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1. Inledning 

Via funktionen SMS kan man skriva och ta emot meddelanden. Den stora fördelen 
gentemot en vanlig mobiltelefon är att man kan få talstöd både när man skriver egen text 
och när man läser mottagna meddelanden. Dessutom kan man få hjälp i skrivandet genom 
att använda s k basmeddelanden, dvs meddelanden som skrivits i förväg. 

Det är möjligt att göra inställningar för Bild-SMS: Man kan ställa in om man vill skriva 
och/eller läsa SMS med bilder. Man kan alltså skriva SMS med bilder, men ta emot SMS 
med text och då få dem upplästa med hjälp av talsyntes. 

Även MMS-meddelanden kan hanteras via SMS. Om apparaten har Android-version 4.4 
eller högre kan man både skicka och läsa MMS-meddelanden. Om apparaten har lägre 
Android-version än 4.4 kan man endast läsa MMS-meddelanden. Man får då använda 
Handi-funktionen Album för att skicka (dela) bilder, se Bruksanvisning Album. 

För bästa förståelse av funktionen SMS rekommenderas kännedom om Handi-funktionen 
Kontakter, se Bruksanvisning Kontakter. 

 

1.1 Standardapp för SMS 

Gäller endast fr o m Android-version 4.4. 

För att kunna skicka SMS från apparater med Android-version som är v4.4 och högre 
måste man först välja vilken SMS-app som ska vara standard. Detta kan göras på tre sätt. 

Alternativ 2 beskrivs i kapitel 3.1 Meddelandeinställningar. Alternativ 3 beskrivs i 
Handboken. 

 

  

1. Första gången man skickar 
meddelande. 

2. I Inställningar. 3. I konfigurationen. 
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2. Använda SMS 

Visningen av meddelanden kan ställas in i två olika lägen: Konversation eller Mappar. 
Konversationsvisning innebär att man kan se alla skickade och mottagna meddelanden till 
en viss mottagare i samma ”tråd”. Mappvisning innebär att samtliga meddelanden är 
uppdelade i mapparna Olästa, Inkomna, Skickade och Utkast. 

2.1. Konversationsvisning 

 

När man startar SMS med konversationsvisning visas en lista med alla 
konversationer, sorterade så att konversationen med det senast 
skickade eller mottagna meddelandet visas överst. 

För att öppna en konversation trycker man på den så att den blir 
markerad och trycker sedan på Nästa. Se beskrivning av 
konversationsvyn nedan. 

En markerad konversation kan läsas upp genom att man trycker på 

Talstöd-knappen . (Förutsatt att inställningen ”Talstöd i menyer” är 
vald.) 

För att skriva ett helt nytt meddelande trycker på man på  se 2.3 
Skriva nytt meddelande. 

 

I den öppnade konversationen visas skickade meddelanden till 
höger och mottagna meddelanden till vänster. Det senaste 
meddelandet visas längst ned. 

När man trycker på ett meddelande blir det gråmarkerat. Det kan då 

läsas upp genom att man trycker på Talstöd-knappen . (Förutsatt 
att inställningen ”Talstöd i menyer” är vald.) 

För att skriva ett nytt meddelande i samma konversation trycker man 

på , se 2.3 Skriva nytt meddelande. 

 

Om man fått en mottagen bild (MMS) kan man spara bilden i mappen Mottaget genom att 

trycka på Spara-knappen  (visas då ett mottaget meddelande med bild är markerat). 

Man trycker på Ta bort-knappen  för att radera ett markerat meddelande. 

 

Om man fått ett meddelande från ett okänt nummer (finns ej sparat i kontakter) visas en 

Spara kontakt-knapp  i knappraden. När man trycker på den visas vyn ”Ny kontakt” 
med mobilnumret ifyllt och man kan skriva in kontaktens namn mm, se 2.5.2 Spara 
nummer som kontakt. 
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2.2 Mappvisning 

 

När man startar SMS med mappvisning visas användarens 
kontaktlista plus ikonen ”Nytt nummer”. 

Kontakter och mappar visas i den ordning som definierats i Handi-
funktionen Kontakter. 

