Ringa ett samtal
I den här lathunden går vi igenom steg-för-steg hur du
ringer och hanterar ett samtal på din Android-telefon.
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1. Öppna telefon-appen
Börja med att öppna telefon-appen.
Telefon-appen

2. Välj en kontakt eller slå ett
nummer
Välj Knappsats om du ska slå in ett nummer.
Välj Senaste om du vill ringa någon du nyligen haft
kontakt med.
Välj Kontakter om du har lagt in numret tidigare som
en kontakt.

3. Hantera ett pågående samtal
När du är i ett pågående samtal finns det flera
funktioner som är användbara.

I mitten på skärmen visas antingen det numret du
ringt, eller namnet på den kontakt du pratar med.
Längst upp ser du hur länge samtalet har pågått.

Du kan när som helst under samtalet lämna telefonappen och använda en annan app i telefonen. Samtalet
avslutas inte utan pågår fortfarande i bakgrunden, det
visas som en grön remsa överst på skärmen. Den
funktionen kan du använda om du till exempel
behöver läsa ett mejl eller ett sms, eller använda BankID under samtalet.

För att gå tillbaka till samtalet trycker du på den gröna
remsan.
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Ljud av
Med knappen Ljud av stänger du av din mikrofon så den du pratar med inte
kan höra dig. När knappen är vit betyder det att ljudet är av. För att sätta på
ljudet trycker du på knappen igen.

Knappsats
Med knappen Knappsats får du fram knappsatsen under ett samtal.

Högtalare
Med knappen Högtalare slår du på högtalaren, då kan du tydligt höra den
du pratar med utan att hålla telefonen mot örat. När knappen är vit betyder
det är högtalaren är på. Du använder också högtalare för att växla mellan
telefon och hörapparat. För att stänga av högtalaren trycker du på knappen
igen.

Parkera samtalet
Med knappen Parkera samtalet kan du parkera samtalet istället för att lägga
på. Då kan du ringa ett annat samtal samtidigt som det parkerade samtalet
fortsätter i bakgrunden. När du vill återuppta det parkerade samtalet
trycker du på knappen Återuppta.

Bluetooth
Med knappen Bluetooth öppnar du inställningar för bluetooth i telefonen,
här kan du välja att använda dig av trådlösa hörlurar eller hörapparater.

Ring två samtidigt
Med knappen Lägga till samtal kopplar du in ytterligare en person till ditt
samtal. Ring upp en ny kontakt, tryck sedan på knappen Slå ihop.

Avsluta samtalet
Med knappen som visar en röd telefonlur avslutar du samtalet.
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