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De viktigaste symbolerna i Safari!

1. Bläddra bakåt/framåt.!
2. Bokmärken!
3. Läs artikel. (Vissa sidor)!
4. Sök eller ange webbadress.!
5. Stoppa respektive uppdatera sidan.!
6. Dela, skriv ut m.m.!
7. Öppna ny flik.!
8. Öppna sidor på mina enheter.!!
Du öppnar toppmenyn genom att dra 
något nedåt på skärmen.!!! !!

Klicka på symbolen och 
sedan på boksymbolen 
om den inte är 
blåmarkerad. Om det står 
< Alla respektive < 

Tillbaka så klicka där.!!
De mappar du lagt upp visas här.!
I exemplet på bilden är många mappar 
redan tillagda.!!!!!!!
! !!!!!!!!!!
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Lägga till ny mapp:!!!
Tryck på!!!!
Se till så Bokmärken är aktivt. Om inte så 
klicka på bakåtpilen tills Du kan välja 
Bokmärken.!!
Klicka på Ändra nere till höger.!!
Klicka på Ny mapp nere till vänster. 
(OBS! Syns inte på bilden)!!
Klicka på Namn och skriv Tematräff.!!
OBS! Om det inte står Bokmärken >!
i fältet Plats så klicka på Plats och välj 
bokmärken.!!!!!!!!
I vyn som kommer upp klickar Du på 
Bokmärken enligt bild !!!!!
Avsluta med att trycka på !!!!!
Vi lägger nu till en länk i mappen 
Tematräff.!!
I sök och adressfältet, vid pilen, skriver 
Du: sebs.se och klickar på OK.!
Namnet är ett kortnamn så det ändras 
automatiskt till systemtechnologies.se 
när Du tryckt OK.!!!!!!!
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Klicka på Dela/Spara-
ikonen.!!
Följande vy öppnar sig.!!
Klicka på Bokmärk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Radera text så det bara står!
System Technologies.!
Klicka på Plats och välj Tematräff under!
Bokmärken.!!
Klicka på Spara!!!!!!!
Här ändrar Du till Tematräff!!!!!
Du kan nu se länken i Visa Bokmärken 
om Tenaträff är vald mapp.!!!!!!!
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Vi skall nu slå på Visa bokmärkesfältet. 
Klicka på Systeminställningar och välj 
Safari. Du hittar Safari lite längre ned på 
sidan i vänsterspalten.!!
Stäng Systeminställningar och öppna 
Safari. Bokmärkesfältet visas nu under 
Sök och Adressfältet. !
Det ser inte ut som på min iPad. Men 
även iPad består ju av enbart ettor och 
nollor, så låt oss lura den lite.!!!!! !!!

Klicka på Visa Bokmärken. !!!!
Klicka på Ändra.!
Klicka på Tematräff!
Det skall nu se ut som på bilden.!
Om inte så backa med bakåtpilen.!
Klicka på Bokmärken.!!!!!!!!!!
Välj Favoriter.!
Skall nu se ut som bilden.!
Klicka på Spara. !
Klicka på Spara.!!!!!!!!!!!!!!

boris.bjorkman@systemtechnologies.seSida �  av �5 11www.systemtechnologies.se

mailto:boris.bjorkman@systemtechnologies.se
http://www.systemtechnologies.se


!
Lägg till en ny mapp som heter!
Mina Favoriter!!!

OBS! Plats skall vara Bokmärken.!!
De länkar Du har under Favoriter skall Du 
nu byta plats på till Mina Favoriter.!!!!!!!!!!!
Nu återstår bara en inställning. Gå till 
Systeminställningar och Safari.!
Klicka på Favoriter vid Bokmärken!!!!
Välj Mina Favoriter istället och allt är klart!!!!
Detta är ett bra sätt att få en överskådlig 
struktur när bokmärken ökar i antal.!
Vilket de också garanterat gör. Det är 
därför bra att ta tag i det med en gång. 
Man ser sina vanligaste genvägar tydligt 
samtidigt som man smidigt har tillgång till 
övriga mappar.!!!!
Det finns också ett bättre sätt att läsa en 
artikel på.!!
Många sidor har den inringade symbolen.!!!!!!!!!!!
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Klicka på den så rensas reklam och annat 
bort. Artikeln blir mer lättläst.!!
Klicka på symbolen igen för att återgå.!!!!!!!!!!!!!!!
Om Du inte har tid att läsa artikeln just nu         
så kan Du klicka på länken samt håla kvar 
fingret så dyker följande meny upp.!!
Klicka på Lägg till i läslistan.!!
Du kan också klicka på Dela-knappen och 
klicka på glasögonsymbolen.!!!!!!!!!!
Du hittar sedan artikel under !
Visa bokmärkes-ikonen.!
Klicka sedan på Läslista.!!!
Du raderar på sedvanligt sätt genom att 
svepa vänster på raden.!!!!!!!!!!!
När Du läser en tidning så kan du 
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dubbelklicka på en spalt som Du vill läsa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
Spalten förstoras då till iPads sidobredd 
enligt bilden bredvid. Observera att det har 
betydelse var i spalten Du klickar.!!
När Du har Widescreen (liggande format)!
blir det inte hela skärmens bredd.!!
Dubbelklicka för att återgå.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vi ser till så Smart Sökfält är aktiverat.!
Vi skall titta på hur det fungerar.!
Öppna Systeminställningar och klicka på 
Safari och sedan på Smart sökfält till 
höger. Se till så båda parametrarna är 
aktiverade.Stäng (öva på att nypa ihop 5 
fingrar)!!
Öppna Safari, peka i Adress och 
Sökfältet och skriv: barcelona.se och 
klicka OK.!
!!!!!
Skriv Barcelona utan .se och utan att 
klicka OK!
! ! ! Bästa sökförslag!!
! ! ! Andra sökförslag!
!
!
! ! ! Träff i Wikipedia!
! ! ! Funna artiklar !
! ! ! Förekomst på sidan!!!!!!!
Öppna Expressen.se i Safari!
Klicka på Spara/Dela!
Klicka på Lägg till på hemmaskärmen.!!!
På hemmaskärmen kommer nu länken 
att synas som en app.!!!!!!!!!!!!!
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Klicka här för att uppdatera sidan!
!!
Öppna Inställningar och klicka på Safari!
Klicka på Lösenord och autofyll.!
Aktivera de önskade alternativen.!
Välj vilken info som skall gälla, !
hämtas från Adressboken.!
Observera att CRV-koden inte sparas för 
kreditkod av säkerhetsskäl.!
Sparade lösenord kan bara ses om man 
anger sin kod.!
!!!
Använd kontaktinfo är mycket 
användbart.!!
Låt oss testa. Gå till vitapost.se och 
klicka på Ny kund längst upp på sidan.!!
Klicka i fältet Personnummer!!
Klicka på Autofyll på tangentbordet.!!!!!!!!!!!!
Hela formuläret fylls i med de uppgifter 
Du angivit i Kontakter.!!!!!!!!!!!!!!!!
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Klicka på Symbol 8 enligt sidan 2.!
Eller nyp ihop med två fingrar.!!
Sidan måste vara i normalläge läge.!!
Då visas öppna sidor på denna enhet 
samt även öppna sidor på Dina andra 
enheter.!
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