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Siri 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 mars 2017 av Solvig 
Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen. Allt gäller inte äldre modeller av i iPad/iPhone. 
 
3D Touch kräver att hemknappen är rund med metallring. Från iPhone 65, iPad Pro, iPad Air 2. 
Solvig har ändrat texten på några ställen, mest för att anpassa till svenska förhållanden. 
 
SIRI 

Ställ en fråga 
Med Siri (på iPad Pro, tredje generationen iPad och senare, iPad mini och senare, iPhone från ??) kan 
du prata med iPad/iPhone när du vill skicka meddelanden, schemalägga möten, ringa FaceTime-samtal 
med mera. Siri förstår naturligt talspråk, så du behöver inte lära dig särskilda kommandon eller 
nyckelord. Säg vad som helst till Siri, från ”ställ in timern på 3 minuter” till ”vilka filmer visas ikväll?”. 
Öppna appar och slå på funktioner som flygplansläge, Bluetooth, Stör ej och VoiceOver. Siri är suverän 
när du vill hålla dig uppdaterad med de senaste sportnyheterna, få hjälp att välja restaurang eller söka i 
iTunes Store eller App Store. 

Obs! iPad/iPhone måste vara ansluten till internet för att det ska gå att använda Siri. Se Ansluta till 
internet. Mobilavgifter kan tillkomma. 

Kalla på Siri. Håll hemknappen nedtryckt, släpp upp knappen och säg det du vill be Siri att göra eller 
svara på. Istället för att låta Siri identifiera när du slutar prata kan du hålla ned hemknappen medan du 
pratar och släppa den när du är klar. 

Om du använder ett headset kan du använda mittknappen eller samtalsknappen istället för 
hemknappen. 

Hej Siri. Du kan använda Siri utan att trycka på hemknappen. Säg bara ”Hej Siri” och gör din förfrågan. 
(För vissa modeller fungerar Hej Siri endast när iPad/iPhone är ansluten till en strömkälla.) 
Du kan slå på och stänga av Hej Siri, och se om din enhet måste vara ansluten till en strömkälla för att 
kunna använda funktionen, under Inställningar > Siri > Tillåt ”Hej Siri”. 
 

 

Få tips från Siri. Fråga Siri ”Vad kan du göra?” eller tryck 

på . 

Svaret på skärmen från Siri innehåller i många fall 
information eller bilder som du kan trycka på för att få 
ytterligare information, eller för att utföra någon annan 
åtgärd. 

Ändra Siris röst till manlig eller kvinnlig. Gäller inte 
Sverige! 

Justera volymen för Siri. Använd volymknapparna 
medan du interagerar med Siri. Alternativen för 
röstfeedback finns under Inställningar > Siri > 
Röstfeedback. 

Förhindra åtkomst till Siri när iPhone är låst. Öppna 
Inställningar > Touch ID och lösenkod (iPad/iPhone-
modeller med Touch ID) eller Inställningar > Lösenkod 
(andra modeller). Du kan också avaktivera Siri genom att 
använda begränsningar. Inställningar > Allmänt > 
Begränsningar. 

 

http://help.apple.com/ipad/10
http://help.apple.com/iphone/10
http://help.apple.com/ipad/10/#/iPad2db29c3a
http://help.apple.com/ipad/10/#/iPad2db29c3a
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SIRI 

Berätta för Siri om dig själv 
Om du berättar för Siri om dig själv – som din hem- och jobbadress och familj – kan du få anpassade 
tjänster som ”skicka ett meddelande till min fru”. 

Berätta för Siri vem du är. Fyll i ditt info-kort i Kontakter, öppna Inställningar > Siri > Min info och tryck 
på ditt namn. 

Om du vill låta Siri känna till dina relationer säger du något som ”Emily Parker är min fru” eller ”Ailish 
Kimber är min mamma”. 

Obs! Siri använder platstjänster när din platsinformation krävs för en fråga. Se Platstjänster. 

SIRI 

Siri och appar 
Siri fungerar med många av apparna på iPad/iPhone, som Telefon (endast iPhone), Meddelanden, 
Kartor, Klocka, Kalender med mera. Du kan t.ex. säga saker som: 

 ”Ring hem till mamma” (endast iPhone) 

 ”Har jag några nya SMS från Rick?” 

 ”Bensinen börjar ta slut” 

 ”Ställ in ett alarm på kl. 08.00” 

Om du vill att tjänsten ska vara mer anpassad vid förfrågningar som ”FaceTime med mamma” måste du 
berätta något om dig själv och dina relationer för Siri. Se Berätta för Siri om dig själv. 

Fler exempel på hur du kan använda Siri med appar finns på många ställen i den här handboken. 

Använd Siri med appar från andra tillverkare. I App Store finns flera appar med stöd för Siri. Det är 
bland annat appar som du kan använda till att boka skjuts, skicka meddelanden, söka bilder, göra 
betalningar, ringa samtal och hålla koll på din träning. Sök efter appar som fungerar med Siri i 
App Store. 

SIRI 

Rätta dig 
Om Siri inte uppfattade rätt kan du trycka för att ändra din fråga. 

 

Du kan också trycka på igen och förtydliga frågan. 

Vill du avbryta det senaste kommandot? Säg ”stopp”, tryck på Siri-symbolen eller tryck på 
hemknappen. 

Vill du ändra ett meddelande innan det skickas? Säg ”ändra det”. 

SIRI 

Siri Eyes Free Endast iPhone 
Med Siri Eyes Free kan du använda iPhone-funktionerna i din bil utan att titta på eller röra vid iPhone – 
du kan styra Siri helt och hållet genom att tala. Om du vill prata med Siri håller du 
röstkommandoknappen på ratten nedtryckt tills du hör Siri-signalen. Du kan be Siri ringa upp någon, 
välja och spela upp musik, lyssna på och skriva textmeddelanden, få färdbeskrivningar, läsa 
anteckningar, hitta kalenderinformation, lägga till påminnelser med mera. Siri Eyes Free är tillgängligt 
för vissa bilmodeller. 

VARNING: Viktig information om hur du undviker att bli störd i sammanhang som kan leda till att farliga 
situationer uppstår finns i Viktig säkerhetsinformation. 

Använd Siri Eyes Free. Anslut iPhone till bilen via Bluetooth. Läs användarhandboken som följde med 
bilen. Om du vill veta mer om hur du använder Siri i bilen läser du Om CarPlay. 

http://help.apple.com/iphone/10/#/iph3dd5f9be
http://help.apple.com/iphone/10/#/iphfaf30bdbd
http://help.apple.com/iphone/10/#/iph301fc905
http://help.apple.com/iphone/10/#/iphf33a514c9

