Siri – utdrag ur Apples handbok för Iphone/Ios 11
(Länk till avsnitt i handboken: https://help.apple.com/iphone/11/#/iph83aad8922 )

Gör en förfrågan
Ett snabbt sätt att få saker gjorda är att prata med Siri. Be Siri ställa in ett alarm, hitta ett färdmål,
boka en biljett eller ett bord eller skicka ett kärleksbrev. Siri kan till och med ändra belysningen i ett
rum med HomeKit-styrda lampor. Och ju mer du använder Siri desto bättre vet Siri vad du behöver.
Obs! iPhone måste vara ansluten till internet när du använder Siri.
Hej Siri. Säg bara ”Hej Siri”, och gör din förfrågan. Du kan till exempel säga ”Hej Siri, hur är vädret
idag?”
Svaret på skärmen från Siri innehåller i många fall information eller bilder som du kan trycka på för
att få mer information eller för att utföra någon annan åtgärd.
Du slår på och stänger av Hej Siri under Inställningar > Siri och sökning > Lyssna efter ”Hej Siri”.
Obs! På vissa modeller fungerar Hej Siri endast när iPhone är ansluten till en strömkälla.
Kalla på Siri.
•

iPhone X: Håll in sidoknappen tills Siri aktiveras och säg det du vill be Siri att göra eller svara
på.

•

Andra modeller: Håll in hemknappen tills Siri aktiveras och säg det du vill be Siri att göra eller
svara på.

•

Headset: Håll in mitten- eller samtalsknappen tills Siri aktiveras och säg det du vill be Siri att
göra eller svara på.

•

AirPods: Tryck snabbt två gånger på en AirPod tills Siri aktiveras och säg det du vill be Siri att
göra eller svara på.

Ta reda på vad Siri kan göra. Fråga Siri ”Vad kan du göra?” eller tryck på frågetecknet(hjälpknappen).
Rätta dig. Om Siri missuppfattar det du säger:
•

Förtydliga din fråga: Tryck på Aktivera Siri och formulera om frågan.

•

Ändra din fråga med text: Tryck på Tryck för att ändra ovanför svaret från Siri och använd
sedan tangentbordet på skärmen.

•

Ändra ett meddelande innan du skickar det: Säg ”Ändra det”.

Be Siri översätta. (beta) Siri kan översätta fraser från engelska till kinesiska, spanska, franska, tyska
och italienska. Säg ”Hur säger man” till Siri, följt av den fras som du vill översätta samt vilket språk du
vill översätta till. Siri läser upp översättningen, vilket kan hjälpa dig med uttalet.

Ändra Siris röst. (inte tillgängligt på alla språk) Öppna Inställningar > Siri och sökning > Siri-röst. Välj
en mansröst eller kvinnoröst för Siri, eller byt accent.
Justera volymen för Siri. Använd volymknapparna medan du interagerar med Siri. Alternativen för
röstfeedback finns under Inställningar > Siri och sökning > Röstfeedback.

Förhindra åtkomst till Siri när iPhone är låst. Öppna Inställningar > Siri och sökning > Tillåt Siri när
skärmen är låst.
Förhindra att Siri svarar när du inte vill det. Placera enheten med framsidan nedåt.

Berätta för Siri om dig själv
Om du berättar saker för Siri om dig själv, som din hem- och jobbadress och familj, kan du få
anpassade tjänster vilket innebär att du kan säga saker som ”Skicka ett meddelande till min fru”.
Berätta för Siri vem du är. Fyll i ditt infokort i Kontakter, öppna Inställningar > Siri och sökning > Min
information och tryck på ditt namn.
Tala om för Siri hur ditt namn uttalas. Säg t.ex. ”Lär dig uttala mitt namn”.
Berätta för Siri om en relation. Säg t.ex. ”Elsa Block är min fru” eller ”Anna Karlsson är min mamma”.
Håll det Siri vet om dig uppdaterat på dina Apple-enheter. Öppna Inställningar och logga sedan in
på iCloud med samma Apple-ID på alla dina enheter. Allt om dig är krypterat, så din personliga
information är alltid skyddad.
Obs! Siri använder platstjänster när din platsinformation krävs för en fråga.

