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• En Android telefon/surplatta har en mängd olika 
inställningsmöjligheter som inverkar på användningen. Olika 
androidversioner och modeller har litet olika uppdelning av 
inställningarna. Inställningarna kommer man till via appen med ett 
kugghjul som symbol. 

• Bland annat följande grupper är viktiga

• Anslutningar (Trådlöst,Mobil,Bluetooth)

• Appar och aviseringar

• Skärmegenskaper

• Ljudegenskaper



Inställnings bilder

Bilderna till vänster hur det kan se ut. Bilden 
längst till vänster kommer från en ny Samsung 
Galaxy Tab A surfplatta och den andra bilden 
från en 1 år gammal Nokia 6 telefon. Man kan 
se att de olika inställningarna är grupperade 
på litet olika sätt



Anslutningar 

• Wi-Fi   Trådlöst nätverk av/på

• Mobildata Operatör och om Roaming är tillåten 

• Dataanvändning (Här kan man t.ex stänga av mobildata om man är 
utomlands)

• Internetdelning (Surfzon,Mobil Hotspot)

• Plats (för kartor och navigering) Kan finnas på olika ställen

• Bluetooth. Överför data till annan enhet, (Handsfree, högtalare,annan
telefon)

• NFC ( t.ex vid betalning med telefon) se mera här

https://sv.wikipedia.org/wiki/Roaming
https://surfa.se/internetdelning-ios-android/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://m3.idg.se/2.1022/1.478745/10-fragor-om-nfc


Skärmegenskaper
De viktigaste Display eller Skärmegenskaperna 
är ljusstyrkan och Viloläge. I båda dessa fall 
ställ ljusstyrkan in enligt ljusförhållandena. 
Viloläget anger hur fort skärmen slocknar om 
man inte vidrör den. Ofta kan den vara satt till 
15 sekunder vilket i allmänhet är för kort.



Ljud

Exempel på ljudinställningar. Man 
kan ställa in ljudvolymen för 
Ringsignal, Media och Alarm, 
Dressutom kan man ställa in 
ringsignalen, textmeddelande och 
andra aviseringar.



Appar och egenskaper

För varje app ser man olika egenskaper. Här ser vi egenskaperna
för appen Foto.



Appar och Aviseringar

• Med en avisering menas att telefon på något sätt meddelar att något 
har inträffat. Det kan vara att man fått ett textmeddelande,e-post,ett
missat samtal eller att någon du följer på facebook har gjort ett 
inlägg. Aviseringen kan vara med ljud eller utan ljud. Den kan också 
visas som en prick på appsymbolen. I allmänhet syns det en liten 
appsymbol längst uppe på skärmen. För de appar som kan ge 
aviseringar kan man ställa in om man vill ha eller inte ha avisering och 
om man vill att ett ljud skall spelas upp och också om man skall ha en 
aviseringsprick.



Appar och behörigheter

• Varje app som man installerar kan ha 
rättigheter till olika funktioner på din 
telefon. Normalt skall man inte ändra 
på någon av dessa rättigheter, för då 
kan appen sluta fungera. Bilden till 
höger visar appen kameras 
behörigheter. Skulle man här ta bort 
plats kommer ingen information om 
var bilden är tagen att sparas.


