiketten Skickat, inte i Utkorgen). Annars skickas 
inte de bifogade videoklippen.

Så tar du bort videofilmer

1 Tryck två gånger på Meny  när ett album är öppet.

2 Markera de videoklipp eller bilder som du vill ta bort.

3 Tryck på Ta bort.

4 Tryck på Bekräfta borttagning.
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YouTube
YouTube är Googles onlinetjänst för videoströmning som du kan 
använda för att hitta, visa och dela videoklipp.

I det här avsnittet
"Öppna YouTube och titta på videoklipp" på sida 288

"Hitta videoklipp" på sida 291

"Ranka och kommentera videoklipp" på sida 293

"Lägga upp och dela videoklipp" på sida 294

"Arbeta med spellistor" på sida 296

"Hantera kanaler" på sida 297

"Ändra inställningar i YouTube" på sida 299
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Öppna YouTube och titta på videoklipp
Du kan hitta, visa, lägga upp och ranka videoklipp med appen YouTube på telefonen.

Så öppnar du YouTube och YouTubes startsida

S Tryck på ikonen YouTube  i Startprogram eller på Androids startsida.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

YouTubes startsida öppnas. Om du är inloggad (se avsnittet "Så loggar du in på 
YouTube" på sida 290) visas nya videoklipp från de kanaler som du prenumererar 
på samt andra rekommenderade videoklipp. Om du inte är inloggad visas populära 
videoklipp från hela YouTube.

S Om du vill återgå till YouTubes startsida trycker du på Meny  på en YouTube-
sida och sedan på Start.

Tryck på ett videoklipp på YouTubes startsida som du vill titta på. Se avsnittet "Så 
spelar du upp videoklipp" på sida 289.

Om du vill filma eller dela videoklipp trycker du på kameraikonen  så att appen 
kamera öppnas. Se avsnittet "Så filmar du nya videoklipp och lägger upp dem på 
YouTube" på sida 294.

Om du vill söka efter videoklipp trycker du på sökikonen . Se avsnittet "Hitta 
videoklipp" på sida 291.

Tryck här om du vill filma och dela 
videoklipp med hjälp av appen Kamera.

Tryck här om du vill söka efter ett 
videoklipp. Du kan till och med göra en 
röstsökning.

Spela upp ett videoklipp genom att 
trycka på det.
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Så spelar du upp videoklipp

S Du spelar upp ett videoklipp genom att trycka på det på en YouTube-sida.

Klippet spelas då upp på visningssidan.

På visningssidan kan du inte bara spela upp videoklipp utan även hantera dem på 
många olika sätt dem. Se "Ranka och kommentera videoklipp" på sida 293, 
"Lägga upp och dela videoklipp" på sida 294 och de andra avsnitten i det här 
kapitlet.

S På visningssidan kan du trycka på videoklippet när du vill pausa eller återuppta 
uppspelningen.

S Tryck på en av flikarna om du vill veta mer om klippet.

På visningssidan finns förutom fliken Info med information i en rullista, även 
flikarna Liknande videoklipp och Kommentarer. Du kan dra fingret åt höger och 
vänster om du vill visa dolda flikar. Se avsnittet "Hitta videoklipp" på sida 291.

S Vrid telefonen åt sidan om du vill visa videoklipp i helskärmsläge.

Du kan även dubbelknacka lätt på videoklipp om du vill växla mellan 
helskärmsläge och klippets visningssida.

Tryck på videoklippet om du vill pausa 
och tryck igen om du vill återuppta 
uppspelningen.

Vrid telefonen åt sidan om du vill byta till 
helskärmsläge.

Tryck på en av flikarna om du vill veta 
mer om klippet. Dra med fingret om du 
vill visa fler flikar.

Tryck på ägaren till videoklippet om du 
vill öppna dennes kanal
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S Om du vill visa kontrollerna när du visar videoklipp i helskärmsläge trycker du 
klippet. Tryck igen om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

S När kontrollerna visas kan du hoppa till en annan del av klippet genom att dra 
videomarkören.

S Tryck på HQ om du vill växla mellan hög kvalitet och standardkvalitet på 
videoklippet som visas.

Du kan välja om videoklipp ska visas i hög kvalitet eller standardkvalitet när 
telefonen är ansluten till Internet via ett nätverk för mobilenheter. Se avsnittet 
"Ändra inställningar i YouTube" på sida 299.

S Tryck på CC om du vill visa eller dölja textning på önskat språk. 

Textning är endast tillgängligt om det tillhandahålls av videoklippets ägare. 

Du kan ändra storleken på textningen. Anvisningar finns i avsnittet "Ändra 
inställningar i YouTube" på sida 299.

S Tryck på Tillbaka  om du vill stoppa uppspelningen och återgå till listan med 
videoklipp.

Så loggar du in på YouTube

Du kan hitta och visa videoklipp på YouTube utan att ha ett eget YouTube-konto men 
om du vill kommentera klipp, lägga till dem bland dina favoriter, lägga upp egna klipp 
eller använda andra YouTube-funktioner måste du logga in på ett YouTube-konto.

S Tryck på Meny  och sedan på Min kanal om du vill logga in på YouTube.

Om något av Google-kontona på telefonen är ett YouTube-konto uppmanas du att 
använda det när du loggar in. Annars kan du lägga till ett YouTube-konto.

Om du inte redan är inloggad första gången som du använder en YouTube-funktion 
som kräver inloggning uppmanas du att logga in.

Du loggar ut från YouTube (om du till exempel vill logga in med ett annat konto) genom 
att trycka på Logga ut på Min kanal. Se avsnittet "Hantera kanaler" på sida 297.

Om du vill veta mer om YouTube-konton besöker du YouTube på webben.

Tryck på videoklippet om du vill 
visa kontrollerna. Om du trycker 
igen pausas eller återupptas 
uppspelningen.

Hoppa till en annan del av 
videoklippet genom att dra 
video-scrubbern
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Hitta videoklipp
På YouTube kan du hitta nya videoklipp på många olika sätt, bland annat genom att 
bläddra efter kategori, genom att söka eller genom att utforska informationen om 
videoklipp på deras visningssidor.

Att visa kanaler som tillhör någon som har lagt upp ett videoklipp som du gillar är 
också ett bra sätt att hitta nya klipp. Se avsnittet "Hantera kanaler" på sida 297.

Så söker du efter videoklipp

1 Tryck på Sök  när YouTube körs. 

Du kan också trycka på sökikonen  på YouTubes startsida eller på Meny  
och sedan på Sök.

2 Ange den text som du vill söka efter eller tryck på mikrofonikonen om du göra en 
röstsökning.

3 Tryck på ett av förslagen under sökrutan eller tryck på förstoringsglaset  om du 
vill söka efter det du skrev.

4 Bläddra bland sökresultaten och tryck på ett videoklipp om du vill titta på det.

Alla videoklipp som någonsin lagts upp och som passar sökningen finns till en 
början med bland sökresultaten. Du kan emellertid begränsa resultaten så att 
endast klipp som lagts upp den senaste tiden visas. Det gör du genom att trycka 
på När som helst (eller på önskad tidsfilterinställning) överst på 
sökresultatsidan.

Med funktionen SafeSearch kan du välja att sortera bort videoklipp som kan anses 
vara stötande. Du kan också rensa sökhistoriken så att gamla sökningar inte tas 
med bland förslagen nästa gång du söker på YouTube. Se avsnittet "Ändra 
inställningar i YouTube" på sida 299.
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Så bläddrar du bland videoklipp efter kategori

1 Tryck på Meny  och sedan på Bläddra.

2 Tryck på en kategori i rullistan med YouTube-kategorier. Du kan även välja Alla.

Kategorisidan för den kategori du valde öppnas med en lista över videoklipp. Tryck 
på det klipp som du vill spela upp.

Du kan begränsa videoklippen på kategorisidan så att du endast visar klipp som 
lagts upp under en viss tid genom att trycka på önskad tidsfilterinställning överst 
på kategorisidan.

Tryck på en flik om du vill visa de videoklipp i den aktuella kategorin som visats 
flest gånger, som rankats högst, som diskuterats mest eller som flest personer 
lagt till bland sina favoriter.

Så hittar du liknande videoklipp

På visningssidorna finns information om det aktuella videoklippet. Den kan du ta hjälp 
av om du vill hitta liknande videoklipp.

S Tryck på fliken Liknande videoklipp.

ELLER
S När du trycker på innehållsleverantörens namn på fliken Info öppnas deras kanal 

och en lista över andra videoklipp som de lagt upp visas.

ELLER
S Använd en eller flera av etiketterna på fliken Info när du söker på YouTube.

Se avsnittet "Så söker du efter videoklipp" på sida 291.
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Ranka och kommentera videoklipp
Du kan du kan kommentera videoklipp och ranka dem genom att ge dem tumme upp 
eller tumme ned. Du kan även lägga till videoklipp bland dina favoriter och till och med 
rapportera klipp som du anser är olämpliga.

Om du vill skrivna kommentarer använder du webbversionen av YouTube.

Så gör du tummen upp eller ned för videoklipp

S Tryck på tumme upp  eller tumme ned  på klippets visningssida.

Din röst läggs till det totala antalet tittare som gillar eller inte gillar klippet och 
resultatet visas på visningssidan.

Så lägger du till och tar bort videoklipp från dina favoriter

S Tryck på Mer och sedan på Markera som favorit eller Ta bort från 
favoriter på klippets visningssida.

Videoklippet läggs då till eller tas bort från dina favoriter.

Favoriterna visas på skärmen Min kanal. Se avsnittet "Hantera kanaler" på 
sida 297.

Så kommenterar du videoklipp

Du kan låta andra veta vad du tycker om ett videoklipp.

1 Tryck på fliken Kommentarer på videoklippets visningssida.

2 Tryck på textfältet överst på skärmen.

3 Ange kommentaren i dialogrutan Lägg upp kommentar.

Se avsnittet "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33.

4 Tryck på Lägg upp.

Så flaggar du videoklipp som stötande

S Tryck på Mer och sedan på Flagga på klippets visningssida.

Appen Webbläsare öppnas och när du har loggat in på YouTube på webben blir du 
ombedd att välja en anledning till varför du anser att videoklippet är stötande. 
Sedan kan du skicka dina kommentarer till Google.
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Lägga upp och dela videoklipp
Du kan lägga upp egna videoklipp på YouTube. Dessa visas på skärmen Min kanal. Du 
kan även dela videoklipp med andra genom att skicka webbadressen.

Så filmar du nya videoklipp och lägger upp dem på YouTube

1 Tryck på filmkameraikonen  högst upp på YouTubes startsida.

Kameran öppnas då i videoläge.

2 Filma ett videoklipp med kameran.

Se avsnittet "Så filmar du videoklipp" på sida 269.

När du är klar öppnas skärmen Överför videoklipp.

3 Ge videoklippet en rubrik och lägg till fler uppgifter om du vill, till exempel om du vill 
att klippet ska vara offentligt eller privat.

4 Tryck på Överför.

Videoklippet läggs till i kanalen.

Så lägger du upp befintliga videoklipp på YouTube

1 Tryck på Meny  och sedan på Överför.

Appen Galleri öppnas och där finns album med videoklipp.

Mer information om Galleri finns i avsnittet "Galleri" på sida 275. Där kan du bland 
annat läsa om hur du öppnar album, väljer videoklipp och till och med hur du 
påbörjar en överföring till YouTube.

2 Öppna ett album och tryck på det videoklipp som du vill lägga upp.

3 Ge videoklippet en rubrik och lägg till fler uppgifter om du vill, till exempel om du vill 
att klippet ska vara offentligt eller privat.

4 Tryck på Överför.

Videoklippet läggs till i kanalen.
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Så tar du bort videoklipp som du har lagt upp

Du kan ta bort videoklipp som du lagt upp på din YouTube-kanal, oavsett om du 
överfört dem från telefonen eller via en webbläsare.

1 Tryck på Meny  och sedan på Min kanal.

2 Tryck på fliken Överföringar.

Du kanske måste trycka och dra på skärmen för att fliken ska visas.

3 Tryck länge på ikonen  bredvid det videoklipp som du vill ta bort.

4 Tryck på Ta bort.

Så delar du videofilmer med andra

1 Tryck på Mer och sedan på Dela på videoklippets visningssida.

2 Tryck på den app som du vill använda när du delar klippet.

I dokumentationen för den app som du valde kan du läsa om hur du skickar 
information om videoklippet till dem som du vill dela det med.

Så kopierar du ett videoklipps webbadress

Du kan kopiera webbadressen till ett videoklipp på YouTube och sedan klistra in den i 
ett meddelande eller annat dokument.

S Tryck på Mer och sedan på Kopiera webbadress på videoklippets 
visningssida.

Nu kan du klistra in adressen i ett textfält i någon annan app. Se avsnittet 
"Redigera text" på sida 39.
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Arbeta med spellistor
Spellistor är samlingar med videoklipp som du kan spela upp på YouTube. Spellistorna 
visas på skärmen Min kanal. Se avsnittet "Hantera kanaler" på sida 297. Du kan lägga 
till videoklipp i egna spellistor eller titta på listor som andra har skapat.

På YouTube på webben kan du läsa mer om hur du skapar och redigerar spellistor.

Så lägger du till videoklipp i en spellista

Du skapar, redigerar och tar bort spellistor på YouTube på webben. Du kan emellertid 
lägga till videoklipp i befintliga spellistor med YouTube på telefonen.

1 Tryck på Mer och sedan på Spara i på klippets visningssida.

2 I den dialogruta som öppnas trycker du på namnet på den spellista som du vill 
lägga till videoklippet i.

Så visar du egna spellistor

1 Tryck på Meny  och sedan på Min kanal.

2 Tryck på fliken Spellistor.

Du kanske måste trycka och dra på skärmen för att fliken Spellistor ska visas.