När man trycker på en kontakt eller mapp blir den gråmarkerad. 
Namnet på kontakten/mappen kan då läsas upp genom att trycka 

på Talstöd-knappen . (Förutsatt att inställningen ”Talstöd i 
menyer” är gjord.) 

För att skicka SMS till en kontakt markerar man den och trycker på 
Nästa, se 2.3 Skriva nytt meddelande. 

Genom att trycka på Meny-knappen  kan man komma till olästa, 
inkomna, skickade och ej skickade meddelanden (utkast). Se 
kapitel 2.6 Mappar i SMS-menyn. 

2.3 Skriva nytt meddelande 

För att skriva ett nytt meddelande vid mappvisning (se 2.2 Mappvisning) väljer man 
önskad kontakt/nytt nummer och trycker på Nästa. 

För att skriva ett nytt meddelande vid konversationsvisning (se 2.1. Konversationsvisning), 

trycker man på  och får då välja kontakt/nytt nummer. 

2.3.1 Skriva till en definierad kontakt 

    

För att skriva till en definierad kontakt väljer man önskad kontakt i kontaktlistan och trycker 
på Nästa. 

I nästa vy skriver man in texten. Man kan få meddelandet uppläst via Talstöd-knappen (om 
så är inställt). När texten är klar trycker man på OK för att gå vidare. 

I vyn ”Skicka meddelande?” trycker man på OK för att skicka meddelandet. Meddelandet 
skickas och man får information om det gick iväg eller inte. 
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Om meddelandet inte kunde skickas visas ett felmeddelande. 

Vid mappvisning läggs meddelandet i mappen Utkast som man 
kommer till via SMS-menyn, se kapitel 2.6.5 Utkast. 

Vid konversationsvisning läggs meddelandet som ett utkast i 
konversationen. 

Man kan sedan göra ett nytt försök att skicka det senare. 

 

2.3.2 Skriva till nytt nummer 

Man kan välja om det ska vara möjligt att skicka meddelande till andra än de personer 
som är sparade i kontaktlistan. Om man bara ska kunna skicka meddelanden till personer i 
kontaktlistan kan ”Nytt nummer” tas bort, se 3.2.5 Nytt nummer. 

     

För att skriva till ett nytt nummer väljer man ”Nytt nummer” i kontaktlistan och trycker på 
Nästa. Nu får man skriva in numret och sedan trycka på OK. 

I nästa vy skriver man in texten. Man kan få meddelandet uppläst via Talstöd-knappen (om 
så är inställt). När texten är klar trycker man på OK för att gå vidare. 

I vyn ”Skicka meddelande?” trycker man på OK för att skicka meddelandet. Meddelandet 
skickas och man får information om det gick iväg eller inte. 
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2.3.3 Skriva med smileys 

Man kan skriva med smileys via smiley-tangentbordet, sida 3/3 i det numeriska 
tangentbordet. Se kapitel 2.8 Använda Smileys för beskrivning av smileys.  

 

När man t ex väljer smiley-symbolen ”blomma”, visas dess bild i 
textfältet. När man trycker på Talstöd-knappen läses ordet ”blomma” 
upp. 

För att byta till Smiley-tangentbord ska man först trycka på  för att 
komma till det numeriska tangentbordet, och sedan trycka på 

knappen  tills man kommer till sida 3/3 med Smileys. 

Man trycker på knappen  för att komma till 
bokstavstangentbordet. 

OBS! För att kunna skriva SMS med Smileys måste ”Aktivera smileys i tangentbordet” 
vara valt i Inställningar|Tangentbord. 

 

2.3.4 Använda basmeddelanden 

För att göra det ännu enklare och snabbare att skriva ett meddelande kan man använda 
s k basmeddelanden, dvs meddelanden som har skrivits i förväg. 

    

Man väljer önskat basmeddelande och går sedan vidare med Nästa. (Om man vill skriva 
ett nytt meddelande utan basmeddelande väljer man ”Inget”.) Hur man skapar 
basmeddelanden beskrivs i kapitel 3.4 Basmeddelanden. 
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Texten kan redigeras i vyn ”Skicka meddelande?” genom att man trycker på  och då får 
upp tangentbordet. Det går alltså att ha ”halvfärdiga” basmeddelanden, t ex ”Jag är 
hemma hos ”, och skriva färdigt dem först när de ska skickas. Se exemplet nedan. 

