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Innehåll i guiden



Guide till hur du kan få din
mobil att hålla längre

Se till att mobilen alltid har har ett bra
skärmskydd. Gärna också skal och
någon ring på baksidan för extra
säkerhet så att man inte tappar
telefonen lika lätt. 

När du köper en begagnad
mobiltelefon via oss kan du även lägga
till ett skärmskydd i pansarglas i
beställningen.

Skydda telefonen och öka
hållbarheten



De smartphones vi bär runt i fickan dygnet runt förbrukar mycket
energi och de flesta laddar sin mobil minst en gång per dag. Ibland har
man inte tillgång till laddare eller eluttag på många timmar och då är det
skönt att slippa oroa sig för att telefonens batteri ska dö under tiden. 
Här kommer 5 användbara tips på hur du kan förlänga batteritiden på
din iPhone.

5 tips på hur du förlänger
din iPhones batteritid

När mobilen blir kallare minskar också spänningen i batteriet. Detta leder
alltså till att batteritiden blir avsevärt kortare. Har du inte så mycket batteritid
kvar kan dessutom kylan göra att batteriet dör helt. 

Detta är ett vanligt problem, speciellt vintertid här i Sverige. Försök därför att
hålla din telefon varm så mycket som möjligt. I fickan/nära kroppen hjälper
din kroppstemperatur till att hålla mobilen varm.

Koppla gärna i hörlurar och använd Siri för att styra din telefon. Du kan
exempelvis använda Siri för att ringa upp någon, skapa en påminnelse eller
styra Spotify. Ett bra sätt att i mindre utsträckning utsätta din telefon för kyla.

Detsamma gäller med värme, mobilen kan överhettas om den ligger i direkt
solljus och både batteriet och andra komponenter kan ta skada av den höga
värmen som uppstår. 

1. Undvik kraftig värme eller kyla



Sätta auto-lock på 30 sekunder.
Sänka skärmens ljusstyrka.
Pausa automatiska nedladdningar.
Pausa bakgrundsuppdateringar av appar.

Ett sätt att spara batteritid är att aktivera flygplansläget på din mobil.
Ofta är det nämligen telefonens sändare och mottagare av datatrafik
som förbrukar mycket batteri. Mobilen letar ständigt nät för att behålla
en bra anslutning. Flygplansläge stänger av de här funktionerna. Se bara
till att du har sparat ned dina favoritlåtar eller poddar på Spotify så att
du kan lyssna på dem i offline-läge!

Det finns också en mildare variant och det är iPhones strömsparläge.
Med strömsparläge aktiverat så kommer din iPhone t.ex. att göra
följande:

För att aktivera strömsparläge på din iPhone: Inställningar > Batteri > Slå
på Strömsparläge.

En annan sak som drar mycket batteri är
skärmens ljusstyrka. När man befinner sig i
starkt solljus behöver man ganska mycket
ljusstyrka på skärmen för att kunna se bra.
Men är man i skuggan eller inomhus kan
man med fördel dra ned ljusstyrkan istället.
Lägre ljusstyrka kommer ge din mobil
längre batteritid.

3. Anpassa skärmens ljusstyrka

2. Aktivera flygplansläge



Platstjänster är väldigt användbart till appar som Kartor eller Väder, men
alla dessa appar kopplar upp sig mot GPS och kan dra slut på ditt
batteri snabbt. För att stänga av platstjänster på din iPhone:
Inställningar > Integritet > Platstjänster > Slå av Platstjänster

Många appar behöver platstjänster för att fungera bra. Därför är det bra
att Apple låter dig anpassa dina inställningar. Du kan välja att låta GPS-
funktionen vara igång på följande sätt:
Aldrig, Medan appen används, eller Alltid. Genom att välja "Medan
appen används" så kan du fortfarande använda Kartor, men slipper att
den tömmer ditt batteri i bakgrunden. För att anpassa inställningar för
enskilda appar: Inställningar > Integritet > Platstjänster > Välj appen i
listan.

