
Menyen til venstre på nettstedet  
starter med “iPhone i dagliglivet”.  
Det er 7 filmer som viser hvordan 
iPhone kan være nyttig i hverdagen.  
 
 
Under er det 12 temaer for å lære å 
bruke iPhone. 
For hvert tema er det flere delfilmer.  

Hvordan bruke nettstedet 

Menyen til venstre 
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Alle filmene ligger på YouTube. 
Når du starter en film,  
dukker YouTube-menyen opp.  
 
 
 
Trykk her for å få et skarpest 
mulig bilde.  

Regulere hvor tydelige filmene er  

Trykk på 720 peller 1080p. 
1080p gir det aller 
skarpeste bildet.  
Men hvis nettforbindelsen 
ikke er så veldig god, 
er det lurere å velge noe 
annet.  

Tegnet HD viser at du har 
en av de to skarpeste 
innstillingene.  
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Trykk her for å starte og  
stoppe filmen.  

Starte og stoppe filmen 

3 måter å få filmen til å 
ikke dekke hele skjermen 
lenger: 
1) Trykk på «krysset»  
2) Dobbeltklikk på musa 
3) Trykk Esc-tasten 

Trykk her for at filmen skal 
dekke hele skjermen. 
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Få filmbildet størst mulig 



 
 
 
 
 
Når YouTube-filmen har  
gått noen sekunder, 
blir menyen borte.  

Se menyen på YouTube   

For å se menyen igjen,  
hold musepekeren under 
filmbildet. 
 
Da dukker menyen opp 
igjen. 
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Regulere lyden 

Her er lydikonet. 

Klikker du på lydikonet, 
kan du regulere hvor 
høy lyden skal være.  Da 
trekker du i den hvite 
«klossen». 



Hjem forklarer kort på hva nettstedet inneholder. 
 
Hvordan bruke nettstedet er denne presentasjonen. 
 

Veileder er retningslinjer for en systematisk iPhone-opplæring. 

Veilederen er for den som skal hjelpe en annen  

med å lære  å bruke iPhone. 

Den legger opp til opplæring over 8 uker. 

2 av ukene er repetisjon. 

Veilederen inneholder en rekke repetisjonsoppgaver.  

Hvor lang tid opplæringen skal ta, kan man regulere selv. 

Det er selvfølgelig fullt mulig å bare lære enkelte temaer.  
 

Innstillinger for iPhone er en PowerPoint-presentasjon. 

Den er først og fremst beregnet for den som skal hjelpe  

en annen med å lære å bruke iPhone. 

Noen av de som skal lære å bruke iPhone, kan lære noe av  

denne presentasjonen også. 

Den omfatter mange nyttige innstillinger, men ikke alle. 

Det er lenker fra menyen til de enkelte temaene. 

Lenkene virker hvis man ser presentasjonen i lysbilde-modus. 
 

Kontakt gir informasjon om de som har laget filmene og nettstedet. 

Der fins det telefonnumre og e-postadresser. 
 
 

Den liggende menyen 
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