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3D Touch iOS 10 iPad/iPhone 
Från Apples Användarhandbok oktober 2016 http://help.apple.com/iphone/10. Sammanställt för 
fortsättningskurs i iPad/iPhone mars 2017 av Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen.  
Gäller endast iPhone från 6S. Inte alls iPad. 
 
STÄLLA IN OCH KOMMA IGÅNG 

3D Touch 
Med 3D Touch får du ytterligare ett sätt att interagera med iPhone. På enheter som stöder det kan du 
trycka ned på skärmen om du vill visa förhandsvisningar, komma åt praktiska kontextmenyer med 
mera. Stöd för 3D Touch finns på: 
 iPhone 7 
 iPhone 7 Plus 
 iPhone 6s 

 

Du kan till exempel svara på en notis genom att trycka ned på den på 
låsskärmen. I Mail kan du trycka ned på ett brev i brevlistan om du vill få 
en snabbtitt på innehållet och sedan dra uppåt för att visa en lista med 
åtgärder. Om du trycker lite djupare öppnas brevet helt med pop. I 
Bilder trycker du ned på en bild för en snabbtitt och sedan kan du svepa 
uppåt om du vill dela eller kopiera den. Om du trycker lite hårdare 
öppnas bilden i helskärmsläge. I det här dokumentet finns fler exempel 

på 3D Touch. De har markerats med . 

 

 
Du kan använda 3D Touch på hemskärmen. Tryck ned på en 
appsymbol så visas snabbåtgärdsmenyer. Du kan till exempel 
trycka ned på symbolen för Kamera på hemskärmen och sedan 
välja Ta en selfie. Snabbåtgärder fungerar även i Kontrollcenter. 
Du kan till exempel trycka ned på ficklampan och sedan välja 
Starkt ljus, Medelstarkt ljus eller Svagt ljus. 
 

Med 3D Touch kan du variera trycket när du ritar och på så vis 
ändra linjekvaliteten (i vissa appar). Om du till exempel trycker 
ned medan du ritar i Anteckningar kan du göra en linje mörkare. 
Du kan även använda 3D Touch till att förvandla tangentbordet 
till en styrplatta och markera text när du skriver. 

Ändra känsligheten hos 3D Touch. Öppna Inställningar > 
Allmänt > Hjälpmedel > 3D Touch och ställ in känsligheten som 
Lätt, Medel eller Fast. 

 
HJÄLPMEDEL 

3D Touch 
På enheter som har stöd för 3D Touch kan du styra känsligheten 
hos 3D Touch eller stänga av funktionen. 

 

 

Justera känsligheten hos 3D Touch. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och justera sedan 
hur hårt tryck som krävs för att aktivera 3D Touch. Du kan välja mellan Lätt, Medel eller Fast. Lätt gör 
att det räcker med ett lättare tryck, medan Fast kräver ett hårdare tryck. 

Stäng av 3D Touch. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och stäng av 3D Touch. 
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