4. Stäng av platstjänster

5. Sluta tvångsavsluta dina appar

Du vet när man sveper uppåt från nedre kanten av skärmen (eller
dubbelklickar hemknappen på äldre modeller) och får upp alla appar
som är igång i bakgrunden? Det sägs att man ska tvångsavsluta alla
appar som ligger där för att spara batteri.

Det ligger såklart sanning i det. Men att konstant gå in och
tvångsavsluta dina appar i tron att det optimerar ditt batteri stämmer
mindre bra. Faktum är att alla appar som du använder dagligen kan med
fördel lämnas kvar i bakgrunden då det ofta kräver mer energi för din
mobil att ständigt "starta upp" en app på nytt. Men har du appar i
bakgrunden som du sällan använder så är det bra att stänga ner dem
apparna.



Så här enkelt och säkert
rengör du din telefon

I genomsnitt så rör användare sina telefoner
mellan 2.500 och 3.000 gånger om dagen,
och att antalet ökar till över 5.000 gånger
om dagen för tunga användare. Tiden mellan
det att du rör vid din telefon och andra
människor och diverse ytor så kan bakterier
enkelt spridas. Vissa bakterier och virus kan
ligga kvar på ytor allt från några timmar eller
upp till flera dagar eller mer, beroende på
ytmaterialet och miljöförhållandena. Att ha
smuts och damm på telefonen är heller inte
optimalt. Det är därför viktigt att lära sig hur
man bäst rengör sin telefon.

Är du orolig över hur du rengör din telefon och annan teknik för att
hålla dem så bakteriefria som möjligt? Här är några tips att följa för
att vägleda dina val av tekniskt säkra rengöringsmedel, skärmservetter och
mer för att hjälpa till att rengöra din telefon på bästa sätt.

Vi använder våra telefoner en hel del



Till skillnad från att tvätta händerna kan du inte använda tvål och vatten
för att rengöra din teknik. De flesta telefontillverkare som Apple och
Samsung rekommenderar att du använder dig av alkoholbaserade
rengörings- eller desinficeringsservetter.

Hur du rengör din telefon i 5 enkla steg

Följ dessa steg för det bästa sättet att rengöra din telefon

 Stäng av och koppla ur telefonen.
 Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.
 Torka försiktigt av telefonens utsida, inklusive skärmen, med en
antibakteriell duk, eller spraya en mjuk trasa med ett alkoholbaserat
desinfektionsmedel som innehåller minst 70% isopropyl och använd
det för att rengöra din telefon. (Förhållandet mellan 70% alkohol är
viktigt: det är tillräckligt koncentrerat för att döda alla bakterier på
telefonens yta.)
 Undvik att få in fukt i laddningsportar.
 För att rengöra laddningsportar så rekommenderas det inte att du
använder något medel, där är det bättre att använda en bomullspinne
eller tryckluft på burk, i vissa fall kan även en tandpetare användas för
att avlägsna envis smuts.

(Du kan också använda den här processen för att rengöra surfplattor)

1.
2.
3.

4.
5.

Innan du rengör någon av dina enheter, se till att kontrollera tillverkarens
instruktioner ifall det skulle gälla något särskilt för just din enhet.



Hur du rengör ditt
telefonfodral och 
andra tillbehör
Det är inte bara telefonens ytor som blir smutsiga; ditt telefonfodral och
eventuella tillbehör som hörlurar tar också upp bakterier. 

Du kan följa samma rengöringsinstruktioner för tillbehör som du gjorde
med din telefon. 

Tvätta händerna och använd sedan en
desinfektionsservett eller trasa sprayad
med ett alkoholbaserat
rengöringsmedel.

Om det rekommenderas av tillverkaren,
rengör hårda fodral med tvål och varmt
vatten vid behov, tvätta minst 20
sekunder. Medan du håller på, torka av
sladdarna du använder också då
även dessa kan bli smutsiga och bli
täckta med bakterier.

Dessutom kan du även investera i antibakteriella tillbehör som har
antimikrobiellt skydd inbyggt. Saker som skärmskydd av glas med
inbäddade silverjoner är utformade för att döda nästan alla bakterier
som kan samlas på en skärm.



