
Så fungerar en 
Android-telefon

I den här lathunden får du veta vilka funktioner som finns i en 
Android-telefon och hur du hanterar den.

Eftersom det finns många olika modeller av Android-telefoner kan 
det vara lite olika hur knapparna är placerade och vissa funktioner 
kan skilja sig lite åt, till exempel kameran.
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Exempel på en Android-telefon

Exemplet på Android-telefon i den här lathunden är en telefon från Nokia. Även 
om du har en annan modell och alla knappar inte sitter på exakt samma plats så 
kommer du få koll på vilka funktioner som finns i en Android-telefon och var de är 
placerade.

Handboken för just din telefon hittar du på vår hemsida inteensam.org. Klicka på 
Material och länkar, där finns handböcker för olika Android-telefoner.
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1. Sensor för fingeravtryck
De flesta smartphones har en fingeravtryckssensor. 
Sensorn kan sitta på baksidan av telefonen eller längst 
ned på framsidan. Med hjälp av sensorn kan du till 
exempel låsa upp din telefon. 

2. Kamera på baksidan
På baksidan på din smartphone finns en kameralins. Din 
Android-telefon kan ha fler kameralinser, ju fler 
kameralinser, desto bättre kamera har du.  

3. Mikrofon
En smartphone brukar vara utrustad med flera 
mikrofoner, oftast är det bara små hål i telefonen som 
man knappt ser. Mikrofonen på ovansidan används 
automatiskt när du talar med högtalartelefon-
funktionen.

4. Blixt
Någonstans intill kameran hittar du telefonens blixt. 
Blixten är en liten vit lampa som du kan använda när du 
fotograferar eller filmar. Blixten fungerar också som 
ficklampa.
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5. Plats för SIM-kort och minneskort
I din telefon sitter det ett SIM-kort (nano-SIM eller micro-SIM). SIM-kortet ger din 
telefon ett telefonnummer. Det är också SIM-kortet som ger dig tillgång till mobildata 
(surf) så du kan använda internet på telefonen. 

SIM-kortet ligger placerat inuti telefonen i en liten lucka. Luckan öppnar du genom 
att sätta i SIM-utmatningsverktyget (som följer med telefonen) eller ett gem i hålet 
bredvid luckan och trycka. 

I samma lucka kan du också placera ett minneskort. Minneskortet (micro-SD) ger dig 
extra lagringsutrymme i telefonen.

I vissa Doro-telefoner finner du SIM-kortet på baksidan av telefonen.
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6. Bixby-knapp
På vissa telefoner finns det en Bixby knapp på 
ena sidan av telefonen. Bixby är en virtuell 
röst-assistent som du kan tala med och ställa 
frågor till.

7. Kamera på framsidan
Längst upp på framsidan finns en kamera 
som du främst använder för att filma dig själv 
under videosamtal eller för att ta bilder på dig 
själv (en selfie). Kameran på framsidan 
fungerar också som en spegel.

8. Lur och högtalare
På den översta delen av telefonen finns luren, 
den högtalaren som du placerar örat mot när 
du pratar i telefonen. 

9. Antenn
På ovansidan av telefonen finns telefonens 
inbyggda antenn. Det går inte att se denna 
antenn, men vissa telefoner har ett litet runt hål 
på denna plats.

10. Volymknappar
På ena långsidan av telefonen sitter 
volymknapparna. Med de höjer och sänker du 
volymen på ringsignalen, på ljudet i telefonen 
och på volymen i ett telefonsamtal.
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11. Knapp för att låsa, stänga 
av och slå på telefonen
På en av telefonens långsidor eller på telefons övre 
kant sitter den knapp som du använder när du ska 
låsa skärmen, stänga av eller slå på telefonen. 

Lås skärmen: Tryck en gång på knappen. Att låsa 
telefonen innebär att skärmen slocknar, men 
telefonen är fortfarande på. 

Stäng av telefonen: Håll in knappen cirka 3 
sekunder. En meny visar sig på skärmen där du kan 
klicka på "Stäng av". När telefonen är avstängd kan 
du inte ta emot samtal. Sms som skickas till dig kan 
du först ta emot när du slår på telefonen igen. 

Slå på telefonen: Håll in knappen cirka 3 sekunder.

 

12. Uttag för laddare
På undersidan av din telefon hittar du uttaget där du 
kopplar in laddaren till din telefon. Uttaget på 
undersidan kallas för USB-C- eller micro-USB-uttag. 
Vilket uttag du har på just din telefon kan variera 
beroende på modell.

13. Uttag för hörlurar
Uttaget för hörlurar (headset) sitter på olika ställen 
på olika telefoner, antingen på ovansidan eller på 
undersidan.

14. Högtalare
Varje telefon har en högtalare. Den sitter oftast på 
telefonens undersida, men vissa modeller har den på 
baksidan av telefonen.
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Navigationsknappar
I varje Android-telefon finns det tre stycken navigationsknappar. 
Navigationsknapparna är placerade längst ned på telefonens framsida och används 
för att styra telefonen. Knapparna är antingen tre fysiska knappar eller tre virtuella 
knappar, beroende på vilken modell av telefon du har.

Det tre navigationsknapparna är: 

• Hem-knappen – alltid i mitten  
Använder du för att backa tillbaka till din hemskärm, skärmen där du hittar alla 
dina appar. 

• Bakåt-knappen – oftast till höger  
Använder du dig av för att backa ett steg tillbaka i den app du befinner dig i just 
nu.

• Växla mellan appar – oftast till vänster  
Använder du för att växla mellan de appar du har öppna. Du kan också använda 
den knappen för att stänga (avsluta) öppna appar. 

Larmknapp (bara på Doro)
På många Doro-modeller finns det en knapp som 
fungerar som ett trygghetslarm. Oftast sitter den på 
telefonens baksida. När du tycker på larmknappen 
skickas automatiskt ett sms till utvalda kontakter 
om att du behöver hjälp, och information om var du 
är med hjälp av telefonens GPS-funktion.
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