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Så här gör du
1 På Iphonedisplayen finns en blå fyrkant med 
texten App Store. Tryck på den. Första gången 
du använder funktionen måste du registrera 
dig, välja ett lösenord och uppge en mejladress.
Observera att du inte behöver uppge ditt 
kontokortnummer förrän du väljer att köpa en 
applikation!
2 Längs den nedre menykanten kan du bland 
annat välja mellan genre, Topp 25 eller att göra 
en ren sökning.
3  Tryck på ”Genrer”. Nu får du upp en meny 
med rubriker som Games, Travel, Sports, 
Healthcare & Fitness, News och Books.
4  Tryck på Healthcare & Fitness, och du får 
upp en lång lista med appar, sorterade efter 
popularitetsgrad. Notera menyindelningen 
mellan ”Top Paid” och ”Top Free”. Tryck på 
Top Free för att komma till gratisprogrammen.  
5  Bläddra i menyn genom att dra uppför skär-
men med fingret och välj ut en intressant app, 
exempelvis Apotekets Pollenkoll, och tryck för 
att ta fram en närmare presentation av appen, 
ofta med exempelbilder från programmet.
6  Vill du testa appen, tryck på den blå knap-
pen med texten ”Free” överst till höger under 
appnamnet. Knappen blir grön, med texten 
”Install”. Tryck på Install.
7 Har du tryckt rätt, stänger App Store automa-
tiskt ner och du hamnar på den vanliga Iphone-
skärmen, där du ser hur din app laddas ner. 
(Råkar du i stället dra med fingret, blir knappen 
blå med texten ”Free” igen. Gå tillbaka till steg 6.)
8 När du kan läsa applikationens namn, i det här 
fallet ”Pollenkollen”, är installationen färdig. Klicka 
på fyrkanten för att öppna programmet, och kolla 
in hur pollenhalterna ser ut just hos dig i dag.
9 För att komma tillbaka till apparna, tryck på 
App Store igen. Du hamnar där du var senast. 
Tryck på ”Tillbaka” högst upp till vänster för att 
gå tillbaka till menyerna. 

Ångrar du dig? 
Du kan enkelt radera applikationen. Håll fingret 
på fyrkanten tills alla appar börjar skaka och får 
ett kryss i övre vänstra hörnet. Tryck på krysset, 
betygsätt om du vill, och appen är borta. Tryck 
på den runda ”hem”-knappen, och apparna 
slutar att skaka.

Söka appar
I stället för att välja appar via genre, kan du 
trycka på ikonen ”Sök” och leta appar via namn. 
Skriv in ett fullständigt appnamn om du vet 
vad du är ute efter, eller exempelvis ”golf” eller 
”garden” om du vill kolla in utbudet. Tänk på 
att resultaten gallras bort så fort en bokstav blir 
fel i namnet. Söker du på ”garden” får du alltså 
fler träffar än om du skriver ”gardens”. Medan 
du skriver får du upp namnförslag på enskilda 
appar. Trycker du ändå på ”Sök” skickas du 
i väg till en mer överskådlig meny. Å

Relax with Andrew Johnson

22 kr.

Relax with Andrew Johnson Lite.

Skotske avslappningscoachen 
Andrew Johnson leder dig mjukt 
genom avspänningsövningar för 
hela kroppen. Se även Deep Sleep 
with Andrew Johnson för särskilda 
insomningsövningar.

Cures A–Z

Gratis.

Katalog över sjukdomar. Bakgrund 
och förslag på naturliga behand-
lingar. Från acne och nedstämdhet 
till impotens och bröstcancer. De 
medicinska begreppen kan vara 
svåra att ta till sig på engelska, men 
informationen är god. Småtråkig 
design drar ner betyget något.

Namn

Pris

Gratisversion

Idé

Betyg

Namn

Pris

Gratisversion

Idé

Betyg

Brain Trainer

75 kr/år.

Ja, de första 5 sessionerna.

Hjärnträningsprogram i 35 dagsses-
sioner. Genom olika minispel tränar 
du mental snabbhet, logik och 
koncentration medan du följer din 
hjärnas utveckling. Högt pris i hård 
konkurrens, men den lugna utform-
ningen med lättbegripliga övningar 
gör programmet till en vinnare.

Grön guide

Gratis.

Svenska Naturskyddsföreningens 
guide över hur du äter, bor, reser 
och handlar mer miljövänligt. Tips 
och konkreta instruktioner, listor 
över grönt och rödlistat kött, fisk 
och grönt.

Naturlig hälsa



25HÄLSA nr 11, november 2010

 Ambiance

22 kr.

Över 800 miljöljud som hjälper 
dig att varva ner och slappna av, 
arbeta eller komma i rätt stämning. 
Från vajande vetefält och sjungan-
de koltrastar – till en högtrafikerad 
gata i indiska Jaipur. Bra extrafunk-
tioner som spellista, favoriter och 
alarm. Tilltalande fotodesign och 
tydliga beskrivningar av ljuden.

Runtastic

Gratis.

Program som via GPS och 
tidtagning registrerar dina 
friluftsaktiviteter. Ställ in typ 
av aktivitet via en meny. Se din 
rutt på en karta, kolla mellantider 
och genomsnittshastighet.

Body Fitness

Gratis.

Träningsdagbok med övningar 
ordnade i program eller efter 
muskelgrupp, instruktioner i text 
och ritade bilder. Dagens övningar 
registreras enkelt. Snabb översikt 
över din träning och viktkurva. 
Ingen imponerande design, men 
lätthanterbart.

ShapeUpClub

Gratis.

Kontrollera ditt näringsintag och 
din vikt. Via menyer fyller du i mat, 
dryck och eventuell träning under 
dagens lopp. 

Håll koll på kalorier samt andel 
fett, protein och kolhydrater 
i maten. Smidig sökfunktion, enkel 
och bra design. De svenska produk-
ter som saknas i grundmenyerna 
kan du ofta hitta genom sökmenyn, 
som länkar till ett internetforum. 

Träffa bönderna

Gratis.

Knappa in ett par siffror från mjölk-
paketet och få ögonblickligen fram 
vilken bonde som har tagit fram 
din mjölk, med bild, fakta och per-
sonlig presentation. Trevligt och 
inspirerande. Gäller tyvärr enbart 
Skånemejerier, men bör kunna 
inspirera fler matproducenter?

 Headache Relief Diary

Gratis.

Håll koll på din huvudvärk. Pro-
grammet kartlägger din smärta 
tillsammans med medicinering, 
väder med mera. Gedigna fakta 
om huvudvärkens orsaker och 
behandlingsmetoder. Rejält och 
omfångsrikt, även om fakta är 
väl torrt presenterade och mest 
liknar en inscannad bok.

101 Yoga Poses

Gratis.

101 yogaövningar med beskriv-
ningar i text och bild. Indelade i 
stående, sittande, svårighetsgrader 
med mera. Även mindre program 
för uppvärmning, mot stress, 
hälsa solen med mera. Simpelt, 
lättmanövrerat.

Det kommer 
nya appar hela 
tiden. Så håll 

utkik! Nu finns 
bland annat 

en svensk app 
som tipsar om 
Sveriges gårds-

butiker, från 
norr till söder! 
Pröva att söka 

på ”Gårds-
butiker”.

Tips!
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