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Den ser ut som en telefon fra 2013, 
– men oppfører seg som en fra 2016.

 



iPhone SE (Spesial Edition) ble lansert den 21.03.2016.
Utseendemessig ligner den på iPhone 5s, men med like god eller bedre ytelse enn
storebroren iPhone 6s. I kombinasjon med mindre skjerm (4″) har den god ytelse
og batteritid. Ingen telefoner på markedet har så kompakt størrelse og lav vekt
med så god maskinvare.

Slå telefonen på:
Sett i ladekabelen eller hold På-knappen til -logoen vises.
Tast inn koden for å låse opp telefonen: ••••••.
Tast inn PIN-koden til SIM-kortet: ••••   og  OK.
Det er tre forsøk. Hvis det tredje ikke blir riktig låses SIM-kortet. For å låse
den opp da trengs PUK-koden: ••••••••.

Slå telefonen av:
Hold Av-knappen inne noen sekunder til den røde skyveknappen vises.
Flytt deretter skyveknappen.
Telefonen skal da være av.
(Sjekk ved å trykke på Hjem-knappen; det skal da ikke være noen reaksjon.)

""

 Sett telefonen i dvale:
– Telefonen går automatisk i dvale etter ett minutt.
– Eller et kort trykk på Av/På knappen.

Vekk telefonen fra dvale:
Klikk på Hjem-knappen eller Av/På-knappen.

Hjem-knappen brukes for å gå til hjemskjermen. I vanlig bruk er det nesten
bare denne en trenger å bruke av de fysiske knappene.

Statuslinjen øverst på hjem-skjermen:
•••◦◦ (signalstyrken til basestasjonen).
Operatør. Mobilnettype. Klokkeslett.

#

 Batteri%. (Grønn under opplading og hvit når den ikke lader.)
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Kontrollsenter:

Sveip opp fra Hjem-skjermen gir tilgang til Kontrollsenter.

✈  Flymodus øverst til venstre slår av telefon-forbindelsen. Kan brukes på fly for å
slippe å skru telefonen helt av.

  Wi-Fi gir tilgang til trådløst Internett.
ᛒ  Blåtann, trådløs kommunikasjon, (f.eks. med tastatur).
☾  Ikke forstyrr slår av lyden, f.eks. hvis man skal sove. Det kommer verken lyd
eller lys på skjermen ved anrop og varsler. Men alarmer spilles fortsatt av. Hvis
man vil at telefonen skal være helt stille må den slåes av.

$

  Låser skjermen i stående stilling.

☼ –––––––– ☼   Skjermens lysstyrke kan justeres med skyveknappen.

☼ Night Shift (kveldsmodus)  skal gjøre skjermen mindre krevende for øynene
om kvelden.

%

  Lommelykt. Et klikk slår lyset på og av.
⎋ Verdensklokke (

&

) med alarm (

⏰

), stoppeklokke (

⏱

) og nedtellingsur (

⏲

).
▦ Kalkulator (enkel i stående og vitenskapelig i liggende stilling).

*

  Fotoapparat.
Trykk på hjemknappen for å avslutte.
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Sveip ned viser varsler.

Sveip nedover med start halvveis på skjermen viser søk.

Sveip til høyre viser widgeter (små nytteprogrammer).

Apper på Hjem-skjermen:

+

  Kalender.

,

  Kontakter. (Legg til nye kontakter ved å klikke + symbolet øverst til høyre.)

-

  Klokke.
Kompass og vater.

⛅

  Vær.
Yr.
Kamera.

/

  Notater.
Kalkulator.
Påminnelser.
♡  Helse.
NRK-radio.
AdobeAcrobat.
Navigasjon (kart).
♠  Spill.

Apper på bunnlinjen (dokken):

0

  Telefon.
Safari (for surfing på Internett).

1

  Meldinger.
Bilder.

Trykk på app-symbolet for å åpne en app.

Sveip til venstre for å vise flere apper.

Motta telefonsamtaler:
– Telefonen ringer.
– Flytt skyveknappen.
– Ta telefonen opp til øret og si «Hallo».

Under samtalen vises et skjermbilde:
– Øverst vises •••◦◦ (signalstyrken). Operatør. Mobilnetttype. Klokkeslett.
Batteri%.
– Under vises navn eller nummer til den som ringer og samtaletid.

I tillegg vises samtalevalg:
– Mikrofon kan skrues av (f.eks. hvis en vil snakke med noen i rommet som en
ikke vil at den som ringer skal høre.)
– Taster viser tastaturet.
– Rød knapp legger på.
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Ringe ut:
Klikk på Hjem-knappen til en ser Hjem-skjermen.
Klikk på det grønne telefonsymbolet (

0

) for å starte telefon-appen.

     Når telefon-appen starter ser en denne menyen nederst på skjermen:

For å få fram Favoritter klikker en på ̤-symbolet.
For å få fram Sist-brukte klikker en på ◴-symbolet.
For å få fram Kontakter klikker en på 

,

-symbolet.
For å få fram Telefonsvarer klikker en på ⚯-symbolet.