Proaktiv intelligens
Siri lär sig av dig, och kan ibland förutse vad du vill och ge förslag innan du behöver fråga. Din
personliga information – som är krypterad och alltid privat – uppdateras på alla dina enheter där du
är inloggad på iCloud med samma Apple-ID. Allteftersom Siri lär sig mer om dig på en enhet
förbättras upplevelsen av Siri på dina andra enheter.
Siri dig förslag på vad du kanske vill göra härnäst baserat på hur du använder din iPhone. Siri kan
hjälpa dig när du:
•

Skapar e-brev och aktiviteter: När du börjar lägga till personer i ett e-brev eller en
kalenderaktivitet föreslår Siri personer som du har lagt till i tidigare e-brev eller aktiviteter.

•

Får samtal: Om du får ett inkommande samtal från ett okänt nummer går Siri igenom
telefonnummer i e-brev för att ge förslag på vem det kan vara som ringer.

•

Åker till en aktivitet: Om det finns en plats angiven i en kalenderaktivitet utvärderar Siri
trafikförhållandena och meddelar dig när det är dags att åka.

•

Skriver: Medan du skriver kan Siri föreslå namn på filmer, platser – allt som du tittat på
nyligen. Om du talar om för en vän att du är på väg kan Siri till och med föreslå en beräknad
ankomsttid.

•

Söker i Safari: (iPhone 6s och senare) Siri ger förslag baserade på det du nyss läste.

•

Bekräftar ett möte eller bokar en flygresa på en resewebbplats: (iPhone 6s och senare) Siri
frågar om du vill lägga till informationen i kalendern.

•

Läser News-artiklar: Allt eftersom Siri lär sig vilka ämnen du är intresserad av föreslås de i
News.

Siri och appar
Siri fungerar med många av apparna på iPhone, som Telefon, Meddelanden, Kartor, Klocka, Kalender
och Musik. Du kan t.ex. säga saker som:
•

”Ring hem till mamma”

•

”Har jag några nya SMS från Rickard?”

•

”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.
Fler exempel på hur du kan använda Siri med appar finns på många ställen i den här handboken.
Använd Siri som din personliga DJ. Apple Music vet vad du gillar. När du ber Siri att spela lite musik
får du alltså höra en låt du gillar. Siri kan också svara på musikfrågor som ”Vem spelar trummor i den
här låten?”
Lyssna på de senaste nyheterna. (inte tillgängligt i alla regioner) Säg något i stil med ”Hej Siri, spela
lite nyheter”. Du kan också fråga efter ekonomi-, sport- och musiknyheter.
Använd Siri med appar från andra tillverkare. I App Store finns en del appar med stöd för Siri. Det är
bland annat appar som du kan använda till att boka skjuts, skicka meddelanden, söka bilder, ringa
samtal och hålla koll på din träning. Sök efter appar med stöd för Siri i App Store.
Stäng av Sökning och Siri-förslag. Öppna Inställningar > Siri och sökning och stäng av Sökning och
Siri-förslag för enskilda appar.

Siri och röststyrning
Du kan använda Siri till att styra musikuppspelningen.
Använd Siri. Kalla på Siri och säg vad du vill göra. Siri har stöd för en mängd olika kommandon som
du kan använda till att göra följande:
•

Spela upp Apple Music: Du kan spela upp valfri låt (”Spela Old Friends av Jasmine
Thompson”), artist (”Spela Daye Jack”), album, spellista eller station. Du kan också spela upp
populära låtar från olika år (”Spela topplåtarna från 1990”).

•

Låt Siri vara din personliga DJ: Säg något i stil med ”Spela min Chill Mix” eller ”Spela något jag
gillar”.

•

Lägg till musik från Apple Music i ditt bibliotek (Apple Music-prenumeration krävs): Du kan
t.ex. säga ”Lägg till Bad Boy av Dan Croll i biblioteket” eller ”Lägg till den här i mitt bibliotek”
medan du lyssnar på en låt.

•

Lägg till en låt eller ett album i en spellista: Medan en låt spelar säger du t.ex. ”Lägg till den
här låten i spellistan Träning” eller ”Lägg till det här albumet i spellistan Söndagsmorgon”.

•

Få mer information om låten som spelas: Säg “Vad spelas?” ”Vem sjunger den här låten?”
eller ”Vem gör den här låten?”.

Siri kan också hjälpa dig att hitta musik i iTunes Store.