Välj 
basmeddelande 

Tryck på  
Ändra 

Bas-
meddelandet 

visas 

Skriv klart 
meddelandet 

Meddelandet 
visas, tryck på 

OK för att skicka 

     

 

2.3.5 Bifoga bild i ett meddelande (MMS) 

Gäller endast fr o m Android-version 4.4. 

    

Man trycker på  och väljer en befintlig bild eller tar en ny bild med kameran. Sedan 
skickar man meddelandet som vanligt. 
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2.4 Ta emot nya meddelanden 

När Handi tar emot ett meddelande visas en avisering om nya inkomna meddelanden. Om 
man har ett nytt meddelande visas kontakten eller numret i aviseringen. Om man har flera 
nya meddelanden visas antalet meddelanden.  

Man kan göra inställningar för hur aviseringen ska visas och om meddelandets innehåll 
ska visas i aviseringen, se 3.1 Meddelandeinställningar. 

Ett nytt meddelande 
från känd kontakt 

Ett nytt meddelande 
från ej definierad 

kontakt 

Flera nya 
meddelanden 

Meddelandets 
textinnehåll visas i 

aviseringen 

    

Om man trycker på JA när man har ett nytt meddelande visas meddelandet och man kan 
få det uppläst. Om man trycker på JA när man har flera nya meddelanden kommer man till 
antingen 2.6.2 Olästa meddelanden (om mappvisning) eller konversationslistan. 

Om man trycker på NEJ visas den funktion där man var innan. Då kan man välja att titta 
på olästa meddelanden senare. 

 

2.5 Öppna meddelande 

Funktionerna i detta kapitel gäller endast för mappvisning. 

I meddelandevyn visas meddelandet och den tid det skickades. 

När man trycker på Talstöd-knappen läses meddelandet upp av 
talsyntesen. 

När man trycker på Nästa kan man svara på meddelandet, se 
nedan. 

För att ta bort meddelandet trycker man på Ta bort-knappen . 
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För att se en bifogad bild i fullskärm trycker man på den. 

För att spara bilden i mappen Mottaget trycker man på knappen . 

 

2.5.1 Svara på inkommet meddelande 

Genom att trycka på Nästa i meddelandevyn kan man svara på ett inkommet meddelande: 

Tryck på Nästa för 
att svara på 

meddelandet 

Tryck på JA för att 
svara på 

meddelandet 

Skriv önskad text Mottagare och 
meddelande visas, 

tryck OK för att skicka 

    

Om man svarar NEJ i vyn ”Vill du svara på meddelandet?” ovan kommer man tillbaka till 
inkomna-vyn. 
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2.5.2 Spara nummer som kontakt 

 

Om meddelandet kommer från ett okänt 
nummer (finns ej sparat i Kontakter) visas en 

Spara kontakt-knapp  i knappraden. När 
man trycker på den visas vyn ”Ny kontakt” 
med mobilnumret ifyllt och man kan skriva in 
kontaktens namn mm. 

 

2.5.3 Kopiera text 

Man kan kopiera text från ett inkommet meddelande till ett annat textfält i Handi. T ex om 
man har fått en vägbeskrivning i ett SMS så kan man kopiera den till en anteckning som är 
kopplad till en aktivitet i Kalendern (se Kalender Bruksanvisning). 

Kopiera texten i meddelandet genom att trycka och hålla på texten tills en meny visas. Välj 
Kopiera all text. Därefter kan texten klistras in i t ex en anteckning. Gå till tangentbordet 
där texten ska klistras in. Tryck och håll ned i textfältet på tangentbordet (nära 
textmarkören) tills en meny visas, och välj Klistra in. 

2.5.4 Visa länkar 

Om ett mottaget meddelande innehåller ett telefonnummer, webadress, e-postadress eller 
kartlänk så visas det som en ”länk” med understruken blå text i meddelandet. När man 
trycker på länken kommer man vidare till en annan funktion, se nedan. 

Det är inställbart om länkar ska visas i meddelanden, se 3.3.1 Visa länkar. 

