Så fungerar en iPhone
utan hemknapp
I den här lathunden får du veta vilka funktioner som finns i en iPhone utan en
hemknapp och hur du hanterar den.
Modeller utan hemknapp är:
• iPhone X
• iPhone 10
• iPhone 11
• iPhone 12
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1. 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 en bild på dig själv (en
selfie). Kameran på framsidan fungerar också som
en spegel.

2. Sidoknapp
På telefonens högra 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 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 3 sekunder.

3. SIM-korthållare
I din telefon sitter det ett SIM-kort. SIM-kortet ger
din telefon ett telefonnummer. Det är också SIMkortet 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 SIMutmatningsverktyget (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.
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4. Lighting-kontakt
På telefonens undre kant finns telefonens uttag
för laddaren, det Apple kallar för "Lightingkontakt". Du kan också koppla in hörlurar och
bildskärm i det uttaget.

5. Volymknappar
På telefonens vänstra långsida sitter
volymknapparna. Med de höjer och sänker du
volymen på ringsignalen, på ljudet i telefonen och
på volymen i ett telefonsamtal. Knapparna
fungerar bara om telefonen är upplåst.

6. Reglage för ljudlöst-läge
Precis ovanför volymknapparna finns ett reglage.
Det använder du för att ställa in telefonen i
ljudlöst läge. När ljudlöst läge är aktiverat
kommer varken ringsignalen eller ljud från appar
som till exempel sms eller mejl höras, istället
kommer telefonen vibrera. När du har skjutit
reglaget till ljudlöst läge ser du en orange
bakgrundsfärg.
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7. Kamera på baksidan
På baksidan av din iPhone finns telefonens
huvudkamera. Det är den kameran som tar bäst
bilder. På nyare iPhone-modeller kan det finnas
flera stycken kameralinser på baksidan. Ju fler
kameralinser, desto bättre kamera har du.

8. Blixt
Till höger om 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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