3 Tryck på en spellista i listan om du vill visa videoklippen.

Du kan trycka på ett videoklipp om du vill spela upp det. Du kan också trycka på Spela 
alla högst upp på skärmen om du vill spela upp samtliga klipp i spellistan i en följd.

När du visar videoklipp i en spellista kan du dra åt höger och vänster om du vill byta 
klipp.

Så visar du andras spellistor

1 Öppna någon annans kanal.

Se avsnittet "Hantera kanaler" på sida 297.

2 Tryck på fliken Spellistor.

Du kanske måste trycka och dra på skärmen för att fliken Spellistor ska visas.

3 Tryck på en spellista i listan om du vill visa videoklippen.

Du kan trycka på ett videoklipp om du vill spela upp det. Du kan också trycka på 
Spela alla högst upp på skärmen om du vill spela upp samtliga klipp i spellistan i 
en följd.

När du visar videoklipp i en spellista kan du dra åt höger och vänster om du vill byta 
klipp.
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Hantera kanaler
En kanal är den plats där ägarens videoklipp, spellistor och andra YouTube-uppgifter 
samlas. Du kan skapa en egen kanal och bjuda in andra att prenumerera på hela eller 
delar av den. På så sätt får de möjlighet att ta del av det du bidrar med till YouTube. Du 
kan också själv visa och prenumerera på andras kanaler.

På telefonen är Min kanal den plats där du hittar dina spellistor, favoriter, 
prenumerationer och de videoklipp som du har överfört. Besök YouTube på webben 
om du vill veta mer om hur du kan konfigurera kanalen.

Så öppnar du Min kanal

S Tryck på Meny  och sedan på Min kanal.
Skärmen Min kanal öppnas och där hittar du information om kanalen tillsammans 
med flikar som du kan trycka på om du vill visa listor över de videoklipp som du har 
överfört, dina favoritklipp, dina spellistor och de kanaler som du prenumererar på.

Så öppnar du någon annans kanal

S När du tittar på ett videoklipp som någon annan har lagt upp trycker du på dennes 
namn på fliken Info på visningssidan.

ELLER
S Tryck på en kanal i listan över kanaler som du prenumererar på. Denna lista finns 

på fliken Prenumerationer i Min kanal.

Då öppnas kanalsidan med information om kanalen.

Tryck på en flik på kanalsidan om du vill visa de överföringar, favoriter, aktiviteter 
eller spellistor som är kopplade till kanalen.
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Så börjar du prenumerera på en kanal

1 Öppna någon annans kanal.

Se avsnittet "Så öppnar du någon annans kanal" på sida 297.

2 Tryck på Prenumerera högst upp på kanalsidan.

3 Tryck på Alla aktiviteter eller på Endast överförda videoklipp i 
dialogrutan.

Det alternativ som du trycker på avgör vilken flik som visas när du öppnar 
kanalsidan.

Du kan visa listan över kanaler som du prenumererar på (och trycka på en som du 
vill öppna) på fliken Prenumerationer i Min kanal.

Om du redan prenumererar på en kanal ändras Prenumerera till Säg upp 
överst på kanalsidan.
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Ändra inställningar i YouTube
Du kan ändra följande inställningar i YouTube på telefonen.

S Tryck på Meny  och sedan på Inställningar om du vill ändra inställningarna 
för YouTube.

Högkvalitetsvideo på din mobil Markera kryssrutan om videoklipp alltid ska 
visas i hög kvalitet när du är ansluten till mobila nätverk. Det ger kortare uppstartstid 
och minskad dataanvändning. När du är ansluten till Wi-Fi-nätverk visas videoklippen 
alltid i hög kvalitet, oavsett vilken inställning du väljer här.

Teckenstorlek för undertexter Här väljer du teckenstorlek på videoklippens 
bildtexter.

Rensa sökhistorik Tryck här om du vill ta bort resultat från tidigare sökningar 
efter videoklipp så att de inte visas som förslag vid framtida sökningar.

SafeSearch-filtrering Här anger du om Google SafeSearch ska användas för att 
filtrera bort vissa resultat när du söker efter videoklipp. Du kan välja att inte blockera 
alls (av), blockera videoklipp av sexuell eller stötande natur (medel) eller blockera både 
text och bild av sexuell eller stötande natur (strikt).

Hjälp YouTubes hjälpcenter öppnas i appen Webbläsare.

Feedback YouTubes feedbackformulär öppnas i appen Webbläsare.

Användarvillkor och sekretesspolicy för mobila enheter YouTubes och 
Googles användarvillkor och sekretesspolicy visas.

Programversion Visar vilken version av YouTube som är installerad på telefonen.
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Musik
I appen Musik kan du ordna och lyssna på musik och andra ljudfiler som 
överförts från datorn till SD-kortet eller USB-lagringsenheten beroende 
på telefonmodell.

I det här avsnittet
"Överföra musikfiler till telefonen" på sida 302

"Öppna Musik och hantera biblioteket" på sida 303

"Spela upp musik" på sida 305

"Arbeta med spellistor" på sida 308
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Överföra musikfiler till telefonen
Ljudfiler från SD-kortet eller USB-lagringsenheten (beroende på telefonmodell) 
spelas upp i appen Musik. Därför måste du kopiera över ljudfiler från datorn innan du 
öppnar Musik.

Musik stöder många olika typer av ljudfilsformat och kan spela upp musik som du 
köper online, kopierar från CD-skivor med mera. 

Musik stöder bland annat formaten MP3, M4A (AAC från iTunes utan DRM-skydd), 
AMR, MIDI och OGG Vorbis.

Så kopierar du musikfiler från datorn

1 Anslut telefonen till datorn via en USB-kabel och montera SD-kortet eller USB-
lagringsenheten på datorn.

Se avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67.

2 Du kan ordna ljudfilerna från datorn genom att skapa en musikmapp på högsta 
nivån på SD-kortet eller USB-lagringsenheten.

3 Kopiera över musik och andra ljudfiler från datorn till mappen som du skapade.

Håll ordning på filerna genom att skapa undermappar. Du kan också kopiera 
ljudfilerna direkt till den högsta nivån på SD-kortet eller USB-lagringsenheten.

Ibland medföljer skivomslag i JPEG-format. Byt namn på dessa bildfiler till 
albumart.jpg och lägg dem i samma mapp som de tillhörande musikfilerna.

4 Skapa en undermapp för spellistor i musikmappen om du vill arbeta med spellistor.

5 Montera bort SD-kortet eller USB-lagringsenheten från datorn och koppla ifrån 
telefonen.

Varning! Följ instruktionerna på datorn och i avsnittet "Ansluta till en dator via USB" på sida 67 
när du monterar bort USB-lagringsenheten så att filerna inte tar skada.
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Öppna Musik och hantera biblioteket
När du har kopierat musik till SD-kortet eller USB-lagringsenheten (se avsnittet 
"Överföra musikfiler till telefonen" på sida 302) eller hämtat musik från en annan källa 
kan du öppna appen Musik och visa musikbiblioteket. Biblioteket kan sorteras på fyra 
olika sätt.

Så öppnar du appen Musik och visar biblioteket

S Tryck på ikonen Musik  i Startprogram eller på startsidan.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om 
hur du öppnar program och växlar mellan dem.

När du kopierar musik till SD-kortet eller USB-lagringsenheten söker appen Musik 
efter ljudfiler och en katalog med din musik byggs upp. Katalogen baseras på den 
filinformationen som lagras i respektive fil. Detta kan ta allt ifrån några sekunder till 
flera minuter beroende på antalet filer.

När katalogen är fullständig öppnas musikbibliotekets skärm. Välj att sortera 
biblioteket efter artister, album, låtar eller spellistor genom att trycka på en av 
flikarna.

Du kan återgå till bibliotekets startsida från de flesta skärmarna i 
musikprogrammet genom att trycka på Meny  och sedan på Bibliotek.

Välj mellan fyra sätt att visa biblioteket 
genom att trycka på en flik.

Tryck på den aktuella låtens information 
om du vill öppna uppspelningsskärmen.
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Så söker du efter musik i biblioteket

1 Öppna bibliotekets startsida och tryck på Sökknappen .

2 Börja skriva namnet på artisten, albumet eller låten som du letar efter.

Matchande låtar visas i listan under sökrutan.

3 Lyssna på en matchande låt genom att trycka på den. Du kan också trycka på ett 
album- eller artistförslag om du vill se en lista över tillhörande låtar.

Så tar du bort låtar från SD-kortet eller USB-lagringsenheten

S Tryck länge på en låt i biblioteket. Tryck på Ta bort i menyn som öppnas.

ELLER
S Tryck på Meny  och sedan på Ta bort på uppspelningsskärmen.

När telefonen är ansluten till datorn kan du ta bort musikfiler enligt anvisningarna i 
avsnittet "Överföra musikfiler till telefonen" på sida 302.
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Spela upp musik
Du kan använda telefonens inbyggda högtalare, sladdanslutna hörlurar eller 
Bluetooth-hörlurar som stöder A2DP-profilen. I avsnittet "Ansluta till Bluetooth-
enheter" på sida 64 och telefonens bruksanvisning finns det mer information om vilka 
hörlurar som medföljer telefonen.

Så spelar du upp musik

S Lyssna på en låt genom att trycka på den i biblioteket.

ELLER
S Tryck på Meny  och sedan på Spela alla när du visar en låtarna i ett album.

Låten du tryckte på eller första låten i albumet eller spellistan börjar spelas på 
uppspelningsskärmen. Låtarna i den aktuella spellistan spelas i ordning till slutet 
av listan (om du inte har valt ett upprepningsalternativ). Innan slutet av listan nås 
fortsätter uppspelningen tills du avbryter den, även om du byter app eller tar emot 
ett telefonsamtal.

Du kan återgå till uppspelningsskärmen från de flesta skärmarna i 
musikprogrammet genom att trycka på Meny  och sedan på Uppspelning.

Du kan återgå till uppspelningsskärmen från andra program genom att öppna 
aviseringspanelen och trycka på aviseringen för pågående musik. Se avsnittet 
"Hantera aviseringar" på sida 31.

Tryck här om du vill öppna den aktuella 
spellistan.

Tryck här om du vill blanda spåren i den 
aktuella spellistan.

Tryck länge om du vill söka efter 
information.

Byt spår, pausa och fortsätt spela. Dra 
reglaget om du vill hoppa direkt till en 
viss del av spåret.

Tryck en gång om du vill upprepa den 
aktuella spellistan. Tryck en gång till om 
du vill upprepa låten.
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Så styr du uppspelningen

På uppspelningsskärmen finns ett antal ikoner som används för att styra 
uppspelningen av låtar, album och spellistor:

Så justerar du volymen

Du kan justera volymen genom att ställa in mediavolymen (se avsnittet 
"Ljudinställningar" på sida 357) eller göra inställningar i musikprogrammet.

S Tryck på knappen Volym upp/ned på telefonen.

Den aktuella mediavolymen visas på en panel och indikatorn förflyttar sig när du 
justerar volymen.

På vissa hörlurar finns kontroller för att justera volymen, pausa och återuppta 
uppspelningen eller byta spår.

Så spelar du upp låtarna i en blandad lista

Om du aktiverar Blanda alla spår spelas musiken i slumpmässig ordning tills du 
inaktiverar läget.

S Tryck på Meny  och sedan på Blanda alla spår på uppspelnings- eller 
biblioteksskärmen.

En spellista med ett dussin slumpmässigt utvalda spår börjar spelas i Musik. När 
de första tolv låtarna har spelats läggs ytterligare ett dussin låtar till i listan och 
uppspelningen fortsätter.

Pausa uppspelningen.

Fortsätt spela.

Byt till nästa spår i albumet, spellistan eller den blandade listan.

Byt till föregående spår i albumet, spellistan eller den blandade listan.

Öppna den aktuella spellistan.

Blanda spåren i den aktuella spellistan (låtarna spelas i slumpmässig 
ordning).

Växla mellan tre upprepningslägen: upprepa inte, upprepa spellistan 
eller upprepa aktuell låt.
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S Om du vill se den aktuella blandade spellistan kan du trycka på ikonen Spellista 
 på uppspelningsskärmen.

Mer information finns i avsnittet "Arbeta med spellistor" på sida 308.

S Trycka länge på ett spår i biblioteket om du vill lägga till det sist i den blandade 
listan. Tryck på Lägg till i spellista och sedan på Aktuell spellista i menyn 
som öppnas. 

Spåret läggs till sist i den blandade listan.

S Stäng av blandningen genom att trycka på Meny  och sedan på Blanda inte 
alla spår.

Så använder du låtar som ringsignal

Du kan använda en låt som ringsignal istället för ringsignalerna som finns i telefonen.

S Tryck länge på en låt i biblioteket. Tryck på Använd som ringsignal i menyn 
som öppnas.

ELLER
S Tryck på Meny  och sedan på Använd som ringsignal på 

uppspelningsskärmen.

I avsnittet "Ljudinställningar" på sida 357 hittar du mer information om hur du visar 
och väljer ringsignal i appen Inställningar.
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Arbeta med spellistor
Spellistor är ett sätt att ordna utvalda musikfiler i en lista. Du kan spela upp låtarna i 
den ursprungliga ordningen eller slumpmässigt.

Så skapar du spellistor

1 Öppna en lista över låtar i biblioteket och tryck länge på den första låten du vill 
lägga till i den nya spellistan.

2 Tryck på Lägg till i spellista.

3 Tryck på Ny.

4 Ange ett namn och tryck på Spara.

Den nya spellistan läggs till i biblioteket med spellistor.

Låten som spelas just nu kan också läggas till först i en spellista. Tryck på 
Meny  och sedan på Lägg till i spellista på uppspelningsskärmen. Du kan 
trycka på Spara som spellista om du vill lägga till alla låtarna i albumet som 
spelas.