Om man trycker på en länk till ett telefonnummer 
kommer man till Androids Uppringaren, och man 
kan ringa till numret i den mottagna länken. 
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Om man trycker på en länk till en webadress 
öppnas webbläsaren med den aktuella sidan. 

  

Om man trycker på en länk till en e-postadress 
kommer man till den valda e-post funktionen. 

Om man inte tidigare har valt standard får man 
göra det först. För att kunna skicka e-post måste 
det finnas ett e-post konto, se Handboken. 

  

Om man trycker på en länk till en kartposition 
kommer man till den valda kartapplikationen. 

Om man inte tidigare har valt standard får man 
göra det först. 
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2.6 Mappar i SMS-menyn 

Funktionerna i detta kapitel gäller endast för mappvisning. 

2.6.1 SMS-menyn 

Genom att trycka på Meny-knappen  kommer man till SMS-
menyn. 

Här kan man se olästa, inkomna, skickade och ej skickade 
meddelanden (utkast). 

På raden för Olästa visas antalet olästa meddelanden inom 
parentes. 

Funktionerna beskrivs nedan. 

 

2.6.2 Olästa meddelanden 

 

I Olästa-vyn visas alla olästa meddelanden i kronologisk ordning 
med det nyaste meddelandet först. (De visas även i Inkomna.) 

I rubriken anges antalet olästa meddelanden inom parentes. 

Om meddelandet kommer från en känd kontakt visas namnet och 
ev bild. Om kontakten är okänd visas numret. 

De meddelanden som är olästa är märkta med . 

Om ett meddelande med bifogad bild (MMS) har mottagits, visas en 

symbol  i fältet för meddelandet. 

2.6.3 Inkomna meddelanden 

 

I Inkomna-vyn visas inkomna meddelanden i kronologisk ordning 
med det senast inkomna meddelandet överst. 

De meddelanden som är olästa är märkta med . Olästa 
meddelanden finns även i Olästa, se 2.6.2 Olästa meddelanden. 

Om meddelandet kommer från en känd kontakt visas namnet och 
ev bild. Om avsändaren är okänd visas numret. 

När ett meddelande är markerat kan man få det som visas i listan 
uppläst genom att trycka på Talstöd-knappen (om inställningen är 
vald). 

När ett meddelande är markerat kan man ta bort det genom att 
trycka på Ta bort-knappen. 
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2.6.4 Skickade meddelanden 

 

I Skickade-vyn visas skickade meddelanden i kronologisk ordning 
med det senast skickade meddelandet överst. 

Om meddelandet är skickat till en känd kontakt visas namnet och ev 
bild. Om mottagaren inte finns i Kontakter visas numret. 

För att öppna det skickade meddelandet ska man markera det och 
trycka på Nästa. 

När ett meddelande är markerat kan man få det som visas i listan 
uppläst genom att trycka på Talstöd-knappen (om inställningen är 
vald). 

När ett meddelande är markerat kan man ta bort det genom att 
trycka på Ta bort-knappen. 

För att skicka meddelandet igen till en annan person trycker man på Nästa, se nedan. 

2.6.4.1 Vidarebefordra meddelande 

Om man vill vidarebefordra ett redan skickat meddelande får man börja med att öppna det, 
se kapitel 2.6.4 Skickade meddelanden ovan. När man trycker på Nästa visas frågan ”Vill 
du skicka meddelandet igen?”. 

    

Om man svarar JA kommer man vidare till vyn ”Välj kontakt”. Här får man bestämma vem 
meddelandet ska skickas till. När man har valt mottagare klickar man på Nästa, och sedan 
på OK i vyn ”Skicka meddelande”. Meddelandet skickas nu. 
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2.6.5 Utkast 

I Utkast finns meddelanden som inte har kunnat skickas av olika skäl. För att se dessa 
meddelanden går man till SMS-menyn och väljer Utkast. 

   

Meddelandena visas i kronologisk ordning, med det nyast skrivna meddelandet först. Man 
öppnar det meddelande man vill skicka genom att markera det och trycka på Nästa. 
Meddelandet visas i samma vy som i 2.3 Skriva nytt meddelande. 

