Exempeltext instruktioner
Texten här nedanför är ett exempel på hur en instruktion i form av en
bruksanvisning kan se ut. Det finns även en beskrivning av instruktioner
med en genomgång av de typiska dragen för genren.

Smart mobil Yphaxophone7
Detta är en bruksanvisning för den smarta telefonen Yphaxophone7. Den
vänder sig till dig som är född i början av 1800-talet och som av okända skäl
hamnat i vår tid.
Med den smarta telefonen Yphaxophone7 kommer du att kunna tala med
vänner, trots att de befinner sig långt därifrån. Telefonen använder nämligen
elektromagnetiska radiovågor som överför ditt tal till en annan mobiltelefon
(du kan läsa mer om detta under rubriken Så funkar det s.13).
Du kommer även att kunna lyssna på musik och se på rörliga bilder (mer
om detta läser du under rubriken Lyssna på musik och se film s. 12).
Dessutom kommer du att kunna söka efter information på internet (mer
om detta läser du under rubriken Surfa på nätet s. 15).
Hoppas att du ska trivas med din nya smarta telefon Yphaxophone7.

Tillbehör
Till din smarta telefon Yphaxophone7 följer ett antal tillbehör.

1. Strömadaptern (1a).
Yphaxophone7 har ett uppladdningsbart batteri. Batteriet laddar du genom
att koppla den smala änden av strömadaptern (se bild 1) till telefonen. Den
andra änden som består av två piggar ansluter du till ett eluttag. De allra
flesta hem har ett antal eluttag och de består av ett hölje i bakelit med två hål
(se bild 2). Mobilen bör laddas en gång om dagen. Vi rekommenderar att
du gör detta nattetid. På så vis kan du vara mer mobil med telefonen under
dagtid och behöver inte ha den kopplad till eluttaget.
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2. Hörlurar (1b)
Med hjälp av hörlurarna kan du lyssna på musik. Anslut hörlurarna till din
mobiltelefon genom att sticka in sladdkontakten i mobiltelefonens
hörselutgång (se bild 3). Stoppa in de två hörlurspropparna i öronen. Musik
hörs. Med hjälp av volymknapparna kan du reglera volymen (se bild 4).

Aktivera din Yphaxophone7
Följ anvisningarna här nedan för att komma igång med din smarta telefon
Yphaxophone7.

Starta telefonen
Tryck på knappen på mobilens högra sida. Displayen (det stora fönstret på
telefonens framsida) börjar då lysa.
Vänta i ett par sekunder.
Knappa in din personliga kod när textmeddelandet ”Ange din pinkod”
visar sig i displayen. Koden finner du på baksidan av denna folder.
Vänta medan dina uppgifter laddas upp. Det kan ta upp till ett par
minuter.
Din telefon är nu redo att användas.

Ringa med telefonen
Hitta symbolen i displayen som ser ut som en telefonlur (se bild 5).
Tryck med valfritt finger på symbolen. Knappar med siffrorna 0-9,
symbolerna # och * blir nu synliga i displayen.
Knappa in ett telefonnummer genom att trycka ner siffrorna i rätt
ordning, till exempel 9 0 5 1 0.
Tryck därefter på symbolen med telefonluren.
Sätt telefonen mot örat.
Om du har utfört handlingen korrekt hörs en återkommande ton, tut-tut
(låter ungefär som en ångbåtsvissla). Det betyder att signaler går fram i
andra änden.
Om någon svarar i andra änden bli inte rädd! Personen ifråga sitter inte
inne i telefonen, utan kan vara långt därifrån.
Presentera dig genom att säga: Hej, det är…(ditt namn).
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Tänk på att inte skrika när du talar eftersom du riskerar att ge din
samtalspartner hörselskador. Om du tycker att rösten i andra änden låter för
högt/lågt kan du sänka/höja volymen med hjälp av volymknapparna (bild 4).
Samtala med din vän.
Turas om vem som ska tala så att ni inte talar i mun på varandra.
När du vill avsluta samtalet säger du: Hejdå! eller Vi hörs! Därefter
trycker du på luren vilket leder till att uppkopplingen bryts.