Så lägger du till låtar i en spellista

1 Tryck länge på en låt i biblioteket.

2 Tryck på Lägg till i spellista.

3 Välj en spellista genom att trycka på listans namn.

Låten läggs till i spellistan.

Låten som spelas just nu kan också läggas till i en spellista. Tryck på Meny  och 
sedan på Lägg till i spellista på uppspelningsskärmen.

Så ändrar du ordning på låtarna i en spellista

1 Öppna en spellista genom att trycka på den i biblioteket med spellistor.

Du kan också öppna den aktuella spellistan genom att trycka på ikonen Spellista i 
uppspelningsfönstret.

2 Ändra ordningen i spellistan genom att dra låtarna uppåt eller nedåt.
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Så tar du bort låtar från en spellista

1 Öppna en spellista.

2 Tryck länge på en låt och välj Ta bort från spellista. Eller tryck på Meny  
och sedan på Rensa spellista om du vill ta bort alla låtar från spellistan.

Låtarna tas inte bort från telefonen eller från andra spellistor. De tas bara bort från 
den spellista som du arbetar med för tillfället.

Så byter du namn på eller tar bort spellistor

1 Öppna biblioteket med spellistor.

2 Tryck länge på en spellista. Tryck på Byt namn eller Ta bort i menyn som 
öppnas.

Du kan inte ta bort spellistan Nyligen tillagda.

Låtarna finns kvar även om du tar bort spellistan.

Så skapar du spellistor på datorn

Du kan skapa spellistor på datorn och sedan spela dem i Musik. Musikprogrammet 
kan hantera spellistor i filformaten M3U, WPL och PLS. Du kopierar spellistor till SD-
kortet eller USB-lagringsenheten på samma sätt som du kopierar musik. Läs mer i 
avsnittet "Överföra musikfiler till telefonen" på sida 302. Det är praktiskt att skapa en 
undermapp för spellistor i musikmappen.

Om datorn inte har något speciellt program för att skapa spellistor kan du använda ett 
textredigeringsprogram:

G Skriv namnet på varje musikfil på en egen rad.

G Använd samma filnamn som visas på datorn. När spellistan visas i Musik syns 
bara spårens namn.

G Spara listan som en M3U-fil.
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Nyheter och väder
Nyheter och väder är en widget på skrivbordet där du enkelt kan 
kontrollera vädret och de senaste nyheterna. Widgeten är knuten till ett 
komplett program.

I det här avsnittet
"Kontrollera nyheter och väder" på sida 312

"Ändra inställningar i Nyheter och väder" på sida 315
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Kontrollera nyheter och väder
I Nyheter och väder kan du visa väderprognoser och läsa nyhetsartiklar om vanliga 
ämnen. Du kan anpassa vilka ämnen som visas. 

Informationen sammanfattas översiktligt i widgeten Nyheter och väder som du kan 
lägga på startsidan. I själva appen Nyheter och väder finns mer utförlig information.

Så öppnar du appen Nyheter och väder

S Tryck på nyhets- eller väderdelen i widgeten Nyheter och väder på startsidan eller 
tryck på ikonen  i Startprogram.

I avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45 hittar du mer information om hur du 
arbetar med widgetar. Du kan lägga flera widgetar för Nyheter och väder på 
startsidan och konfigurera dem att visa enbart nyheter, väder eller båda delarna.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om 
hur du öppnar program och växlar mellan dem.

Tryck på väderdelen i widgeten Nyheter 
och väder om du vill öppna appen med 
en väderöversikt. Tryck på nyhetsdelen 
om du vill visa en lista över de senaste 
nyhetsrubrikerna.
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Så får du närmare information om nyheter och väder

När du öppnar Nyheter och väder visas en översikt över vädret eller nyhetsrubrikerna.

S I rullistan med flikar högst upp till höger skärmen kan du välja om du vill visa vädret 
eller nyheter i olika kategorier. Svep åt vänster eller höger på skärmen om du vill 
byta nyhetskategori.

S Tryck på väderöversikten om du vill visa en detaljerad prognos.

Tryck på ett klockslag i diagrammet om du vill visa en detaljerad prognos med 
vädret timme för timme.

Rulla i listan och välj den nyhetskategori 
som intresserar dig.

Tryck på skärmen om du vill ha mer 
information.

Tryck på diagrammet om du vill visa 
en detaljerad väderprognos för ett 
visst klockslag.
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S Tryck på en rubrik om du vill läsa hela artikeln.

S Byt nyhetskategori genom att svepa åt vänster eller höger.

S När du visar vädret eller nyhetsrubrikerna kan du få den allra senaste 
informationen genom att trycka på Meny  och sedan på Uppdatera.

Tryck på en rubrik om du vill läsa hela 
artikeln.

Byt nyhetskategori genom att svepa 
åt vänster eller höger.
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Ändra inställningar i Nyheter och väder
Du kan ändra ett antal inställningar i Nyheter och väder. 

Platsrelaterade inställningar påverkar både widgeten Nyheter och väder och appen 
Klocka.

S Öppna inställningarna i Nyheter och väder genom att trycka på Meny  och 
sedan på Inställningar.

Inställningar i Nyheter och väder
Väderinställningar Se avsnittet "Väderinställningar" på sida 315.

Nyhetsinställningar Se avsnittet "Nyhetsinställningar" på sida 315.

Uppdateringsinställningar Se avsnittet "Uppdateringsinställningar" på 
sida 316.

Programversion Visar vilken version av appen Nyheter och väder som är 
installerad på telefonen.

Väderinställningar
Använd Min plats Markera kryssrutan om du vill att platstjänsten i telefonen ska 
fastställa din plats när du visar väderinformation. Avmarkera kryssrutan om du vill 
ställa in platsen manuellt med Ange plats.

Ange plats Om kryssrutan Använd Min plats inte är markerad kan du trycka 
här och välja vilken plats som du vill ha väderinformation för. Ange en stad eller ett 
postnummer.

Använd Celsius Markera kryssrutan om du vill visa temperaturer i Celsius istället 
för Fahrenheit.

Nyhetsinställningar
Välj ämnen Här väljer du vilka nyhetskategorier som ska visas i rullistan med flikar i 
Nyheter och väder. Du kan också trycka på Anpassat ämne och ange specifika 
ämnen, till exempel "solenergi" eller "olympiska spelen".

Användarvillkor för Google Nyheter Här hittar du information om 
användarvillkoren för Google Nyheter.
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Hämta artiklar på förhand Markera kryssrutan om du vill hämta nyhetsartiklar 
till telefonen. Hämtade artiklar öppnas snabbare och är tillgängliga offline. Det går 
snabbare att visa hämtade artiklar men det innebär samtidigt en ökad 
dataanvändning och högre batteriförbrukning.

Hämta bilder på förhand Markera kryssrutan om du vill att eventuella bilder ska 
hämtas tillsammans med nyhetsartiklarna. Det går snabbare att visa hämtade bilder, 
men det innebär samtidigt en ökad dataanvändning och högre batteriförbrukning. 
Inställningen är endast tillgänglig om du har markerat Hämta artiklar på 
förhand.

Uppdateringsinställningar
Inställningarna påverkar hur ofta informationen uppdateras i widgeten Nyheter och 
väder. Funktionen Automatisk uppdatering kan aktiveras och inaktiveras med 
dessa inställningar eller genom att lägga till och ta bort widgeten Nyheter och väder 
från startsidan. I avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45 hittar du mer information 
om hur du arbetar med widgetar.

Automatisk uppdatering Markera kryssrutan om du vill att informationen i 
Nyheter och väder ska uppdateras automatiskt enligt din inställning i 
Uppdateringsintervall. Avmarkera kryssrutan om informationen endast ska 
uppdateras när du trycker på Meny  och sedan på Uppdatera. Bakgrundsdata 
måste vara aktiverad i appen Inställningar för att den automatiska uppdateringen ska 
fungera. Se avsnittet "Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364. 

Uppdateringsintervall Här anger du hur ofta nyheterna och vädret ska 
uppdateras när Automatisk uppdatering har valts. Om du väljer ett kort intervall 
har du ständigt tillgång till den senaste informationen, men det innebär samtidigt en 
ökad dataanvändning och högre batteriförbrukning.

Uppdatera status Visar tidpunkt för den senaste uppdateringen och nästa 
planerad uppdatering.
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Klocka
I appen Klocka får du inte bara information om tid och datum utan även 
om vädret och telefonen. Du kan också använda Klocka för att göra 
telefonen till en väckarklocka.

Klocka har utformats så att appen fungerar tillsammans med en 
dockningsstation för skrivbord, men det kan även användas utan.

I det här avsnittet
"Visa datum, tid och annan information" på sida 318

"Ställa alarm" på sida 320

"Ändra inställningar för alarmet i Klocka" på sida 322
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Visa datum, tid och annan information
Med hjälp av Klocka kan du övervaka olika sorters information, inte bara tid och 
datum.

Så öppnar du appen Klocka

S Sätt telefonen i en dockningsstation för skrivbord.

ELLER
S Tryck på ikonen Klocka  på startsidan eller i Startprogram.

I avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42 hittar du mer information om 
hur du öppnar appar och byter dem.

Klocka öppnas och tid och datum visas på startsidans bakgrund. Där visas även 
information om det lokala vädret och annan användbar information.

När Klocka körs aktiveras skärmsläckarläget efter några minuter och då flyttas 
tids- och datumvisningen runt på skärmen. Tryck på skärmen eller på en knapp 
när du vill stänga av skärmsläckaren igen.

När du vill återgå till startsidan trycker på du ikonen  längst ned på skärmen 
Klocka.

Tiden när nästa alarm kommer att ringa.

Tryck här om du vill dämpa skärmens 
ljusstyrka.

Batterinivå och huruvida telefonen är 
ansluten till en laddare.

Tryck på en ikon om du vill ställa ett 
alarm, visa ett bildspel, lyssna på musik 
eller komma till startsidan.
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Så tittar du på bildspel

Du kan visa bildspel med bilder från albumen i Galleri istället för tid och datum.

S Tryck på ikonen Bildspel  längst ned på skärmen Klocka.

S Tryck på Tillbaka  när du vill avsluta bildspelet.

Så spelar du upp musik

Du kan spela upp musik samtidigt som klockan visas. Om du har en dockningsstation 
för skrivbord kan du spela musik från telefonen på en stereo via den ljudkabel som 
medföljer dockningsstationen.

S Tryck på ikonen Musik  längst ned på skärmen Klocka.

Appen Musik öppnas och där kan du välja vilken musik du vill spela. Mer 
information finns i avsnittet "Musik" på sida 301. Du kan återgå till Klocka eller 
använda andra appar under tiden som musiken spelas.

Så dämpar du ljusstyrkan i Klocka

S Om du använder telefonen som klocka bredvid sängen kan du dämpa skärmens 
ljusstyrka. Tryck på ikonen Dimmer  om du vill dämpa klockans ljusstyrka.

S Om du trycker på ikonen Dimmer  igen återställs den normala ljusstyrkan.

Om du inte kan se ikonen Dimmer trycker du länge på Start  och sedan trycker 
du på ikonen Klocka. Då öppnas Klocka med normal ljusstyrka.

Så ändrar du ljudinställningarna för en dockningsstation för skrivbord

Första gången som du sätter telefonen i dockningstationen för skrivbordet visas 
en dialogruta med frågan om du vill att musik och andra ljud ska spelas upp via 
dockningsstationens ljudutgång. Inställningen gäller endast för den 
dockningsstation som du använder för tillfället och du kan ha olika inställningar i 
olika dockningsstationer.

S Tryck på Meny  och sedan på Dockningsinställningar.

Dockningsinställningarna på sidan öppnas så som beskrivs i avsnittet 
"Ljudinställningar" på sida 357.
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Ställa alarm
Du kan ställa ett alarm genom att ändra ett befintligt alarm eller genom att lägga till 
ett nytt.

Så ställer du ett alarm

1 Tryck på ikonen Alarm  längst ned på skärmen Klocka.

2 Tryck på ikonen  bredvid ett alarm om du vill aktivera eller inaktivera det.

Aktiverade alarm är understrukna med grönt.

3 Tryck på ett befintligt alarm om du vill ändra tid och andra attribut. Eller tryck på 
Lägg till alarm om du vill lägga till ett nytt.

Du kan också lägga till fler alarm genom att trycka på Meny  när du är på 
skärmen Klocka och sedan på Lägg till alarm.

Tryck här om du vill lägga till ett alarm.

Tryck här om du vill aktivera eller stänga 
av ett alarm.
Tryck här om du vill öppna en skärm där 
du kan ställa in alarmets tid och andra 
attribut.

Tryck här om du vill komma tillbaka till 
huvudskärmen för Klocka.
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4 Tryck på Tid om du vill ställa in tiden för alarmet.

I dialogrutan som öppnas ändrar du tiden genom att trycka på knapparna + eller -, 
samt AM eller PM. Eller tryck på en tid om du vill skriva in den.

5 Tryck på Ringsignal om du vill välja vilken ringsignal som ska användas för 
alarmet.

Du kan välja en ringsignal som finns på telefonen eller en som du har sparat som 
ringsignal med hjälp av appen Musik. Se avsnittet "Så använder du låtar som 
ringsignal" på sida 307.

När du väljer en ringsignal spelas en kort bit av den upp.

6 Tryck på Vibrera om du vill att telefonen ska vibrera samtidigt som ringsignalen 
spelas upp.

7 Tryck på Upprepa om du vill att alarmet ska ringa flera dagar.

Om du inte anger att alarmet ska upprepas ringer det bara en gång.

8 Tryck på Etikett om du vill ange ett namn för alarmet.

9 Tryck på Klar när du är färdig.

Alarmet ringer vid den tid som du har angett.