När man trycker på OK skickas meddelandet. Man får en bekräftelse på om meddelandet 
kunde skickas eller inte. 

 

2.7 Bild-SMS 

Bild-SMS är en inställning som gör att man kan skriva och läsa SMS med bilder, se 3.2.2 
Skriv med bilder (Bild-SMS). 

Bild-SMS bygger på att den som vill skicka eller ta emot bildmeddelande har aktuella 
symboler i sin Handi. Det som skickas och tas emot är alltid vanliga textmeddelanden. 

Detta medför att bild-SMS kan skickas till vilken mobiltelefon som helst och där visas som 
ett vanligt textmeddelande. Det innebär också att man kan hantera olika symbolsystem. 
En symbol kan skickas som en PCS-bild men visas som Pictogram i mottagarens Handi. 

Exempel: 

När man skriver bildmeddelandet   är det alltså textmeddelandet ”laga mat hemma” 
som skickas, eftersom den första bilden heter ”laga mat” och den andra bilden heter 
”hemma”. 

När meddelandet skickas till en vanlig mobiltelefon visas ”laga mat hemma” i mottagarens 
telefon. 

När meddelandet skickas till en Handi med Pictogrambilder där visas  . 

När meddelandet skickas till en Handi med PCS-bilder visas  . 

Man kan välja om man vill skriva och/eller läsa SMS med bilder. Genom att skriva SMS 
med bilder men läsa SMS med text – som tolkas med hjälp av talsyntes – ges ett bra stöd 
för personer med kommunikationssvårigheter. 

När man skriver använder man bilder från bildarkivet. 
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2.7.1 Skriva bild-SMS 

Om inställningen är ”Skriv med bilder (Bild-SMS)” visas ett bildtangentbord när man skriver 
SMS. Tangentbordet har ett bildläge och ett textläge. 

Bildläge 

Här visas bilderna från bildarkivet. 

När man har tryckt på en bild visas den i textrutan överst. 

Man bläddrar mellan bilderna genom att trycka på Bläddra-

knapparna  . 

Man tar bort bilder genom att trycka på Sudda-knappen . 

För att skriva med bokstäver trycker man på Text-knappen  och 
ställer därmed in textläget, se nedan. (Det är inställbart om Text-
knappen ska visas, se 3.2.2 Skriv med bilder (Bild-SMS).) 

Man trycker på Nästa för att gå vidare till 2.7.2 Skicka bild-SMS. 

 

Textläge 

Här skriver man med bokstäver och siffror på vanligt sätt. 

Man trycker på Bild-knappen  för att komma tillbaka till bildläget. 

Man trycker på Nästa för att gå vidare till 2.7.2 Skicka bild-SMS. 

 

2.7.2 Skicka bild-SMS 

 

 

Meddelandet visas med bilder och ev text i denna vy. Det skickas 
som ett vanligt textmeddelande när man trycker på OK. 

För övrig funktionalitet, se 2.3 Skriva nytt meddelande. 
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2.7.3 Läsa bild-SMS 

Om inställningen är ”Läs med bilder (Bild-SMS)” kan bilder visas i meddelandet. 

 

 

Om det finns en bild i bildarkivet som exakt motsvarar ett ord i 
meddelandet visas bilden istället för ordet. 

För övrig funktionalitet, se 2.6.2 Olästa meddelanden. 
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2.8 Använda Smileys 

Man kan använda smileys i SMS. 

Smileys är symboler som används i SMS, mail, chatt etc för att uttrycka olika slags 
känslor. Man ”ritar” smileys med hjälp av tecken på tangentbordet, t ex :) betyder ”glad”. 
För att se vad symbolen föreställer får man betrakta den med huvudet lutande i 90 graders 
vinkel åt vänster. 

I Handi kan man ”rita” de vanligaste smilisarna via tangentbordets 123-läge. Enklast är 
dock att välja dem via Smiley-tangentbordet (sidan 3/3 i det numeriska tangentbordet), se 
2.3.3 Skriva med smileys. 

Smiley-symbolerna i Handi är ordnade i ett färgsystem: 

Grön Glad, positiv känsla 

Rosa Kärleksfull känsla 

Orange Neutral känsla 

Blå Ledsen, negativ känsla 

Röd Arg, negativ känsla 

 

De olika Smiley-symbolerna visas nedan. 