For å få fram tastaturet klikker en på ƒƒƒ  -symbolet:

Slå nummeret til den en vil ringe til.
Trykk på den grønne knappen for å ringe.

Trykk på den røde knappen for å legge på.
– Hvis de er et grønt felt øverst,
– trykk på det grønne feltet,
– for å komme tilbake til tastaturet.
– Og trykk deretter på den røde knappen for å legge på.
– (Se også bruke hjemknappen under samtale.)
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Hørbar.  Lydløs.

Ringelydbryteren  på venstre side kan sette ringelyden
i hørbar (

2

) eller i lydløsmodus (

3

).
Brukes f.eks. i møter når en ikke vil forstyrre møtet med
innkommende samtaler.
– I lydløsmodus viser bryteren rødt. Da spiller den ikke
ringelyder, men kan vibrere ved innkommende anrop. Alarmer
og apper kan spille av lyd selv om den er i lydløs.

Volum: To knapper (⊕ og ⊖) på venstre av telefonen kan justere lyden under
samtalen.

Siri (talestyring) starter ved å holde Hjem-knappen nede. 
Man kan da snakke til telefonen. F.eks. å be den ringe til noen. 
– Avslutt ved å trykke på hjemknappen.
– Eller trykk på Siri-symbolet.
– Eller si «cancel».

Multitasking-visning fås ved at at Hjem-knappen dobbelklikkes.
Den viser apper som ligger aktive i minnet. 
Apper frigjøres fra minnet ved å sveipe oppover.
Trykk på hjemknappen for å avslutte.

Apper kan flyttes og slettes ved å holde nede ikonet til alle appene begynner å
«danse». De kan da flyttes. De kan kan også slettes ved å trykke på ☒. 
Trykk på hjemknappen for å avslutte.

Batteriet bør ikke lades helt ut. Skru heller av telefonen hvis den ikke skal
brukes på en stund.
(50% batteri er optimalt for langtidslagring.)

Lading av batteriet: Unngå fuktige og varme omgivelser.

Bruke hjem-knappen under samtale. Hjemknappen kan brukes under samtale
f.eks. hvis en vil undersøke kontakt-appen for å se etter telefonnummer.
Da kommer det et grønt felt øverst på skjermen.
Klikk på det grønne feltet for å komme tilbake til telefonappen.

Multitouch-skjerm:
Man kan trykke, dra, bla og knipe.

iOS  er Apples operativsystem for mobiltelefonen iPhone og musikkspilleren iPod
touch og nettbrettet iPad.

Internettdeling over Wifi  gjør at andre mobiler, nettbrett eller datamaskiner
kan bruke mobilen som tilgang til Internett.

Hvis noe ikke fungerer:
– Ikke trykk hardere og hardere. Trykk heller svakere, men tydelig og bestemt.
– Det samme gjelder sveiping. Bruk lite kraft, men tydelig og bestemt.
– Ta en liten pause og prøv på nytt.
– Prøv å gjøre det litt annerledes. (Ikke det samme omigjen og omigjen.)

iPhone SE brukerveiledning.                 Side 6



Spesifikasjoner:
– Skjermen er en 4″ LCD-skjerm med 729600 piksler (1136×640) som gir 326
ppi. Multi-Touch og IPS. (Samme som iPhone 5 & 5S.)
– A9 1,85 ghz dobbelkjerne-prosessor med 64-biters arkitektur. 2 GB RAM.
Power VR GT7600 GPU. (Samme som iPhone 6s.)
– Integrert M9 bevegelsesprosessor.
– Hoevedkamera har 12 megapiksler. 4K-video (HD med 60 fps). HDR.
(Samme som iPhone 6s.)
– Front-kamera har 5 megapiksler. (Selfie-kamera.)
– LED-blitz med to fargetoner (True Tone Flash).
– Live Photo.
– Batteri 1624 mAh. Batteritiden for 3G-tale er opptil 14 timer. Standby-tid i
dvale er opptil 10 dager. (Samme som iPhone 6s.)
– Fingersensor (Touch ID) er innebygd i Hjem-knappen.
– WiFi: 802.11ac.
– Mobilnett: Støtter teoretisk hastigheter opp mot 150 mbps over LTE-nettverk
(4G). NanoSIM.
– VoLTE.
– Størrelse: 123,8 × 58,6 × 76 mm. (Få telefoner med samme spesifikasjoner
er mindre.)
– Vekt: 113 g. (Få telefoner med samme spesifikasjoner veier mindre.)
– NFC.
– 21.03.2017. iPhone SE ble oppgradert med to nye modeller 32 og 128 GB, i
tillegg til 16 og 64 GB.
– Farger: Sølv, Gull, Stellargrå, Rosegull.

 

Lenker:
iPhone-brukerhåndbok.  http://help.apple.com/iphone/
iPhone-kundestøtte.  https://support.apple.com/no-no/iphone
iPhone-kundestøtte.  https://support.apple.com/no-no/iphone
iPhone SE.  https://www.apple.no/iphone-se/

 

 

 

 

 

 

 

http://sites.google.com/site/nilsmartinaslaksen
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