10 Tryck på Tillbaka  när du vill komma tillbaka till huvudskärmen för Klocka.
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Ändra inställningar för alarmet i Klocka
Du kan ändra en mängd inställningar för dina alarm.

I Inställningar kan du också ändra hur tiderna visas i Klocka. Se avsnittet "Inställningar 
för datum och tid" på sida 373.

S Tryck på ikonen Alarm  längst ned på skärmen Klocka om du vill ändra 
inställningarna för alarmen. Tryck på Inställningar på skärmen Alarm som 
visas.

Alarm i tyst läge Markera kryssrutan om du vill att alarmet ska ringa även om 
telefonen är i tyst läge.

Alarmvolym Här ställer du in alarmens ljudvolym.

Längd på snooze Här anger du hur lång tid det ska gå innan alarmet ringer igen.

Sidoknappens funktion Här anger du vad som ska hända om du trycker på 
knappen Volym upp/ned när alarmet ringer. Du kan välja att ingenting händer, att 
snooze-funktionen aktiveras eller att alarmet stängs av.
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Bilsida
Med startsidan för bil får du tillgång till alla de appar som är användbara 
när du kör genom att bara trycka på en knapp.

Startsidan för bil har utformats så att den fungerar tillsammans med 
bilens dockningsstation men den kan även användas utan.

I det här avsnittet
"Öppna bilsidan" på sida 324

"Anpassa startsidan för bil" på sida 326

"Aktivera bilsidan med hjälp av en Bluetooth-enhet" på sida 328

"Ändra inställningarna för bilsidan" på sida 329
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Öppna bilsidan
Du kan använda bilsidan för oavsett om du har en dockningsstation i bilen eller inte.

Så öppnar du bilsidan

S Sätt telefonen i bilens dockningsstation.

ELLER
S Lägg telefonen i närheten av en Bluetooth-enhet som du har konfigurerat så att 

bilsidan aktiveras.

Se avsnittet "Aktivera bilsidan med hjälp av en Bluetooth-enhet" på sida 328.

ELLER
S Tryck på ikonen för bilsidan  i startprogrammet eller på startsidan.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Den särskilda startsidan för bil öppnas. Här finns stora knappar som du kan trycka 
på om du vill komma åt Navigation, Röstsökning, Kontakter och andra funktioner 
som är användbara när du kör.

När du öppnar bilsidan försätts telefonen i billäge. Det innebär att du kommer 
tillbaka till bilsidan och inte till den vanliga startsidan om du trycker på 
startknappen. Om du vill komma åt andra appar trycker du på knappen Avsluta 
billäge.

Knappen Navigera ersätts med knappen Vägbeskrivningar om Google 
Navigation inte är tillgängligt där du befinner dig eller om telefonen inte har 
åtkomst till någon GPS-satellit.

S Tryck på den lilla pilen (eller dra med fingret) om du vill öppna de andra skärmarna 
på bilsidan.
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Du kan lägga till och flytta genvägar på de olika skärmarna på bilsidan. Där kan du 
även ändra bakgrund och konfigurera en mängd andra inställningar. Se avsnitten 
"Anpassa startsidan för bil" på sida 326 och "Ändra inställningarna för bilsidan" på 
sida 329.

Läs mer om Maps, bland annat om navigering, i avsnittet "Maps, Navigation, 
Places och Latitude" på sida 247.

I avsnittet "Söka genom att skriva eller tala" på sida 93 kan du läsa mer om Search 
by voice.

I avsnittet "Kontakter" på sida 107 hittar du mer information om hur du hanterar 
dina kontakter.

Mer information om att lyssna på musik finns i avsnittet "Musik" på sida 301.

Tryck på en knapp om du vill 
komma åt den appen eller 
tjänsten medan du kör.

Tryck här om du vill avsluta 
billäget.

Tryck på en pil (eller dra med 
fingret) om du vill öppna de 
andra skärmarna på bilsidan.

Tryck på en tom plats om du 
vill lägga till en genväg eller 
dra en befintlig genväg till en 
tom plats om du vill flytta den 
dit.
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Anpassa startsidan för bil
Du kan lägga till egna genvägar på de tomma platserna på bilsidan som du sedan kan 
flytta eller ta bort. Du kan även använda knapparna Ljusstyrka och Inställningar 
(standardknappar på bilsidan) om du vill anpassa startsidan för bil på andra sätt som 
beskrivs i detta avsnitt och i avsnittet "Ändra inställningarna för bilsidan" på sida 329.

Så lägger du till genvägar

1 Tryck på knappen Lägg till genväg.

2 Tryck på den typ av genväg som du vill lägga till.

G Tryck på Bilappar om du vill visa en lista över appar som kan vara bra att ha 
när du är i farten.

G Tryck på Övriga appar om du vill visa de andra apparna.

G Tryck på Direktval om du vill visa en lista över dina kontakter.

G Tryck på Vägbeskrivning och navigering om du vill kunna ange en 
måladress och önskat resesätt. Läs mer om Maps, bland annat om navigering, 
i avsnittet "Maps, Navigation, Places och Latitude" på sida 247.

Så flyttar du genvägar

S Tryck på en genväg och dra den till en tom plats på samma skärm eller på någon 
annan.

Så tar du bort genvägar

1 Tryck länge på en genväg.

2 Dra den sedan till papperskorgen längst ned på skärmen.

3 När papperskorgen blir röd släpper du genvägen.

Så ändrar du färg på knapparna bilsidan

1 Tryck på knappen Inställningar .

Standardplatsen för knappen Inställningar är på den andra skärmen från vänster 
på bilsidan.

2 Tryck på Färglägg ikoner.

3 Tryck på önskad färg. Eller tryck på provkartan Anpassa färgen så att en 
dialogruta öppnas där du kan välja en anpassad färg och mättnad.

4 Tryck på OK.
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Så ändrar du bakgrunden på startsidan för bil

På bilsidan används samma bakgrund som på den vanliga startsidan men om du vill 
kan du välja en annan.

1 Tryck på knappen Inställningar .

2 Tryck på Bakgrund.

3 Tryck på Samma som på startsidan eller på Välj från galleriet.

4 Tryck på en bild från Galleri och sedan på Ange bakgrund.

Så ändrar du inställningarna för ljusstyrka på bilsidan

S Tryck på någon av knapparna för ljusstyrka  om du vill ändra 
bakgrundsbelysningen: Automatiskt, Natt eller Dag.

Standardplatsen för ljusstyrkeknappen är på den andra skärmen från vänster på 
bilsidan.

Du kan växla mellan dessa tre lägen beroende på om du vill ställa in läget för 
bakgrundsbelysningen manuellt eller om du vill att det ska ske automatiskt med 
hjälp av telefonens omgivningsljussensor.

Så ändrar du ljudinställningarna för bilens dockningsstation

Första gången som du placerar telefonen i dockningsstationen får du frågan om du 
vill använda dockningsstationen som högtalartelefon och om du vill spela upp musik 
och annat ljud genom dockningsstationens högtalare. Inställningen gäller endast för 
den dockningsstation som du använder för tillfället och du kan ha olika inställningar i 
olika dockningsstationer.

Dessa inställningar är endast tillgängliga om telefonen har stöd för en 
bildockningsstation.

1 Tryck på knappen Inställningar .

2 Tryck på Android-inställningar.

3 Tryck på Dockningsstation.
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Aktivera bilsidan med hjälp av en Bluetooth-enhet
Om det finns en Bluetooth-enhet som till exempel en högtalartelefon eller ett inbyggt 
hands free-system i bilen kan bilsidan konfigureras så att den aktiveras när telefonen 
kommer i kontakt med enheten. 

Du måste koppla ihop telefonen med enheten innan den kan konfigureras så att 
bilsidan öppnas automatiskt. Se avsnittet "Ansluta till Bluetooth-enheter" på sida 64.

Så konfigurerar du en Bluetooth-enhet så att bilsidan öppnas automatiskt

1 Öppna bilsidan och tryck på knappen Inställningar .

2 Tryck på Bluetooth aktiverar bilsida.

3 Kontrollera den Bluetooth-enhet som du kopplar ihop telefonen med när den har 
identifierats.

Så anger du hur snabbt bilsidan ska avslutas när telefonen kopplas bort från 
enheten

Du kan ange hur lång tid det ska ta innan bilsidan avslutas efter att anslutningen till en 
Bluetooth-enhet har avbrutits. Om enheten som du använder har svag signal kan det 
vara bra att ange längre tid så att bilsidan inte avslutas för tidigt. Om enheten däremot 
har stark signal anger du kortare tid så att bilsidan kan avslutas när du vill.

1 Öppna bilsidan och tryck på knappen Inställningar .

2 Tryck på Bluetooth aktiverar bilsida.

3 Tryck på Tidsgräns.

4 Välj hur lång tid det ska ta innan bilsidan avslutas efter att anslutningen mellan 
telefonen och enheten har avbrutits.
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Ändra inställningarna för bilsidan
Du kan konfigurera en mängd olika inställningar för bilsidan, bland annat färgen på 
knapparna, bakgrunden och vilka Bluetooth-enheter som automatiskt ska aktivera 
sidan. Dessa inställningar och andra sätt att anpassa bilsidan beskrivs i detta avsnitt 
samt i avsnitten "Anpassa startsidan för bil" på sida 326 och "Aktivera bilsidan med 
hjälp av en Bluetooth-enhet" på sida 328.

S Tryck på knappen Inställningar  om du vill öppna skärmen med 
inställningar för bilsidan. 

Standardplatsen för knappen Inställningar är på den andra skärmen från vänster 
på bilsidan.

Visa alltid ansvarsfriskrivning Markera detta alternativ om du vill att ett 
meddelande om säkerhet och ansvarsfriskrivning ska visas varje gång som du öppnar 
bilsidan.

Dölj statusfältet Markera det här alternativet om du vill att statusfältet ska vara 
dolt när bilsidan används.

Färglägg ikoner Se avsnittet "Så ändrar du färg på knapparna bilsidan" på 
sida 326.

Bakgrund Se avsnittet "Så ändrar du bakgrunden på startsidan för bil" på sida 327.

Bluetooth aktiverar bilsida Se avsnittet "Aktivera bilsidan med hjälp av en 
Bluetooth-enhet" på sida 328.

Återställ till standard Här återställs standardinställningarna för bilsidan.

Android-inställningar Appen Android-inställningar öppnas. Mer information 
finns i avsnittet "Inställningar" på sida 349.
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Kalkylator
Med Kalkylator kan du lösa enkla matematiska problem eller använda 
avancerade kommandon för att lösa mer komplexa ekvationer.

I det här avsnittet
"Använda kalkylatorn" på sida 332
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Använda kalkylatorn
Du använder kalkylatorn om du vill lösa matematiska problem.

Så öppnar du appen Kalkylator och använder den

S Tryck på ikonen Kalkylator  på startsidan eller i Startprogram.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

S Ange siffror och räknekommandon på grundskärmen.

S Tryck och dra grundskärmen åt vänster om du vill öppna den avancerade 
skärmen. 

S Om du trycker länge på kalkylatorns skärm öppnas en meny där du kan kopiera 
det du angett och få tillgång till fler verktyg.

S Tryck på Rensa om du vill ta bort den senaste siffran eller det senaste 
räknekommandot som du angett. Om du trycker länge på Rensa tas allt på 
skärmen bort.

Så kommer du åt historiken

S Om det finns en styrkula eller liknande rullar du den uppåt eller nedåt om du vill 
visa tidigare uträkningar.

De tidigare uträkningarna öppnas på skärmen och sedan kan du fortsätta att 
arbeta med dem.

S Du rensar historiken genom att trycka på Meny  och sedan på Rensa historik.

Tryck och dra 
skärmarna om du 
vill växla mellan 
grundskärmen 
och den 
avancerade 
skärmen.
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Etiketter
NFC (Near Field Communication) är en teknik där små mängder 
information lagras i klistermärken eller andra små enheter som du 
sedan kan skanna med en NFC-läsare.

NFC-etiketter kan innehålla webbadresser, bilder, Maps-platser, 
kontaktuppgifter och många andra typer av uppgifter.

Om det går att skanna NFC-etiketter med telefonen kan du med hjälp 
av appen Etiketter öppna, använda och ordna de etiketter som du 
skannar.

I det här avsnittet
"Skanna etiketter" på sida 334

"Hantera etiketter" på sida 335
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Skanna etiketter
Om det går att skanna NFC-etiketter med telefonen kan du göra det när som helst så 
länge telefonen är påslagen och NFC har aktiverats i Inställningar. Se avsnittet 
"Trådlöst och nätverk" på sida 351.

Så skannar du etiketter

1 Lås upp telefonens skärm och placera den bredvid etiketten.

Etiketten skannas och innehållet visas på skärmen.

2 Tryck på etikettens innehåll om du vill öppna den (och spara den på telefonen). Du 
kan också trycka på Klar eller Ta bort om du vill spara eller ta bort etiketten och 
återgå till senast använda sida.

När du trycker på en av etikettens innehållstyper visas informationen i lämplig app, 
till exempel Galleri, Webbläsare, Maps, Meddelanden och så vidare.

Tryck på Klar när du vill spara etiketten 
och återgå till den senaste skärmen. 
Eller tryck på Ta bort.

Öppna etiketten genom att trycka på 
innehållet.
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Hantera etiketter
Med appen Etiketter kan du hantera de etiketter som du har skannat.

Så öppnar du Etiketter och visar skannade etiketter

S Tryck på ikonen Etiketter  på startsidan eller i Startprogram.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Appen Etiketter öppnas och en lista över de etiketter som du har skannat tidigare 
visas.

Om du trycker på fliken Stjärnmärkta visas en lista över etiketter som du har 
stjärnmärkt. Om du trycker på Etiketter visas en lista över alla etiketter.