Symbol Kod Ord  Symbol Kod Ord  Symbol Kod Ord 

 
:-) glad  

 
<3 hjärta  

 
:-? funderar 

 
:-D skrattar  

 
:-* puss  

 
:-\ skeptisk 

 
:-P lipar  

 
O:-) ängel  

 
=-O förvånad 

 
(giggle) fnittrar  

 
(f) blomma  

 
:-X hemlis 

 
;-) blinkar  

 
:-( ledsen  

 
(:| svettas 

 
(clap) 

klappar 

händerna 
 

 
:’( gråter  

 
>:-) djävul 

 
<:o) fira  

 
:-[ generad  

 
X-( arg 

 
B-) cool  

 
o_O förvirrad  

 
(envy) avundsjuk 

 
(y) okej  

 
+( sjuk  

 
|=( tråkigt 

 
(n) nej  

 
(u) 

brustet 

hjärta 
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3 Inställningar 

För att göra inställningar för SMS ska man gå till Inställningar. För att komma till 
Inställningar trycker man knappkombinationen, se Handboken. 

 

För att komma till inställningarna för SMS 
väljer man SMS på sida 1. 

En meny visas, se vyn till höger. 

Nedan beskrivs de olika inställnings-
funktionerna. 

 

3.1 Meddelandeinställningar 

I Inställningar|SMS|Meddelandeinställningar anger man om det ska vara 
konversations- eller mappvisning och hur meddelanden ska aviseras. Beroende på vilken 
Android-version enheten har visas olika inställningsval i denna vy.  

Android-version 
lägre än 4.4 

 Android-version 
4.4 eller högre 

 

Här kan man göra följande inställningar: 

 Visning (Konversation eller Mappar) 

 Standardapp för SMS (fr o m Android-
version 4.4) 

 Avisering (av/på, ljudsignal, vibration, 
visa meddelandets innehåll i 
aviseringsvyn) 

 Visa MMS-knapp (fr o m Android-
version 4.4) 

 

De olika inställningarna beskrivs nedan. 

 

3.1.1 Visning 

Visningen av meddelanden kan ställas in i två olika lägen: Konversation eller Mappar. 
Konversationsvisning innebär att man kan se alla skickade och mottagna meddelanden till 
en viss mottagare i samma ”tråd”. Mappvisning innebär att samtliga meddelanden är 
uppdelade i mapparna Olästa, Inkomna, Skickade och Utkast. Se 2.1. 
Konversationsvisning resp 2.2 Mappvisning. 
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3.1.2 Standardapp för SMS 

Gäller endast fr o m Android-version 4.4. 

När Handi inte är vald som standardapp för 
SMS kan man ställa in det här genom att 
trycka på knappen ”Välj Handi som standard”. 

 

Via Android-inställningar|Standardprogram| 
Meddelande ändrar man till en annan 
standardapp än Handi. (Kan vara olika mellan 
apparater.) 

  

3.1.3 Avisering 

Avisering Av/På gäller endast Android-version lägre än 4.4. Om man väljer att stänga 
av aviseringen kommer inte vyn ”Du har fått meddelande” att visas. Då kommer 
aviseringen att tas om hand av den inbyggda SMS-appen. Man kan dock läsa och skriva 
meddelanden i Handi-SMS ändå. 

När Handi är standardapp för SMS kan man göra inställningar av aviseringens ljudsignal 
och vibration. 

3.1.4 Visa meddelandets innehåll i aviseringsvyn 

När ”Visa meddelandets innehåll i 
aviseringsvyn” är valt visas textinnehållet i 
inkommet meddelande enligt den vänstra 
bilden. Annars visas aviseringsvyn enligt den 
högra bilden. 
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3.2 Skriv meddelande 

 

I Inställningar|SMS|Skriv meddelande kan man göra följande 
inställningar: 

 Använd basmeddelanden 

 Skriv med bilder (Bild-SMS) 

 Långa SMS 

 Extra bekräftelse innan meddelande skickas 

 Nytt nummer 

 

De olika inställningarna beskrivs nedan. 

