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Denna lathund avser SoundShell mobilapplikation med tillhörande mobiltelefon Samsung 

Galaxy Core2 med artikelnummer 55185. 

 

Telesupport Direkt 
Har du frågor om hur du använder din SoundShell Easy efter det att du läst manualen eller 

lyssnat i mobilen? Är det något som inte fungerar som det ska? Har du kommentarer eller 

förslag? 

Tveka då inte att kontakta Iris hjälpmedels nya Telesupport Direkt. Tjänsten är kostnadsfri. Vi 

finns tillgängliga vardagar mellan 09.30-15.00. Lunchstängt mellan 12.00-13.00 på telefon: 

08-39 94 80. 

Det går också bra att kontakta oss via mail: telesupport@irishjalpmedel.se 

Inledning 
Den talande mobilapplikationen SoundShell Easy gör mobiltelefonen lätt att använda för 

synskadade, personer med nedsatt syn eller för dem som prioriterar talande information. 

Tillsammans med en anpassad mobil från Samsung blir konceptet en av marknadens mest 

prisvärda hjälpmedel inom mobil telefoni. 

I följande avsnitt beskrivs SoundShell Easy med tillhörande telefon samt hur du kommer 

igång med de grundläggande funktionerna. 

För en fullständig beskrivning, läs den medföljande användarmanualen som du kommer åt 

från Hemskärmen i SoundShell Easy. 

Fysisk beskrivning av telefonen 
Håll telefonen så att du har den tryckkänsliga skärmen vänd mot dig. 

På telefonens övre kortsida sitter anslutning för headset. 

Längst ned i mitten av skärmen, sitter Hemknappen. Du kan alltid trycka på Hemknappen var 

du än befinner dig för att direkt komma tillbaka till hemskärmen. 

På telefonens högra långsida sitter strömknappen. Tryck och håll inne strömknappen för att 

slå på telefonen. Strömknappen kan också användas till att aktivera den inbyggda hjälpen. 

På telefonens vänstra långsida, sitter volymknappen. 

Längst ned i botten av telefonen sitter USB-uttaget som används för laddning. 
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Baksidan av telefonen täcks av batteriluckan. 

Sätta i batteriet samt SIM-kort 
För att sätta i batteriet, gör så här: 

1. Vänd telefonen så att du har den tryckkänsliga skärmen vänd bort från dig. 

2. I batteriluckans övre vänstra hörn finns ett litet hål.  

3. Sätt en fingernagel i hålet och dra luckan utåt. 

4. SIM-kortet skjuts in i SIM-kortshållaren till höger ovanför batterifacket. 

5. Placera batteriet i batterifacket och sätt tillbaka luckan. Batteriet passar bara åt ett 

håll. 

Slå på telefonen 
Om batteriet i telefonen har tagit slut eller om du precis satt batteriet på plats, måste du slå 

på telefonen. 

Gör så här för att slå på telefonen: 

1. Håll telefonen så att du har skärmen med Hemknappen längst ned vänd mot dig. 

2. Håll strömknappen på telefonens högra långsida nedtryckt i cirka 2-3 sekunder tills 

telefonen ger ifrån sig en kort vibration. 

3. SoundShell kommer efter en liten stund att starta och du hamnar på Hemskärmen. 

Hemskärmen i SoundShell Easy 
På Hemskärmen finns alla tillgängliga funktioner så att du lätt kommer åt de från ett och 

samma ställe. 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika funktionerna: 

1. Telefon. Ringa kontakter, telefonnummer eller hantera samtalshistorik. 

2. Meddelanden. Läsa och skriva textmeddelanden, (SMS). 

3. Kontakter. Hantera kontakter. 

4. Alarm. Aktivera eller avaktivera larmet. 

5. Inställningar. Grundläggande inställningar för SoundShell Easy. 

6. Statusinformation. Få allmän statusinformation såsom batteristatus, aktuell tid och 

datum, operatör, osv. 

7. Manual. Användarmanualen för SoundShell. 

8. Favoriter. Få snabb åtkomst till kontakter som du ringer ofta. 

9. Missade händelser. Få information om missade händelser, såsom missade 

telefonsamtal. 

För mer information, läs den inbyggda hjälpen och användarmanualen. 