Tryck på Stjärnmärkta om du vill visa en 
lista över de etiketter som du har 
stjärnmärkt.

Öppna en etikett genom att trycka på 
den.
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Så öppnar du och hanterar skannade etiketter

1 Öppna Etiketter och tryck på en etikett i någon av listorna Etiketter eller 
Stjärnmärkta.

En skärm öppnas med information om etiketten och en lista över innehållet.

2 Tryck på etikettens stjärna om du vill lägga till eller ta bort den från listan över 
stjärnmärkta etiketter.

3 Tryck på en etiketts innehåll om du vill öppna den.

4 Tryck på Klar om du vill återgå till listan över etiketter.

Så tar du bort etiketter

1 Öppna Etiketter och tryck på en etikett i någon av listorna Etiketter eller 
Stjärnmärkta.

2 Tryck på Ta bort.

Tryck på stjärnan om du vill lägga till eller 
ta bort den från listan över stjärnmärkta 
etiketter.

Tryck på en etiketts innehåll om du vill 
öppna den.

Tryck på Klar om du vill återgå till listan 
över etiketter. Eller tryck på Ta bort.
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Market
Du kan hämta och installera apparna och spel direkt från Android 
Market till din telefon.

I det här avsnittet
"Öppna Android Market och söka efter appar" på sida 338

"Hämta och installera appar" på sida 341

"Hantera dina hämtningar" på sida 344
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Öppna Android Market och söka efter appar
I Android Market kan du bläddra igenom och söka efter gratis- och betalprogram.

Så öppnar du Android Market

S Tryck på ikonen Market  i startprogrammet eller på startsidan.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42.

Du kan också trycka på widgeten för Market om den finns på startsidan (se 
avsnittet "Anpassa startsidan" på sida 45).

Första gången du öppnar Android Market måste du läsa och godkänna 
användarvillkoren.

Så får du hjälp med Android Market

Du kan öppna Android Markets hjälpsidor på webben från alla skärmar i appen.

S Tryck på Meny  och sedan på Hjälp.

Webbläsaren öppnar Android Markets hjälpsida med länkar till många hjälpavsnitt. 
Se avsnittet "Webbläsare" på sida 231.

Så bläddrar du bland apparna

Du kan bläddra igenom apparna efter kategori och sortera dem på olika sätt.

Tryck här om du vill göra en sökning i 
Market.

Öppna kategorin genom att trycka på 
den.

Tryck på en app om du vill visa mer 
information om den.

Dra fingret framåt och bakåt i snurran 
med ikoner om du vill hitta nya appar. 
Tryck på en ikon om du vill veta mer om 
en viss app.
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1 Tryck på en toppkategori på Android Markets webbplats, till exempel Appar eller 
Spel.

2 Rulla igenom underkategorierna och tryck på den som vill öppna.

3 Tryck på Populäraste betalprogrammen, Populäraste 
gratisprogrammen eller Nytt om du vill sortera underkategorin ytterligare.

Tryck på en underkategori om 
du vill visa en lista över 
apparna i den.

Tryck här om du vill visa de populäraste 
avgiftsbelagda apparna, gratisapparna 
eller de senaste apparna i underkategorin.

Tryck på en app om du vill visa 
informationssidan.
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Så öppnar du en sida med information om en app

S När du använder Android Market kan du när som helst trycka på en app och öppna 
en skärm med information om det.

Skärmen visar en beskrivning, rankningar och annan information om appen. Fliken 
Kommentarer visar vad andra användare tycker om appen. Du kan hämta och 
installera appen från denna skärm. Se avsnittet "Hämta och installera appar" på 
sida 341. 

På den här skärmen kan du också ranka, avinstallera eller utföra andra åtgärder. 
Läs mer i avsnittet "Hantera dina hämtningar" på sida 344.

Så söker du efter appar

1 Tryck på sökikonen  högst upp till höger på skärmen eller tryck på 
Sökknappen .

2 Ange vad du vill söka efter och tryck på ikonen  igen.

Du kan ange en del av eller hela appens namn eller beskrivning. Du kan också söka 
efter namnet på en specifik utvecklare.

3 Tryck på ett sökresultat om du vill öppna appens informationssida.

Där finns en beskrivning av appen samt knappar så att du kan hämta den och 
utföra andra åtgärder. 

Se avsnitten "Hämta och installera appar" på sida 341 och "Hantera dina 
hämtningar" på sida 344.

Så återgår du till Android Markets startsida

Du kan snabbt återgå till startsidan från de flesta skärmarna i Android Market.

S Tryck på ikonen Market  högst upp till vänster på skärmen.

ELLER
S Tryck på Meny  och sedan på Start.
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Hämta och installera appar
Om du hittar en spännande app som du gillar kan du installera det på telefonen. 

Så hämtar och installerar du appar

1 Leta upp en app som du vill ha och öppna informationsskärmen.

Se avsnittet "Öppna Android Market och söka efter appar" på sida 338.

På informationssidan kan du läsa mer om appen. Där finns bland annat 
information om utvecklaren, pris, rankning och kommentarer från andra 
användare.

2 Tryck på Meny  och sedan på Säkerhet om du vill visa vilka funktioner och 
data i telefonen som appen får åtkomst till vid en installation.

3 Tryck på Utan kostnad eller på priset under Installera.

Avgiftsbelagda appar är inte tillgängliga överallt eller hos alla operatörer.

Om appen kräver åtkomst till dina data eller måste styra funktioner på telefonen 
visas en sammanfattande lista högt upp på informationssidan och du kan trycka 
på Mer för ytterligare information.

På informationssidan kan du läsa mer 
om appen och utvecklaren.

Tryck här om du vill läsa mer om ett valt 
objekt.

Tryck här om du vill hämta och installera 
appen. (Om det är en avgiftsbelagd app 
står priset på knappen.)
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Varning! Läs informationen noggrant. Var extra försiktig om appen kräver åtkomst till många 
funktioner eller stora mängder data. När du väljer OK på denna skärm betyder det att 
du själv ansvarar för eventuella följder som användningen av appen kan få. 

4 Tryck på OK under Acceptera behörigheter om du godkänner 
behörighetskraven för appen.

Om du har valt en avgiftsbelagd app öppnas en skärm där du anger hur du vill 
betala. Du kan använda en befintlig betalningsmetod eller lägga till en ny. Du kan 
också registrera ett konto i förväg. Detta beskrivs i avsnittet "Så skapar du ett 
konto i Google Checkout" på sida 343.

Om du valde ett gratisprogram (eller har tryckt på Köp nu) får du ett antal 
aviseringar medan appen hämtas och installeras på telefonen. 

När appen har installerats kan du öppna det genom att trycka på aviseringen. Du 
kan också trycka på appens ikon i Startprogram. Se avsnittet "Öppna och växla 
mellan appar" på sida 42.

Vanligtvis kan du prova på appen en viss tid. Om du inte är nöjd kan du sedan 
avinstallera den och få pengarna tillbaka. Se avsnittet "Så begär du återbetalning 
för en app" på sida 346.

Om du har två Android-telefoner kan du använda samma konto i Android Market 
och hämta ett betalprogram till båda telefonerna utan extra kostnad.

Tryck här om du vill ändra eller lägga till 
ett kort att betala med.

Tryck här om du vill köpa, hämta och 
installera appen.
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Så skapar du ett konto i Google Checkout

Det som du köper från Android Market kan du betala med ett konto i Google 
Checkout. Du kan registrera ett sådant konto första gången som du köper något på 
Android Market. Du kan även registrera kontot i förväg från en webbläsare.

S Besök http://checkout.google.com från webbläsaren om du vill skapa ett konto i 
Google Checkout.

ELLER
S När du ombeds du att ange faktureringsuppgifter första gången som du handlar 

på Android Market kan du registrera ett Google Checkout-konto. 

Varning! När du har använt Google Checkout på Android Market kommer telefonen ihåg ditt 
lösenord. Du behöver inte ange det nästa gång du handlar. Därför är det viktigt att du 
skyddar din telefon och inte låter någon annan använda den utan din tillåtelse. Se avs-
nittet "Låsa skärmen" på sida 44.
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Hantera dina hämtningar
När du har hämtat och installerat en app kan du ranka den, visa den i en lista 
tillsammans med andra hämtningar, konfigurera den så att den uppdateras 
automatiskt med mera.

Så visar du hämtade appar

Du kan visa en lista över alla appar som du hämtat från Android Market och använda 
listan på olika sätt.

S Tryck på Meny  på Android Markets startsida och sedan på Mina appar.

En lista över dina appar, gratis och betalda, öppnas. Tryck på en app om du vill 
ranka den, avinstallera den, begära återbetalning eller utföra någon annan åtgärd.

Så ställer du in automatisk uppdatering av appar

Apparna som hämtas från Android Market uppdateras inte automatiskt som standard, 
till skillnad från apparna som följde med telefonen. Du kan själv bestämma vad som 
händer när du får en avisering om tillgängliga uppdateringar för en eller flera appar (se 
avsnittet "Så svarar du på aviseringar om tillgängliga programuppdateringar" på 
sida 344).

1 Tryck på Meny  på Android Markets startsida och sedan på Mina appar.

2 Tryck på en app.

3 Markera eller avmarkera Tillåt automatisk uppdatering.

Så svarar du på aviseringar om tillgängliga programuppdateringar

Om det finns en ny version av en app får du en avisering (om du inte har inaktiverat 
denna funktion, se avsnittet "Så anger du att aviseringar ska visas för uppdaterade 
appar" på sida 345). I avsnittet "Hantera aviseringar" på sida 31 kan du läsa mer om 
hur du svarar på aviseringar.

Om du har ställt in automatisk uppdatering av en app, och appens behörighetskrav 
inte har ändrats, får du en avisering när uppdateringen har hämtats och installerats (se 
avsnittet "Så ställer du in automatisk uppdatering av appar" på sida 344).

Om appen uppdateras automatiskt, eller om uppdateringen innebär förändrade 
behörighetskrav, får du istället en avisering om tillgängliga uppdateringar. När du 
trycker på aviseringen öppnas skärmen Hämtningar i Market. Etiketterna 
Uppdatera och Uppdatera (manuellt) visar vilka hämtade appar som har 
tillgängliga uppdateringar.
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S Tryck på en app med etiketten Uppdatera eller Uppdatera (manuellt)  om 
du vill uppdatera det. Läs först igenom eventuella behörighetsändringar i appen.

S Tryck på Uppdatera alla om du vill uppdatera alla appar vars behörigheter inte 
har ändrats.

Knappen Uppdatera alla syns bara om det finns mer än en uppdatering som 
inte kräver att du godkänner behörighetsändringar.

Så anger du att aviseringar ska visas för uppdaterade appar

1 Tryck på Meny  på Android Markets startsida och sedan på Inställningar.

2 Tryck på menyn Aviseringar om du vill få aviseringar när det finns uppdateringar 
för hämtade appar.

3 Tryck på OK.
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Så avinstallerar du appar

Appar som du hämtat från Market kan även avinstalleras direkt i Market. Du kan också 
avinstallera appar som du hämtat från Market och andra källor på skärmen Hantera 
appar i Inställningar. Se avsnittet "Så avinstallerar du appar" på sida 346.

1 Tryck på Meny  på Android Markets startsida och sedan på Mina appar.

2 Tryck på appen som du vill avinstallera.

Appens informationsskärm öppnas.

3 Tryck på Avinstallera.

4 Tryck på OK i bekräftelserutan.

5 Välj den förklaring som kommer närmast din anledning att avinstallera och tryck 
på OK.

Appen har avinstallerats. Du kan när som helst installera appen igen. Om det är ett 
betalprogram gör du det utan extra kostnad.

Så begär du återbetalning för en app

Om du inte är nöjd med en app kan du en kort tid efter köpet få pengarna tillbaka. Hur 
lång ångerperioden är står på inköpssidan när du köper appen och framgår även av 
kvittot som skickas per e-post. Du kan också kontakta utvecklaren enligt uppgifterna 
på appens informationssida. Se avsnittet "Så öppnar du en sida med information om 
en app" på sida 340. Ditt kreditkort debiteras inte och appen avinstalleras från 
telefonen.

Om du ångrar dig kan du installera appenigen. Det är dock inte möjligt att begära 
återbetalning en andra gång. 

1 Tryck på Meny  på Android Markets startsida och sedan på Mina appar.

2 Tryck på appen som du vill avinstallera mot återbetalning.

Appens informationsskärm öppnas.

3 Tryck på Återbetalning.

Appen avinstalleras och betalningen annulleras.

4 Välj den förklaring som kommer närmast din anledning att avinstallera och tryck 
på OK.
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Så rankar du appar och kommenterar dem

Du kan ge en app mellan en och fem stjärnor och berätta för andra kunder vad du 
tycker om den.

1 Öppna informationsskärmen för en app.

Du kan antingen bläddra eller söka efter appen och trycka på den, eller öppna den i 
listan över hämtade appar.

2 Tryck på stjärnorna under Min granskning.

3 Välj hur många stjärnor du vill ge appen och tryck på OK.

4 Tryck på Lägg upp en kommentar.

5 Skriv en kommentar och tryck på OK.

Så flaggar du olämpliga appar

Om du hittar en app med våldsamt, sexuellt, hatiskt eller på annat sätt olämpligt 
innehåll kan du rapportera det till teamet bakom Android Market.

1 Öppna informationsskärmen för en app.

Du kan antingen bläddra eller söka efter appen och trycka på den, eller öppna den i 
listan över hämtade appar.

2 Rulla längst ned på informationsskärmen och tryck på Flagga som olämpligt.

3 Tryck på anledningen till att du rapporterar appen.

4 Tryck på Skicka.

Dina kommentarer skickas till teamet bakom Android Market.
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Inställningar
I appen Inställningar kan du konfigurera hur telefonen ser ut, låter, 
kommunicerar, skyddar privat information och fungerar i olika 
situationer.