Så här rengör du
laddningsporten

Viktigt att notera!

Försök aldrig att rengöra din laddningsport med något vasst
och hårt så som en nål eller änden på ett gem i metall. Håll dig
till en tandpetare eller annat föremål som har ett mjukare
material, annars riskerar du att permanent skada den känsliga
elektroniker inuti laddningsporten.

Så här rengör du din laddningsport på mobilen

Börja med att hitta en ren yta att jobba på där det är väldigt ljust eller
finns en bra lampa till hands. Sedan är en tandpetare och lite
komprimerad luft allt du behöver.

Laddar inte din mobiltelefon när du stoppar i sladden? Då är det
troligtvis för att din laddningsport är full med skräp och små
smutspartiklar. Det samlas mängder med smuts, damm och andra
partiklar i laddningsporten när du använder din mobiltelefon eller har
den i fickan. Den goda nyheterna är att det är enkelt fixat genom att
rengöra din laddningsport i mobilen. Men det är viktigt att vara försiktig
och veta vad man ska göra. Här följer några värdefulla tips.



Stäng av din iPhone genom att hålla in den högra sidoknappen och den
vänstra övre sidoknappen tills stäng av-slidern dyker upp. Dra slidern åt
sidan för att stänga av. Stäng av din Android-telefon genom att hålla in
strömbrytar-knappen tills dialogrutan dyker upp. Tryck på “Stäng av”.

 Starta din mobiltelefon igen och testa om du kan ladda den. Om det
fortfarande inte fungerar att ladda din mobil så kan du gå vidare till steg
4 och ge tandpetaren ett försök.

3. Testa att ladda mobilen igen

1. Stäng av din mobiltelefon helt.

Håll burken med komprimerad luft
upprätt och gör några korta,
kontrollerade “blåsningar” in i
porten. Se till att hålla burken med
lite avstånd från mobilen så att du
inte blåser med munstycket direkt
in i porten. Se också till att du inte
håller burken upp och ner då det
lätt kan komma fukt tillsammans
med luften då.

2. Blås komprimerad luft



Stäng av din mobiltelefon igen. Ta sedan tandpetaren och för in den i
porten genom att skrapa längst med ena väggen av porten. Lägg inget
direkt tryck mot väggen och undvik att peta ner i botten av porten. Försök
istället hitta platser där smuts kan ha samlat sig och ta bort den.

Det är väldigt viktigt att vara försiktig när du tar bort smuts i laddporten för
att inte göra permanenta skador. På en iPhone finns det på insidan av
väggen som är närmast skärmen väldigt känsliga stift. Och på portens
sidoväggar finns det två små fjädermonterade ankare som hakar fast i
laddningsporten.

4. Använd tandpetaren

6. Gör ett nytt försök att ladda mobilen

Om du känner att du fått ut massor smuts så är det nu dags att starta
upp mobilen igen och testladda den! Förhoppningsvis har det gjort susen
och du kan nu felfritt ladda den igen.

5. Blås med komprimerad luft igen

När du känner att du fått ut det mesta av smutsen med tandpetaren eller
åtminstone fått smutsen att bli lite “lösare” så kan du testa att blåsa med
komprimerad luft igen för att få ut det sista. Kom ihåg att hålla burken
med lite avstånd från porten och att inte hålla burken upp och ner.



Apple rekommenderar dig att hålla mobilen
med porten nedåt och slå den i handen för
att “skaka ur” vattnet.
Ställ sedan mobilen i ett välventilerat rum
och låt den lufttorka (med laddningsporten
nedåt).
För att undvika detta i framtiden så är det
viktigt att regelbundet rengöra porten
genom att följa stegen ovan. Då finns det
inget smuts som kan fånga upp vatten eller
fukt.

Det kan även vara så att du har fått vatten i
porten. Men hur vet du om det är fallet?

