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Innehållsförteckning

Markera och dela platser i Kartor på iPhone
I appen Kartor  kan du markera platser för eget bruk och för att dela dem med andra via
Meddelanden och Mail.

Håll på kartan tills en nålmarkör visas.

Tryck på markören, tryck på Ändra plats och sedan på Ta bort markör.

Se även Ta bort viktiga platser.

Du kan dela en plats, som ett landmärke, ett företag eller en plats som du har markerat
med en nål, för att till exempel visa någon var ni ska träffas.

H. Tryck på platsen som du vill dela på kartan.

I. Tryck på  på platskortet och välj sedan ett alternativ som Meddelande eller Mail.

Om du inte ser  sveper du uppåt på platskortet.

Du kan lägga till en plats, som ett landmärke, ett företag eller en plats som du har
markerat med en nål, i din favoritlista.

H. Tryck på platsen på kartan.

I. Tryck på  på platskortet.

Om du inte ser  sveper du uppåt på platskortet.

H. Leta upp en kollektivtrafiksrutt och tryck sedan på OK.

I. Tryck på en kollektivtrafikshållplats eller station.

L. Rulla till nederkanten av platskortet och tryck sedan på .

Om du vill lägga till kollektivtrafiklinjen i kollektivtrafikswidgeten för Kartor i vyn Idag
trycker du på Lägg till linje när du lägger till kollektivtrafikshållplatsen i din favoritlista.
Använd widgeten för att snabbt kontrollera linjens trafikstatus. (Om du vill du veta mer om
widgetar kan du läsa Visa och ordna vyn Idag på iPhone.)

Visa din favoritlista: Rulla till nederkanten av listan med förslag under sökfältet och
tryck sedan på Favoriter.

Radera ett objekt från favoritlistan: Svep åt vänster på objektet.
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