Många appar har dessutom egna inställningar. Läs mer i 
dokumentationen för respektive app.

I det här avsnittet
"Öppna Inställningar" på sida 350

"Trådlöst och nätverk" på sida 351

"Samtalsinställningar" på sida 355

"Ljudinställningar" på sida 357

"Skärminställningar" på sida 359

"Inställningar för plats och säkerhet" på sida 360

"Programinställningar" på sida 362

"Inställningar för konton och synkronisering" på sida 364

"Sekretessinställningar" på sida 365

"Lagringsinställningar" på sida 366

"Inställningar för språk och tangentbord" på sida 367

"Inställningar för röstindata och -utdata" på sida 369

"Tillgänglighetsinställningar" på sida 371

"Dockningsinställningar" på sida 372

"Inställningar för datum och tid" på sida 373

"Om telefonen" på sida 374
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Öppna Inställningar
De flesta verktygen för anpassning och konfiguration av telefonen finns i appen 
Inställningar.

Så öppnar du Inställningar

S Tryck på Start , Meny  och sedan på Inställningar.

ELLER
S Tryck på ikonen Inställningar  på startsidan eller i Startprogram.

Se avsnittet "Öppna och växla mellan appar" på sida 42. 

I detta avsnitt beskrivs alla inställningar som kan göras i appen.
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Trådlöst och nätverk
Använd inställningarna för trådlöst och nätverk om du vill konfigurera och hantera 
anslutningar till nätverk och enheter via Wi-Fi, Bluetooth och mobila nätverk. Dessa 
inställningar kan du också använda när du ska konfigurera anslutningar mellan 
telefonen och virtuella privata nätverk (VPN), ansluta datorn till Internet med hjälp av 
telefonen och stänga av alla trådlösa anslutningar genom att aktivera flygplansläget.

Inställningar för trådlöst och nätverk
Flygplansläge Markera kryssrutan om du vill stänga av alla trådlösa anslutningar 
som överför röst eller data. När du markerar kryssrutan inaktiveras även 
samtalsinställningarna (se avsnittet "Samtalsinställningar" på sida 355).

Wi-Fi Markera kryssrutan om du vill aktivera Wi-Fi så att du kan ansluta till Wi-Fi-
nätverk.

Wi-Fi-inställningar Se avsnittet "Skärmen Wi-Fi-inställningar" på sida 352.

Bluetooth Markera kryssrutan om du vill aktivera Bluetooth så att du kan ansluta 
till Bluetooth-enheter.

Bluetooth-inställningar Se avsnittet "Skärmen Bluetooth-inställningar" på 
sida 353.

Internetdelning och mobil surfpunkt Se avsnittet "Skärmen Internetdelning 
och mobil surfpunkt" på sida 353.

VPN-inställningar Se avsnittet "Skärmen VPN-inställningar" på sida 353.

NFC Om telefonen har stöd för NFC (Near-Field Communication) markerar du 
kryssrutan om du vill använda NFC-tekniken för att läsa av NFC-etiketter och göra 
NFC-etiketterna på telefonen tillgängliga för andra NFC-enheter. Avmarkera 
kryssrutan om du vill inaktivera NFC på telefonen. När du hanterar NFC-etiketter görs 
det i appen Etiketter. Mer information finns i avsnittet "Etiketter" på sida 333.

Mobila nätverk Se avsnittet "Skärmen Inställningar för mobila nätverk" på 
sida 354.
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Skärmen Wi-Fi-inställningar
Läs om dessa inställningar i avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61.

Förutom inställningarna som beskrivs i detta avsnitt kan du också trycka på Meny  
på denna skärm och välja Avancerade om du vill konfigurera inställningarna som 
beskrivs i "Skärmen Avancerade Wi-Fi-inställningar" på sida 352.

Wi-Fi Markera kryssrutan om du vill aktivera Wi-Fi så att du kan ansluta till Wi-Fi-
nätverk. När telefonen är ansluten till ett nätverk visas namnet på detta.

Nätverksmeddelande Markera kryssrutan om du vill få en avisering när ett öppet 
Wi-Fi-nätverk är tillgängligt.

Wi-Fi-nätverk Visar en lista över Wi-Fi-nätverk som du redan har konfigurerat 
samt de nätverk som hittades när telefonen senast sökte efter Wi-Fi-nätverk. Se 
avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på sida 61.

Lägg till Wi-Fi-nätverk Här kan du lägga till ett Wi-Fi-nätverk genom att ange 
dess SSID (namn) och säkerhetstyp. Se avsnittet "Ansluta till Wi-Fi-nätverk" på 
sida 61.

Skärmen Avancerade Wi-Fi-inställningar
Wi-Fi-policy Här anger du om och när Wi-Fi-anslutningen ska kopplas ned 
(viloläge). Om viloläget inaktiveras ökar batteriförbrukningen.

Mac-adress Mac-adressen (Media Access Control) som används i telefonen när 
du ansluter till Wi-Fi-nätverk.

IP-adress Den IP-adress som tilldelats telefonen av det Wi-Fi-nätverk som 
telefonen är ansluten till (såvida du inte har angett en statisk IP-adress för telefonen i 
IP-inställningarna).

IP-inställningar Om du markerar alternativet Använd statisk IP kan du 
manuellt ange IP-adress och andra nätverksinställningar i IP-inställningar istället för 
att använda DHCP-protokollet då nätverksinställningar anges av själva Wi-Fi-
nätverket.
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Skärmen Bluetooth-inställningar
Läs om dessa inställningar i avsnittet "Ansluta till Bluetooth-enheter" på sida 64.

Bluetooth Markera kryssrutan om du vill aktivera Bluetooth så att du kan ansluta 
till Bluetooth-enheter.

Enhetens namn Här anger du ett namn för telefonen. Namnet visas på en del 
Bluetooth-enheter när du parkopplar dem. Det aktuella namnet visas.

Synlighet Markera kryssrutan om du vill göra telefonen synlig för andra Bluetooth-
enheter i 120 sekunder.

Sök efter enheter Tryck här om du vill söka efter och visa information om 
Bluetooth-enheter i närheten.

Bluetooth-enheter Visar en lista över Bluetooth-enheter som du redan har 
konfigurerat samt de enheter som hittades när telefonen senast sökte efter 
Bluetooth-enheter.

Skärmen Internetdelning och mobil surfpunkt
Läs om dessa inställningar i avsnittet "Dela telefonens mobila dataanslutning" på 
sida 69.

Internetdelning via USB Markera kryssrutan om du vill dela telefonens mobila 
dataanslutning med datorn via en USB-anslutning.

Mobil Wi-Fi-surfpunkt Markera kryssrutan om du vill dela telefonens mobila 
dataanslutning som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

Inställningar för mobil Wi-Fi-surfpunkt Här kan du aktivera och inaktivera 
surfpunkten och ställa in dess SSID (namn) och säkerhet.

Hjälp En dialogruta öppnas med en beskrivning av Internetdelning via USB och 
mobil Wi-Fi-surfpunkt. Du får också tips om var du kan hitta mer information.

Skärmen VPN-inställningar
Läs om dessa inställningar i avsnittet "Ansluta till VPN:er (virtuella privata nätverk)" på 
sida 71.

Lägg till VPN En skärm öppnas där du ombeds att välja en VPN-typ. Därefter 
uppmanas du att ange detaljer för VPN-konfigurationen.

VPN En lista över virtuella privata nätverk som du redan har konfigurerat.
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Skärmen Inställningar för mobila nätverk
Data är aktiverat Avmarkera kryssrutan om du vill förhindra att telefonen skickar 
och tar emot data via mobila nätverk. Inställningen är användbar på platser där du 
saknar mobil dataplan och vill undvika kostnader för datatrafik på lokala operatörers 
nätverk. Även om kryssrutan är avmarkerad kan du överföra data via andra trådlösa 
nätverk som exempelvis Wi-Fi och Bluetooth.

Dataroaming Avmarkera kryssrutan om du vill förhindra att data överförs via 
andra operatörers mobila nätverk när du inte har täckning i det egna nätverket. Se 
avsnittet "Så inaktiverar du dataöverföring vid roaming" på sida 59.

Dataanvändning  Alternativet är bara tillgängligt om operatören har en policy för 
dataanvändning på mobila nätverk. Visar mängden data som du har överfört via det 
mobila nätverket under den aktuella tidsperioden, tröskelvärdet (mängden data som 
du kan överföra innan policyn träder i kraft) och när nästa tidsperiod börjar. Om du 
trycker på denna inställning öppnas skärmen Dataanvändning. Där visas mer 
information om din dataanvändning på det mobila nätverket, tidsperioden då den 
mäts och vad operatörens policy leder till om du överskrider tröskelvärdet. Kontakta 
operatören om du behöver mer information om policyn för dataanvändning på mobila 
nätverk.

Namn på åtkomstpunkter Skärmen med APN:er öppnas där du kan välja 
konfigurationer för åtkomstpunkter eller trycka på Meny  och lägga till en ny APN. 
Fråga operatören hur verktygen på denna skärm ska användas.

Använd endast 2G-nätverk Markera kryssrutan om du vill sänka 
batteriförbrukningen något genom att förhindra anslutning till snabbare nätverk. Se 
avsnittet "Så begränsar du dataanslutningen till 2G-nätverk" på sida 59.

Nätverksoperatörer Här ser du vilka tillgängliga mobila nätverk som är 
kompatibla med telefonen. Fråga din operatör om vilka kostnader det innebär att välja 
en annan operatör.
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Samtalsinställningar
I Samtalsinställningarna kan du konfigurera vidarebefordring av samtal, samtal väntar 
och andra funktioner som erbjuds av operatören. Du kan också konfigurera telefonen 
så att det endast är möjligt att ringa till ett antal fasta nummer.

Skärmen Samtalsinställningar
Fasta nummer Endast för GSM-telefoner. Se avsnittet "Skärmen Fasta nummer" 
på sida 356.

Tjänst för röstbrevlådan Här väljer du operatörens röstbrevlåda eller en annan 
tjänst, till exempel Google Voice. Se avsnittet "Konfigurera Google Voice" på sida 187.

Inställningar för röstbrevlådan Om du använder operatörens 
röstbrevlådetjänst öppnas en dialogruta där du kan ange vilket telefonnummer som 
ska användas för att lyssna av och hantera röstbrevlådan. Skriv ett kommatecken (,) 
om du vill infoga en paus i numret, till exempel för att lägga till ett lösenord efter 
telefonnumret. Om du använder Google Voice öppnas istället en skärm där du kan se 
ditt Google Voice-nummer och välja att logga ut från Google Voice. Se avsnittet 
"Google Voice" på sida 179.

Vidarebefordra samtal Här kan du konfigurera hur inkommande samtal ska 
vidarebefordras när du pratar i telefon, inte svarar och så vidare.

Ytterligare inställningar Se avsnittet "Ytterligare inställningar" på sida 356.

Konton Se avsnittet "Skärmen Konton för Internetsamtal (SIP)" på sida 356.

Använd Internetsamtal Här kan du konfigurera telefonen så att alla samtal görs 
över Internet, att endast de samtal som görs till adresser för Internetsamtal går via 
Internet (standardinställning) eller så att du blir tillfrågad inför varje samtal. Telefonen 
måste vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det måste finnas ett konto för 
Internetsamtal på telefonen för att det ska fungera. Se avsnittet "Konfigurera 
Internetsamtal (SIP)" på sida 74.
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Skärmen Fasta nummer
Med dessa inställningar kan du konfigurera telefonen så att det endast går att ringa till 
fasta nummer (FDN) som du sparar på telefonens SIM-kort.

Aktivera FDN I dialogrutan som öppnas ombeds du att ange din PIN2-kod. 
Därefter aktiveras FDN. När FDN har aktiverats ändras alternativet till Inaktivera 
FDN.

Ändra PIN2-kod Flera dialogrutor öppnas efter varandra där du ombeds att skriva 
in din gällande PIN2-kod samt ange och bekräfta en ny PIN2-kod.

FDN-lista Här visas en lista över fasta nummer som sparats på SIM-kortet. Tryck 
på Meny  och sedan på Lägg till kontakt om du vill lägga till ett fast nummer. 
Tryck på Meny  på den nya skärmen om du vill importera ett nummer till FDN-listan 
från Kontakter eller ta bort ett nummer från FDN-listan.

Ytterligare inställningar
Nummerpresentatör Här anger du om ditt nummer ska vara synligt när du ringer 
till andra.

Samtal väntar Markera kryssrutan om du vill kunna se och svara på inkommande 
samtal när du redan pratar i telefon. Läs mer i "Ringa och ta emot samtal" på sida 77.

Skärmen Konton för Internetsamtal (SIP)
Läs om dessa inställningar i avsnittet "Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74.

Ta emot inkommande samtal Markera den här inställningen om du vill att 
telefonens anslutning till tjänsten för Internetsamtal ska bibehållas så att samtalet går 
fram om någon ringer upp en adress för Internetsamtal som lagts till på telefonen. Om 
du markerar inställningen räcker inte batteriet lika länge.

SIP-konton En lista över de konton för Internetsamtal som du redan har 
registrerat. Tryck på ett konto om du vill visa eller ändra inställningarna. Se avsnittet 
"Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74.

Knappen Lägg till konto Här kan du lägga till konton för Internetsamtal genom 
att ange de kontouppgifter som Internetsamtalsoperatören tillhandahåller. Se 
avsnittet "Konfigurera Internetsamtal (SIP)" på sida 74.
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Ljudinställningar
Med ljudinställningarna kan du bestämma hur och vid vilken volym telefonen ska 
ringa, vibrera eller på annat sätt meddela dig vid inkommande samtal, aviseringar och 
alarm. Du kan också ställa in volymen för uppspelning av musik och andra media med 
ljud samt göra andra liknande inställningar.

