CHECKLISTA: NÄR DU
KÖPER SMARTTELEFON
Här listar vi några saker du borde tänka på när du
köper en smarttelefon. Pris på telefonerna för dessa
rekommendationer rör sig mellan 150 – 450€. Telefoner som hör till
Android: Motorola, Oneplus, Sony, Samsung, Xiaomi och Nokia men det finns flera.
Dessa ”tänker” på ett likadant sätt.
Ios: Iphone – Iphone tänker på ett helt annat sätt än Android

Tekniska detaljer:
Minne: 64, 128 eller 246 GB

Värt att tänka på:
Storlek: Den ska kännas bekväm i din

Ram Minne: 3 eller mera

hand / passa i dina fickor

”Front kamera / Pää kamera” ca 12 mega

Behöver du en pekpenna?

pixel om du vill ta bra bilder

Betalning: Betala allt på en och samma

Selfie kameran har något mindre pixlar –

gång – Alternativt avbetalning om de

ca 5 mega pixel

erbjuder det utan extra kostnad, annars

Processor – ca 2 GHz, inte lägre än 1GHz

inte!

Konton på din smarttelefon

Undvik:

Sociala medier: Skriv ned användarnamn
och lösenord som du har på socialamedier
på din gamla telefon.
Android: Du behöver en Gmail / Google
konto för att ladda ned appar
Iphone: Du behöver ett Apple-id för att
kunna ladda ned appar på din Iphone.

Huawei telefoner har inte Google play /

Gör en säkerhetskopia på din gamla
telefon, då kan den nya telefonen kopiera
från den då du loggar in med samma
Google-konto eller Apple ID.

App store = Du kan inte ladda ned bank
appar. Detta kan ändras i framtiden.
Köp inte minneskort – köp hellre en
telefon med mera minne. Du måste
manuellt flytta bilder till kortet och
uppdteringar / appar går ej att installera
på minneskortet

Vilket märke ska jag köpa?
Köp en likadan telefon som din partner, barn, barnbarn eller vänner för det är de som
kommer hjälpa dig när du har problem. Köp telefonen utifrån dina egna behov och budget.
Onödigt att köpa en telefon för deras dyra kamera om den inte används. Utgå alltid från dina
egna behov, budget och med vad du kan få hjälp med.

