
1 

Nyheter i iOS 10 iPad/iPhone  
Från Apples Användarhandbok oktober 2016 http://help.apple.com/ipad/10 respektive 
http://help.apple.com/iphone/10. Sammanställt för fortsättningskurs i iPad/iPhone december 2016 av 
Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen  

 

Nyheter i iOS 10 
Uttrycksfulla meddelanden. Förstärk dina meddelanden med bubbeleffekter, osynligt bläck, 
helskärmseffekter, handskrivna meddelanden, Digital Touch, större emojisymboler, iMessage-appar 
(exempelvis dekaler) med mera. Se Meddelanden i överblick. 

 

 
iPad  

iPhone 
 
 

Utökade Siri-funktioner. Siri fungerar med 
många av dina favoritappar från App Store. Du kan 
t.ex. använda Siri med en app för att boka skjuts, 
eller skicka pengar till en vän i nöd. Se Siri och 
appar. 

Mer från Kartor. Boka bord på din 
favoritrestaurang, beställ skjuts för en tur tvärs 
genom stan, sök efter platser längs din rutt med 
mera. Se Hitta platser. 

Kom ihåg de speciella tillfällena. Minnen är en 
ny funktion i Bilder som tar bilderna och videorna 
från speciella tillfällen, personer och platser och 
förvandlar dem till minnesfilmer som du kan dela. 
Se Minnen. 
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Styr ditt hem. Med appen Hem kan du 

säkert styra tillbehör som är märkta med 
Works with Apple HomeKit (som lampor, lås, 
termostater, smarta eluttag med mera) även 
när du inte är hemma. Du kan skapa 
automatiseringar som t.ex. slår på lampor när 
solen går ner eller låser upp dörren och höjer 
värmen när du kommer hem. Se Hem i 
överblick. 

 

Hitta musik snabbt. Musik har blivit enklare. Ny design som gör varje liten del av Apple Music-
upplevelsen ännu enklare och tydligare. Dessutom kan du sjunga med i dina favoritlåtar med hjälp av 
den nya låttextfunktionen. Se Apple Music.  

 
iPad 

 
iPhone 

 

Fler sätt att läsa nyheter. Hitta intressanta artiklar enkelt med den helt nya For You-designen, 
prenumerera på dina favoritpublikationer och få notiser om de viktigaste artiklarna under dagen, direkt 
på låsskärmen. Se Kom igång med News. 

En kraftfullare låsskärm. Interagera med notiser och håll koll på nyheterna, kontrollera 
aktiemarknaden och få en väderleksrapport när du är ansluten till internet – utan att behöva låsa upp 
iPad. Se Vyn Idag och Notiser. 

Två flikar är bättre än en. I Safari kan du visa och interagera med två flikar, sida vid sida. Se Surfa på 
webben. Endast iPad. 

Apple Pay på webben. Att handla på webben går snabbare och är säkrare och mer privat än 
någonsin. Leta bara reda på det du vill köpa och betala i webbläsaren. Se Apple Pay. 

Noterbart samarbete. Bjud in personer att visa och ändra anteckningar i ditt iCloud-konto. Alla kan se 
de senaste ändringarna. Se Samarbeta i Anteckningar. 

Skriv på två språk. Lägg till ett tangentbord på ett annat språk så kan du skriva på två språk samtidigt 
utan att behöva växla mellan tangentborden. Se Lägga till eller ändra tangentbord. 
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