Tyst läge Markera kryssrutan om du vill tysta ned alla ljud, inklusive ringsignaler för 
samtal och aviseringar. Om du har ställt in alarm kommer de ändå att höras och du 
kan fortfarande lyssna på musik, videoklipp och andra mediafiler. Om du vill tysta ned 
mediafiler och alarm måste du göra det med inställningarna i respektive program.

Vibrera Här väljer du om telefonen ska vibrera vid inkommande samtal och 
aviseringar: alltid, aldrig, bara när telefonen är i tyst läge eller bara när telefonen inte är 
i tyst läge.

Volym Här ställer du in volymen på ringsignalerna för inkommande samtal och 
aviseringar och volymen för uppspelning av alarm och mediafiler (till exempel musik 
och videoklipp). Om du avmarkerar alternativet att använda samma volym vid 
inkommande samtal och aviseringar kan du även ställa in volymen för aviseringsljud.

Telefonens ringsignal Här anger du vilken ringsignal som ska användas vid 
inkommande samtal. Lyssna på en ringsignal genom att trycka på den. Med hjälp av 
vissa medieappar kan du lägga till egna låtar i den här listan. I avsnittet "Så använder 
du låtar som ringsignal" på sida 307 finns information om hur det går till i appen 
Musik.

Telefonvibration Här anger du om telefonen ska vibrera vid inkommande samtal, 
bara i tyst läge eller aldrig.

Ringsignal för avisering Här anger du vilken ringsignal som ska användas när 
du får en avisering. Lyssna på en ringsignal genom att trycka på den.

Pulserande ljusavisering På vissa telefoner blinkar styrkulan eller någon annan 
aviseringslampa när du får aviseringar. Om du markerar kryssrutan blinkar lampan 
med några sekunders mellanrum när du har nya aviseringar. Avmarkera kryssrutan 
om du vill att lampan bara ska blinka en gång för varje ny avisering.

Knappljud Markera kryssrutan om du vill höra toner när du slår ett nummer på 
knappsatsen i telefonen.

Ljud vid val Markera kryssrutan om du vill höra ljud när du trycker på knappar, 
ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar vid beröring.
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Skärmlåsljud Markera kryssrutan om du vill höra ett ljud när skärmlåset aktiveras 
och inaktiveras.

Haptisk återkoppling Markera kryssrutan om du vill att telefonen ska vibrera kort 
när du trycker på skärmknappar och utför andra åtgärder.

Nödsignal På vissa telefoner öppnas en dialogruta där du kan konfigurera hur 
telefonen reagerar när du ringer ett nödsamtal.
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Skärminställningar
I Skärminställningar kan du konfigurera ljusstyrkan och andra inställningar för 
skärmen.

Ljusstyrka Här ställer du in skärmens ljusstyrka. Om du väljer Automatisk 
ljusstyrka justeras ljusstyrkan automatiskt med hjälp av den inbyggda ljussensorn i 
telefonen. Om du avmarkerar detta alternativ kan du ställa in en konstant ljusstyrka på 
reglaget. Sänk ljusstyrkan till lägsta bekväma nivå om du vill minska 
batteriförbrukningen.

Rotera skärmen automatiskt Markera kryssrutan om du vill att bildskärmen 
automatiskt ska anpassas när du håller telefonen i liggande eller stående läge.

Animering Här kan du välja att aktivera animerade övergångar vid vissa effekter 
(till exempel när du öppnar menyer) eller vid alla effekter som stöds av denna funktion 
(även när du navigerar från skärm till skärm). Du kan också välja att inte ha några 
animerade effekter alls (inställningen påverkar dock inte animeringen i alla program).

Skärmens tidsgräns Här anger du hur lång tid det ska ta innan skärmen släcks 
om du inte trycker på skärmen eller knapparna. Ju kortare tidsgräns desto mindre 
batteri förbrukas.
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Inställningar för plats och säkerhet
I inställningarna för plats och säkerhet kan du välja hur din plats ska användas och 
delas i Maps och andra platsmedvetna program. Du kan också konfigurera 
inställningar som skyddar telefonen och dess data.

Använd trådlösa nätverk Markera kryssrutan om du vill att information från Wi-
Fi och mobila nätverk ska användas för att bestämma din aktuella plats i Maps, vid 
sökningar och så vidare. Du tillfrågas om du samtycker till att din plats delas anonymt 
med Googles platstjänst.

Använd GPS-satelliter Markera kryssrutan om du vill att din aktuella plats ska 
bestämmas exakt med hjälp av telefonens GPS-mottagare. Platsen kan bestämmas 
med en precision på några meter ("gatunivå"). Den exakta precisionen beror på om du 
har fri sikt mot himlen och andra faktorer.

Ställ in skärmlåset Tryck om du vill att det ska krävas ett grafiskt lösenord, en 
PIN-kod eller ett lösenord för att låsa upp skärmen. Om du anger ett skärmlås ersätts 
den här inställningen av en del andra inställningar som beskrivs i det här avsnittet.

Ange grafiskt lösenord Flera skärmar öppnas efter varandra där du kan välja ett 
grafiskt lösenord. Läs mer i "Låsa skärmen" på sida 44.

Byt grafiskt lösenord Om du redan har ett grafiskt lösenord öppnas flera 
skärmar efter varandra där du kan ändra lösenordet.

Använd synligt grafiskt lösenord Markera kryssrutan om du vill kunna se 
upplåsningsmönstret när du ritar det grafiska lösenordet.

Använd taktil feedback Om du har konfigurerat ett skärmlås kan du välja att 
låta telefonen vibrera vid varje punkt när du ritar ditt grafiska lösenord eller när du 
anger PIN-koden eller lösenordet.

Ställ in PIN-kod för upplåsning Flera skärmar öppnas efter varandra där du 
kan ställa in en numerisk PIN-kod för skärmlåset. Läs mer i "Låsa skärmen" på 
sida 44.

Ändra PIN-kod för upplåsning Om du har ställt in en PIN-kod för skärmlåset 
kan du ändra den här.

Ange lösenord för upplåsning Flera skärmar öppnas efter varandra där du kan 
ställa in ett lösenord för skärmlåset. Läs mer i "Låsa skärmen" på sida 44.

Ändra lösenord för upplåsning Om du har ställt in ett lösenord för skärmlåset 
kan du ändra det här.
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Inaktivera skärmlås Tryck här om du inte vill ha något skärmlås med grafiskt 
lösenord, PIN-kod eller lösenord. Inställningen är endast tillgänglig om du har 
konfigurerat ett skärmlås.

Ställ in lås för SIM-kort Här anger du att PIN-koden för SIM-kortet krävs för att 
använda telefonen. Du kan också ändra SIM-kortets PIN-kod.

Synliga lösenord Markera kryssrutan om du vill kunna se vilka tecken du skriver 
när du anger lösenord.

Välj enhetsadministratörer Här finns en lista över de appar som har 
administratörsbehörighet till telefonen. Vanligtvis är det e-postappar, kalenderappar 
och andra företagsappar som får denna behörighet när du lägger till konton där en 
företagstjänst fungerar som värd och tjänsten behöver implementera 
säkerhetspolicyer på de enheter som ansluts. Tryck på en app i listan om du vill 
inaktivera behörigheten som enhetsadministratör. Sannolikt förlorar då kontot vissa 
av funktionerna i tillhörande appar, till exempel möjligheten att synkronisera nya e-
postmeddelanden och kalenderhändelser till telefonen. Dessa funktioner återställs 
inte förrän du åter ger appen administratörsbehörighet til enheten. När du försöker att 
använda en app som du har inaktiverat behörigheten för på det här sättet, trots att det 
finns konton som kräver att den har administratörsbehörighet till enheten, informeras 
du vanligtvis om hur du går tillväga för att återställa behörigheten.

Använd säkra uppgifter Markera kryssrutan om du vill tillåta att program får 
åtkomst till telefonens krypterade säkra certifikat, tillhörande lösenord och andra 
uppgifter. Uppgiftslagring används för att upprätta vissa VPN- och Wi-Fi-
anslutningar. Läs mer i "Ansluta till nätverk och enheter" på sida 57. Inställningen är 
endast tillgänglig om du har angett ett lösenord för uppgiftslagring.

Installera från SD-kort Om användarfiler lagras på ett borttagbart SD-kort 
trycker du här om du vill installera ett säkert certifikat därifrån. Se anvisningarna i 
avsnittet "Arbeta med säkra certifikat" på sida 73.

Installera från USB-enhet Om användarfiler lagras på en intern USB-
lagringsenhet trycker du här om du vill installera ett säkert certifikat därifrån. Se 
anvisningarna i avsnittet "Arbeta med säkra certifikat" på sida 73.

Ange lösenord Här kan du ange eller ändra lösenordet för din säkra 
uppgiftslagring. Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken. Se avsnittet "Arbeta med 
säkra certifikat" på sida 73.

Rensa lagring Alla säkra certifikat och tillhörande uppgifter tas bort, inklusive 
lösenordet för uppgiftslagring. Du måste först bekräfta att du vill rensa lagringen.
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Programinställningar
I Programinställningar kan du visa information om de appar som är installerade på 
telefonen, hantera data och avsluta appar som inte fungerar som de ska. Du kan 
också välja att tillåta eller blockera hämtning av appar från webbplatser och e-post.

Skärmen Programinställningar
Okända källor Markera kryssrutan om du vill tillåta installation av program som 
hämtas från webbplatser, e-post eller andra platser än Android Market.

Varning! Hämta bara program från tillförlitliga källor, till exempel Android Market, så att du 
skyddar telefonen och dina personliga uppgifter.

Hantera program Här finns en lista över appar och annan programvara som är 
installerad på telefonen. I listan visas även apparnas storlek och verktyg för hantering. 
Se avsnittet "Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50.

Aktiva tjänster Här finns en lista över de appar, processer och tjänster som för 
tillfället körs eller är cachelagrade. Se avsnittet "Hantera hur minnet används av 
apparna" på sida 50.

Använt utrymme Här finns en lista över alla appar på telefonen och hur mycket 
utrymme de upptar. Se avsnittet "Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50.

Batteriförbrukning Här finns en lista över de appar som förbrukat batteri sedan 
du laddade telefonen senast. Se avsnittet "Optimera batteriets livslängd" på sida 48. 

Utveckling Se avsnittet "Skärmen Utveckling" på sida 362.

Skärmen Utveckling
På skärmen Utveckling visas inställningar som är användbara vid utveckling av 
Android-program. Fullständig information och dokumentation om API:er och 
utvecklingsverktyg i Android hittar du på Androids webbplats för utvecklare (http://
developer.android.com).

USB-felsökning Markera kryssrutan om du vill tillåta kommunikation mellan ett 
felsökningsverktyg på datorn och telefonen via en USB-anslutning.

Lås inte Markera kryssrutan om du vill förhindra att skärmen släcks och 
skärmlåset aktiveras när telefonen laddas med en laddare eller USB-enhet. Använd 
inte denna inställning under längre perioder om du visar en statisk bild på skärmen. 
Bilden kan lämna spår efter sig på skärmen.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android

http://developer.android.com
http://developer.android.com


Inställningar 363
Tillåt skenplatser Markera kryssrutan om du vill tillåta att ett utvecklingsverktyg 
på datorn kontrollerar var telefonen tror att den befinner sig, istället för att använda 
telefonens egna verktyg för platsbestämning.
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Inställningar för konton och synkronisering
I inställningarna för konton och synkronisering kan du lägga till, ta bort och hantera 
ditt Google-konto och andra konton som stöds av telefonen. Du kan också kontrollera 
hur och när data ska skickas, tas emot och synkroniseras av apparna och om 
användardata ska synkroniseras automatiskt. 

Det finns separata synkroniseringsinställningar för Gmail, Kalender och vissa andra 
appar. Mer information om detta hittar du i dokumentationen om respektive app.

Skärmen Inställningar för konton och synkronisering
Bakgrundsdata Markera kryssrutan om du vill tillåta att programdata 
synkroniseras i bakgrunden även om du inte arbetar aktivt med programmen. Om du 
avmarkerar kryssrutan blir batteriförbrukningen lägre. Även dataanvändningen 
minskar, men upphör inte helt.

Automatisk synkronisering Markera kryssrutan om du vill tillåta att 
programmen synkroniserar data automatiskt. Om du avmarkerar kryssrutan 
synkroniseras data för ett konto bara om du trycker på kontot i listan på den här 
skärmen och sedan trycker på Meny  och Synkronisera nu. Om du avmarkerar 
kryssrutan Backgrundsdata inaktiveras automatisk synkronisering av data. I så fall 
är inställningen Automatisk synkronisering inte tillgänglig. 

Hantera konton Längst ned på skärmen visas Google-konton och andra konton 
som du har lagt till i telefonen. I avsnittet "Konton" på sida 125 hittar du mer 
information om hur du lägger till konton.

Om du trycker på ett konto i listan öppnas skärmen Konto.

Skärmen Konto
Vad som visas på skärmen beror på kontotypen.

Om det är ett Google-konto ser du vilka typer av data som kan synkroniseras till 
telefonen. Aktivera eller inaktivera synkronisering med hjälp av kryssrutorna. Du kan 
också synkronisera data genom att trycka på Meny  och sedan på Synkronisera 
nu. Tryck på knappen Ta bort kontoom du vill ta bort kontot och alla tillhörande 
data (kontakter, e-post, inställningar och så vidare). Det första Google-kontot du lade 
till kan bara tas bort genom att återställa telefonens fabriksinställningar, vilket raderar 
alla personliga data. Se avsnittet "Sekretessinställningar" på sida 365.
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Sekretessinställningar
I Sekretessinställningar kan du hantera din personliga information.