 



 

 

Hjälp 
Utöver den inbyggda användarmanualen finns även en hjälpfunktion, vilken ger kortfattad 

information om vald funktion, navigering eller inmatning av text. 

För att få åtkomst till hjälpen, tryck och håll ned strömknappen tills SoundShell börjar läsa 

upp hjälptexten för den aktuella funktionen. 

Du navigerar i hjälpen på samma sätt som i övriga funktioner. Läs i följande avsnitt om hur 

du navigerar i telefonen. 

 

Navigera i telefonen 
För att navigera i telefonen, tryck snabbt med ett finger på höger eller vänstersida av 

telefonens skärm. På så sätt flyttar du till nästa eller föregående objekt. 

För att bekräfta ditt val, tryck länge med ett finger tills telefonen vibrerar till. Samma gest kan 

också användas för att svara på ett inkommande telefonsamtal eller avaktivera larmet. 

 

För att gå bakåt till t.ex. föregående meny, tryck länge med två fingrar. 

 

Mata in text 
Innan du börjar använda SoundShell och alla funktioner, är det bra att känna till hur du matar 

in text. Om du har använt en mobiltelefon tidigare kommer du känna igen en hel del då 

textinmatningen bygger på samma princip som det gamla alfanumeriska tangentbordet som 

kunde hittas på äldre mobiltelefoner. Skillnaden är här är att det nu finns på en pekskärm 

men är ändå lätt att använda. 

 

Tangentbordet 

Inmatningsmetoden bygger på ”utforska och bekräfta”. Detta innebär att du drar med ett 

finger över skärmen tills du hittat önskat tecken. 

Om du vill skriva en bokstav, siffra, eller något annat tecken, placera ett finger på skärmen. 

Genom att hålla kvar och dra med fingret, kommer du att flytta över det alfanumeriska 

tangentbordet. 

För att mata in ett tecken, håll kvar fingret på skärmen och gör ett snabbt tryck med ett annat 

finger. 

Med upprepade tryckningar, kan du välja ytterligare tecken. För att bekräfta valt tecken, lyft 

fingrarna från skärmen. Ett klickljud indikerar att tecknet har matats in. 

Om du inte vill mata in aktuellt tecken, kan du dra med ett finger till övre kanten på skärmen 

innan du lyfter fingrarna för att ångra. 



 

 

För att avbryta och radera all inmatad text, tryck länge med två fingrar. 

 

Ringa ett telefonsamtal 
Så här gör du för att ringa ett telefonsamtal: 

1. Tryck på Hemknappen för att komma till hemskärmen. 

2. Navigera till alternativet ”Telefon” genom att trycka på vänster eller höger sida av 

skärmen. 

3. Om ”Telefon” redan är valt, tryck länge med ett finger för att bekräfta ditt val. 

4. Välj om du vill ringa en kontakt från din kontaktlista, ett valfritt telefonnummer, eller 

bläddra i samtalshistoriken. 

5. När du hittat det val du önskar göra, bekräfta genom att trycka länge med ett finger. 

6. Tangentbordet för numerisk inmatning visas. Mata in telefonnumret och välj ”Ring” 

som finns placerad längst ned till vänster, nedanför asterisk (stjärna). 

 

Under ett pågående telefonsamtal finns också möjligheten att använda den 

numeriska knappsatsen för att t.ex. välja olika alternativ i ett talsvar eller din 

röstbrevlåda. Du matar in siffrorna på samma sätt som när du anger ett 

telefonnummer. 

 

För att visa knappsatsen, dra uppåt med ett finger från den nedre kanten på skärmen 

till den övre kanten. Högtalartelefonen blir då aktiverad och du kan nu använda 

knappsatsen. 

7. För att avsluta ett telefonsamtal, tryck snabbt på strömknappen. 

För ytterligare information, läs den inbyggda användarmanualen. 

 

Kontakta Iris Hjälpmedel 
Har du frågor eller andra funderingar? 

Tveka då inte att kontakta oss på Iris Hjälpmedel på något av följande sätt: 

Iris Hjälpmedel AB 

Sandsborgsvägen 52 

122 33 Enskede 

Tel: 08-39 94 00 

http://www.irishjalpmedel.se 

info@irishjalpmedel.se 

http://www.irishjalpmedel.se/