Din iPhone kommer berätta det för dig när du
försöker ladda den. Ett varningsmeddelande
dyker då upp som berättar för dig att det finns
vatten i laddningsporten. Laddningen kommer
stoppas helt och sluta fungera tills
laddningsporten är torr.

Så hur gör du för att få ut vatten ur porten?

1.

2.

3.

Hur du får ut vatten ur din laddningsport



Begagnad mobiltelefon
- bra för miljön och din
plånbok
En begagnad mobil fungerar som en ny, men är bättre för miljön och
snällare mot plånboken. Det kallar vi en win-win!

Hos oss på Verbal ingår alltid två års garanti på
begagnade produkter för din trygghet. Begagnade
mobiler brukar delas in i kategorier utifrån slitage och
eventuella repor/skador. Verbal säljer endast A-
klassade mobiler vilket innebär att de är i riktigt bra
skick, i princip som ny, och det finns inga synliga
repor eller skador på skärmen.

Du bidrar till ungefär 13 kg
mindre koldioxidutsläpp när du
väljer att köpa en begagnad
mobiltelefon istället för en ny.
Alltså lika mycket som släpps ut
av en 78 kilometers bilresa.

Ett hållbart och bra val



Våra begagnade mobiler kommer endast från företag. De raderas,
uppgraderas och testas grundligt. Du får en riktigt bra mobil men med
återanvänd teknik och till ett bättre pris! Du kan även välja att lägga till ett
skärmskydd i Panzarglas som då kommer färdigmonterat på skärmen och
förlänger livslängden ytterligare på telefonen.

Våra kunder brukar också välja en
begagnad mobiltelefon till sina barn.
Laddkabel ingår men inte strömadapter
då vi ser att de allra flesta redan har flera
liggandes hemma. Om du ändå behöver
en ny, kan du givetvis lägga till det i din
order.

Barnets första mobil

Läs mer om begagnat
Läs gärna mer om fördelarna med 
att välja en begagnad mobil >>>

När det kommer till begagnade
mobiler samarbetar vi med

Refurbly. Vill du läsa mer om
dem så gå in på www.refurbly.se

https://verbal.se/begagnad-mobiltelefon/iltelefon/


Vi drivs av att leverera schysst och enkel telefoni. För att kunna hålla en hög servicenivå
och samtidigt låga attraktiva priser kräver det att vi arbetar effektivt och sköter det
mesta i egen regi. Det förbättrar kundupplevelsen och ökar närheten till våra kunder. 

Som kund hos Verbal har du självklart tillgång till alla våra förmåner. Vi erbjuder alltid
förstklassig kundservice, samt vi rekommenderar starkt att ladda ner vår app där du
bland annat har enkel överblick över dina abonnemang, dina fakturor samt hur mycket
surf som förbrukas. 

Med vårt familjeabonnemang så får du lägre snittkostnad på abonnemanget. Ju fler
användare som läggs till, desto lägre blir er snittkostnad. Som huvudanvändare kan du
lägga till upp till fem extra användare. Kostnaden per extra abonnemang är alltid 149 kr i
månaden och samma surfmängd gäller som för huvudabonnemanget. Lägg till dina
barn, din partner, eller varför inte gå ihop några vänner. Alla medlemmar får dessutom
sin egen surfpott och man behöver inte dela.

Med abonnemang hos oss kan du enkelt styra och ha överblick över din telefoni via vår
app. Här kan du tydligt se hur mycket du ringt, sms:at och surfat under tiden du haft
abonnemanget. Du får enkelt koll på fakturorna och kan på ett smidigt sätt kunna
jämföra utgifterna från månad till månad. Du kan enkelt administrera om du har rätt
abonnemang eller om du behöver mer surf ändrar du det lätt här.

Många har fullt upp och tiden är knapp, därför arbetar vi på Verbal målinriktat med att
skapa lösningar som hjälper dig att spara tid och få snabb och enkel service. 

Välj ett schysst abonnemang 

Allt samlat under ett tak

Billigare abonnemang med vårt familjepaket

Enkel överblick med vår app

Läs mer om våra produkter här

https://verbal.se/
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