Säkerhetskopiera mina data Markera kryssrutan om du vill att en del av din 
personliga information ska säkerhetskopieras till Googles servrar med hjälp av 
Google-kontot. Om du byter telefon kan du återställa säkerhetskopierade data första 
gången som du loggar in på ditt Google-konto. Om du markerar kryssrutan 
säkerhetskopieras olika typer av personliga data, däribland Wi-Fi-lösenord, 
webbläsarbokmärken, en lista över installerade appar, användarordlistan för 
tangentbordet och de flesta inställningar som du gjort i appen Inställningar. 
Funktionen kan även användas för vissa appar från externa leverantörer så att du kan 
återställa data om du installerar appen igen. Om du avmarkerar kryssrutan kommer 
din personliga information inte längre att säkerhetskopieras och befintliga 
säkerhetskopior tas bort från Googles servrar.

Automatisk återställning Om du har säkerhetskopierat dina inställningar med 
ett Google-konto kan du markera denna kryssruta. När du installerar en app som du 
tidigare har använt på den här eller en annan telefon tillsammans med Google-kontot 
hämtas då dina säkerhetskopierade inställningar och annan data.

Återställ standardinställningar Här kan du ta bort alla personliga data från det 
interna telefonminnet. Det innebär att informationen om ditt Google-konto, andra 
konton, system- och programinställningar och hämtade appar tas bort. 
Programvaruuppdateringar som du har hämtat tas inte bort om du återställer 
telefonen. Här finns även ett alternativ om du vill tömma hela USB-lagringsenheten 
eller SD-kortet (beroende på telefonmodell) på telefonen. Dessa lagringsplatser kan 
innehålla filer som du har hämtat eller kopierat, till exempel musik och bilder. Första 
gången du startar telefonen efter en återställning ombeds du att ange samma typ av 
information som du angav när du startade Android för första gången. Se avsnittet 
"Starta Android för första gången" på sida 16.
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Lagringsinställningar
I lagringsinställningarna kan du hantera och kontrollera tillgängligt utrymme i det 
interna telefonminnet och på telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort beroende 
på vilken telefonmodell du har. 

Här kan du även visa och hantera var apparna lagras och det minne som de upptar. Se 
avsnittet "Hantera hur minnet används av apparna" på sida 50. Du kan visa, öppna 
igen och ta bort filer som hämtats med Webbläsare, Gmail och E-post med appen 
Hämtningar. Se avsnittet "Hantera hämtningar" på sida 55.

SD-kort eller USB-lagring Här visas det tillgängliga utrymmet på telefonens 
USB-lagringsenhet eller SD-kort och hur mycket plats bilder, videoklipp, musik och 
andra filer upptar. Mer information finns i avsnittet "Hantera hur minnet används av 
apparna" på sida 50 och i andra avsnitt som handlar om appar vars mediefiler och 
andra filer lagras på USB-lagringsenheten eller SD-kortet.

Montera bort SD-kort SD-kortet monteras bort från telefonen så att du på ett 
säkert sätt kan ta bort det även om telefonen är på. Inställningen är inte tillgänglig om 
det inte finns något SD-kort installerat, om du redan har monterat bort det eller om du 
har monterat SD-kortet i datorn. Det finns ingen motsvarande inställning för telefoner 
som är utrustade med en USB-lagringsenhet. Se avsnittet "Ansluta till en dator via 
USB" på sida 67.

Radera USB-lagring  eller Radera SD-kort Alla data tas permanent bort från 
telefonens USB-lagringsenhet eller SD-kort och enheten förbereds för användning i 
telefonen.

Intern lagring Här kan du se hur mycket av det interna telefonminnet som 
används av operativsystemet, dess komponenter, appar (även appar som du hämtade 
där) samt deras permanenta och temporära data.
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Inställningar för språk och tangentbord
I inställningarna för språk och tangentbord kan du välja språk i telefonen och 
konfigurera tangentbordet på skärmen. Du kan också redigera ordlistan som hör till 
tangentbordet.

Skärmen Språk och tangentbord
Välj språk På skärmen som öppnas kan du välja vilket språk som ska användas i 
telefonen.

Användarens ordlista En lista visas över de ord du har lagt till i ordlistan. Läs mer 
i "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33. Tryck på ett ord om du vill redigera 
eller ta bort det. Lägg till ett ord genom att trycka på Meny  och sedan på Lägg 
till.

Android-tangentbordet Se avsnittet "Skärmen Inställningar för Androids 
tangentbord" på sida 367.

Kryssrutan Android-tangentbordet Inaktivera tangentbordet på skärmen om 
din telefon har ett fysiskt tangentbord. Se avsnittet "Skärmen Inställningar för 
Androids tangentbord" på sida 367. 

Enhetens tangentbord Se avsnittet "Skärmen Inställningar för enhetens 
tangentbord" på sida 368. Inställningen är endast tillgänglig om telefonen har ett 
fysiskt tangentbord.

Skärmen Inställningar för Androids tangentbord
Inställningarna för Androids tangentbord påverkar tangentbordet på skärmen. 
Funktionerna för rättstavning och automatiska versaler fungerar på den engelska 
versionen av tangentbordet.

Vibrera vid tangenttryck Markera kryssrutan om du vill att telefonen ska vibrera 
varje gång du trycker på en tangent.

Knappljud Markera kryssrutan om du vill höra ett ljud varje gång du trycker på en 
tangent.

Popup vid knapptryck Avmarkera kryssrutan om du inte vill att en stor bild av 
tangenten du trycker på ska visas ovanför tangenten (under fingret).
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Inställningar 368
Tryck om du vill korrigera ord Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera 
funktionen som gör att ord som du trycker på i textfält blir understrukna: Då visas inte 
heller förslag på andra ord som du kanske tänkte skriva.

Automatiska versaler Markera kryssrutan om du vill att tangentbordet på 
skärmen automatiskt ska inleda ny mening, det första ordet i ett textfält och alla ord i 
namnfält med stor bokstav. 

Visa inställningsknapp Här kan du ange om du vill att tangentbordet 
automatiskt ska bestämma om knappen Inställningar ska visas eller om du vill att den 
alltid ska visas eller alltid döljas. Det första alternativet är endast tillgängligt om mer än 
ett tangentbord eller andra inmatningsmetoder är installerade på telefonen.

Röstinmatning Här kan du inaktivera röstinmatning eller välja vilket tangentbord 
som mikrofonen  ska visas på. Denna tangent används för röstinmatning. Se 
avsnittet "Tala in text" på sida 37.

Inmatningsspråk Skärmen Inmatningsspråk öppnas. Välj vilka språk som ska 
finnas tillgängliga i tangentbordet på skärmen. I avsnittet "Använda tangentbordet på 
skärmen" på sida 33 kan du läsa mer om hur du ändrar tangentbordets språk.

Snabba lösningar Markera kryssrutan om du vill att vanliga stavfel ska rättas 
automatiskt medan du skriver.

Visa förslag Markera kryssrutan om du vill att ordförslag ska visas på en rad 
ovanför tangentbordet medan du skriver. Se avsnittet "Använda tangentbordet på 
skärmen" på sida 33.

Komplettera automatiskt Markera kryssrutan om du vill att det markerade 
ordförslaget automatiskt ska skrivas in när du trycker på blanksteg eller skriver ett 
skiljetecken. Se avsnittet "Använda tangentbordet på skärmen" på sida 33.

Skärmen Inställningar för enhetens tangentbord
Denna skärm är endast tillgänglig om telefonen har ett fysiskt tangentbord.

Ersätt automatiskt Markera kryssrutan om du vill att stavfel ska rättas medan du 
skriver.

Inled med versal Markera kryssrutan om du vill att nya meningar automatiskt ska 
inledas med stor bokstav.

Automatisk punkt Markera kryssrutan om du vill kunna skriva en ( . ) genom att 
trycka två gånger i rad på blanksteg.
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Inställningar för röstindata och -utdata
I inställningarna för röstindata och -utdata kan du konfigurera Androids funktion för 
röstinmatning (se avsnittet "Tala in text" på sida 37) och talsyntes för de program som 
stöder funktionen. Ett exempel är TalkBack, som beskrivs i avsnittet 
"Tillgänglighetsinställningar" på sida 371.

Skärmen Inställningar för Googles röstigenkänning
Språk Här väljer du vilket språk du vill använda när du talar in text.

SafeSearch Här anger du om Google SafeSearch ska filtrera bort vissa resultat 
när du använder Google Search by voice. Du kan välja att inte blockera alls (av), 
blockera videoklipp av sexuell eller stötande natur (medel) eller blockera både text och 
bild av sexuell eller stötande natur (strikt).

Blockera stötande ord Om du inte markerar kryssrutan kommer Googles 
röstigenkänning att känna igen och transkribera ord som många anser vara stötande 
när du talar in text. Om kryssrutan är markerad ersätts de stötande orden med 
fyrkanter ( # ) i den transkriberade texten.

Skärmen Text-till-tal-inställningar
Om data för talsyntes inte har installerats än kan du endast välja Installera 
röstdata.

Lyssna på ett exempel Spelar upp ett exempel på talsyntes med dina nuvarande 
inställningar.

Använd alltid mina inställningar Markera kryssrutan om du vill att 
inställningarna för talsyntes som du gör på denna skärm ska användas istället för 
inställningarna i de enskilda programmen.

Standardmotor Här väljer du vilket talsyntesprogram som ska användas om mer 
än en app har installerats.

Installera röstdata Om data för talsyntes inte har installerats på telefonen 
skickas du till Android Market. Där får du instruktioner om hur data hämtas och 
installeras. Alternativet är inte tillgängligt om dessa data redan har installerats.

Talhastighet Här anger du hastighet för uppläsningen i talsyntesen.
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Språk Här väljer du språk för uppläsningen i talsyntesen. Denna inställning är 
speciellt användbar i kombination med alternativet Använd alltid mina inställningar. 
Texten kommer då att läsas upp på rätt språk i en mängd olika appar.

Motorer Här ser du vilka text-till-tal-motorer som är installerade på telefonen. Om 
du trycker på en av dem kan du ändra dess inställningar.
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Tillgänglighetsinställningar
I Tillgänglighetsinställningar kan du konfigurera plugin-program för tillgänglighet som 
du har installerat på telefonen.

Tillgänglighet Markera kryssrutan om du vill aktivera alla installerade plugin-
program för tillgänglighet.

KickBack Markera kryssrutan om du vill att telefonen ska vibrera kort när du 
navigerar i användargränssnittet, trycker på knappar och så vidare.

TalkBack Markera kryssrutan om du vill att den installerade talsyntesen ska läsa 
upp etiketter och rubriker när du navigerar i telefonens användargränssnitt.

SoundBack Markera kryssrutan om du vill höra ett ljud när du navigerar i 
telefonens användargränssnitt.

Avstängningsknappen avslutar samtal Markera kryssrutan om du vill att 
samtal ska avslutas då du trycker på avstängningsknappen istället för att skärmen 
aktiveras och inaktiveras.
AUG-2.3-103-SV Användarhandbok för Android



Inställningar 372
Dockningsinställningar
Om telefonen har stöd för dockningsstation för bil eller skrivbord kan du använda 
dockningsinställningarna när du konfigurerar hur telefonen ska fungera i 
dockningsstationen.

Mer information om vilka program som öppnas när du placerar telefonen i en docka 
finns i "Bilsida" på sida 323, "Klocka" på sida 317 och dockningsenhetens 
dokumentation.

Ljud Inställningen är endast tillgänglig när telefonen är placerad i en 
dockningsstation för bil eller skrivbord. Om du använder en dockningsstation för bil 
visas en dialogruta där du kan välja om musik och andra ljud ska spelas upp via 
stationens högtalare och om stationen ska användas som högtalartelefon. Om du 
använder en dockningsstation för skrivbord visas en dialogruta där du kan välja om 
musik och andra ljud ska spelas upp via stationens ljudutgång. Du kan välja olika 
inställningar för olika dockningsenheter.

Ljud för placering i dockningsstation Markera kryssrutan om du vill höra ett 
ljud när telefonen placeras i eller tas bort från dockningsstationen.
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Inställningar för datum och tid
I Inställningar för datum och tid kan du välja datumformat. Du kan också ställa in tiden 
och tidszonen istället för att informationen ska hämtas från det mobila nätverket.

Automatiskt Avmarkera kryssrutan om du vill ställa in datum, tid och tidszon 
manuellt istället för att information ska hämtas från det mobila nätverket.

Ange datum Om kryssrutan Automatiskt inte är markerad öppnas en 
dialogruta där du kan ställa in datum manuellt.

Välj tidszon Om kryssrutan Automatiskt inte är markerad öppnas en 
dialogruta där du kan ställa in tidszonen.

Ange tid Om kryssrutan Automatiskt inte är markerad öppnas en dialogruta 
där du kan ställa in tiden.

Använd 24-timmarsformat Markera kryssrutan om du vill visa tiden i 24-
timmarsformat, till exempel 13:00 istället för 1:00 em.

Välj datumformat Här anger du hur datum ska visas.
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Om telefonen
Visar information om din telefon.

Skärmen Om telefonen
Systemuppdateringar Om det finns tillgängliga systemuppdateringar visas de 
på skärmen som öppnas.

Status Skärmen Status visar en lång lista med information om ditt batteri, mobila 
nätverk med mera.

Batteriförbrukning Här finns en lista över de appar och komponenter i 
operativsystemet som du har använt sedan telefonen laddades senast. Apparna 
sorteras efter strömförbrukning. Se avsnittet "Optimera batteriets livslängd" på 
sida 48.

Juridisk information Här hittar du juridisk information om programvaran som 
följde med telefonen.

Information om version Visar information om maskinvarans och 
operativsystemets modellnummer och versioner. Informationen är bra att ha om du 
behöver kontakta operatörens hjälpcenter.
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