3.2.1 Använd basmeddelanden 

När ”Använd basmeddelanden” är valt visas vyn ”Välj basmeddelande” när man skriver ett 
nytt meddelande eller svarar på ett meddelande, se 2.3.4 Använda basmeddelande. 

3.2.2 Skriv med bilder (Bild-SMS) 

När ”Skriv med bilder (Bild-SMS)” är valt visas bildtangentbordet när man skriver 
meddelandet, se 2.7.1 Skriva bild-SMS. 

3.2.3 Långa SMS 

När ”Långa SMS” är valt kan man skriva SMS som är längre än 
160 tecken. Antal tecken och SMS visas längst ner i vyn. 
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3.2.4 Extra bekräftelse innan meddelande skickas 

När ”Extra bekräftelse innan meddelande skickas” är valt visas vyn 
till höger som ett sista steg innan meddelandet skickas. 

Denna inställning är till för de personer som trycker lite för snabbt 
på Nästa/OK och därför ofta skickar meddelanden oavsiktligt. 

 

3.2.5 Nytt nummer 

När ”Nytt nummer” är valt visas Nytt nummer och man kan skicka meddelanden till andra 
än de personer som finns inlagda som Kontakter, se 2.3.2 Skriva till nytt nummer. 

 

3.3 Läsa meddelande 

 

I Inställningar|SMS|Läsa meddelande kan man göra följande 
inställningar: 

 Visa länkar 

 Läs med bilder (Bild-SMS) 

 

De olika inställningarna beskrivs nedan. 

3.3.1 Visa länkar 

När ”Visa länkar” är valt visas telefonnummer, webadress, e-postadress eller kartlänk i 
inkomna SMS som en länk. Man kan då trycka på länken och komma vidare till lämplig 
app. Se 2.5.4 Visa länkar. 

3.3.2 Läsa med bilder (Bild-SMS) 

När ”Läs med bilder (Bild-SMS)” är valt kan inkommande meddelanden visas med bilder, 
se 2.7.3 Läsa bild-SMS. 
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3.4 Basmeddelanden 

 

I Inställningar|SMS|Basmeddelanden definierar man 
basmeddelanden. 

Här visas alla basmeddelanden och en övre knapprad med 
redigeringsfunktionerna Ny, Ändra, Ta bort, Flytta uppåt och 
Flytta nedåt. (Om inget basmeddelande är markerat visas bara 
knappen Ny.) 

Hur man definierar basmeddelandena beskrivs nedan. 

3.4.1 Nytt basmeddelande 

 
För att skapa ett nytt basmeddelande trycker man på knappen Ny. 
Basmeddelandet läggs då in via följande sekvens: 

  

Först väljer man en symbol och sedan skriver 
man in texten för basmeddelandet. 

Symbolen bifogas inte i meddelandet utan är 
bara en hjälp för användaren att hitta rätt 
basmeddelande. 

3.4.2 Ändra basmeddelande 

 
För att ändra ett basmeddelande markerar man det och trycker på knappen Ändra. 
Basmeddelandet ändras via samma vy som i Nytt basmeddelande ovan. 

3.4.3 Ta bort basmeddelande 

 
För att ta bort ett basmeddelande markerar man det och trycker på knappen Ta 
bort. Man får bekräfta att basmeddelandet ska tas bort. 

3.4.4 Flytta basmeddelande uppåt/nedåt 

 

 

För att flytta ett basmeddelande markerar man det och trycker på knapparna Flytta 
uppåt eller Flytta nedåt. Basmeddelandet flyttas då. 
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3.5 Rensa SMS 

I Inställningar|SMS|Rensa SMS kan man ta bort meddelanden i mapparna Inkomna, 
Skickade och Utkast. 

 

  

1. Välj önskad mapp. 2. Bocka för de 
SMS som ska 

raderas. 

3. Bekräfta att valda 
SMS ska tas bort. 

 

   

Om en mapp är tom är 
texten grå och den kan 
inte väljas. 

I steg 2 kan man bocka 
för/av samtliga SMS via 

knappen . 

När man trycker på OK 
får man bekräfta att 
valda SMS ska raderas. 
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