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Møt Surface Pro 

Surface Pro er en kraftig PC i tavleformat. 

Du kan koble til mange forskjellige typer 

tilbehør, skrivere og nettverk, akkurat slik 

du alltid har gjort.  

Du kan kjøre både nye og 

berøringsvennlige apper, og dine 

favorittprogrammer fra Windows 7. Med 

samme sikkerhet og 

administrasjonsmuligheter du forventer 

fra en PC.  

 

Om denne veiledningen 

Denne veiledningen leder deg gjennom alt du trenger å vite om Surface Pro.  

Uansett om du leser denne fra begynnelse til slutt eller hopper rundt, håper vi at du finner den nyttig etter 

hvert som du blir kjent med Surface. Det kan være til hjelp å ha Surface for hånden mens du leser denne 

veiledningen slik at du kan prøve ut ting.  

Slik hopper du mellom emner når du bruker Leser-appen: 

1. Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk Mer-knappen (  ), og trykk deretter 

Bokmerker.  

2. Trykk et bokmerke for å hoppe til et emne i denne veiledningen. 

 

Slik søker du i denne veiledningen når du bruker Leser-appen: 

1. Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk Søk-knappen. 

2. Skriv inn det du vil finne, og trykk Enter. 
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Det viktigste 

  

Her er en kort oversikt over noen av funksjonene til Surface Pro: 

Berøringsskjerm  Berøringsskjermen, som har et sideforhold på 16:9 og full HD (1080p 

oppløsning), er flott til å se på HD-filmer, søke på nettet og bruke Office-

apper (selges separat). Du kan bruke fingrene til å velge, zoome eller flytte 

ting rundt på skjermen. 

Tastaturdeksler Og berøring er ikke det eneste alternativet. Du kan velge mellom to unike 

tastaturer som også fungerer som beskyttende deksel. Da kan du alltid ha et 

tastatur med deg (selges separat). 

Digital penn Ta notater og lag merknader i dokumenter ved å bruke den digitale pennen. 

To kameraer og en mikrofon To kameraer og en mikrofon gjør det enkelt å bruke Surface til 

telefonsamtaler og til å ta opp videoer.  

Wi-Fi og Bluetooth  Koble til et trådløst nettverk og bruk Bluetooth-enheter, som mus, skrivere 

og hodesett.  
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Støtte Vipp ut støtten når du vil være produktiv eller lene deg tilbake og kose deg.  

Stereohøyttalere, 

hodetelefonkontakt og 

volum  

Lytt til musikk, konferansesamtaler eller lydbøker ved å bruke apper fra Windows 

Store eller Internet Explorer.  

Porter Ja, Surface har porter. 

 USB 3.0-port i full størrelse  

Du kan bruke USB-tilbehør, som mus, skriver, en 4G USB-maskinvarelås eller 

en Ethernet-adapter, med Surface.  

 microSDXC-kortspor 

Bruk microSDXC-kortsporet på høyre side til å overføre filer eller som ekstra 

lagringsplass (for tiden opptil 64 GB). 

 Mini DisplayPort 

Del det du har på Surface ved å koble den til en HDTV, skjerm eller projektor 

(videoadaptere kreves og selges separat). 

Programvare Og det er massevis av apper for både arbeid og lek.  

 Apper  

Surface Pro har en flott samling med forhåndsinstallerte apper, pluss mange 
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flere fra Windows Store.  

 Programmer 

Kjør programmene du har brukt med Windows 7. Kjør den fulle Office-

pakken og dine spesialiserte forretningsprogrammer. 

Hva er Windows 8 Pro? 

Surface Pro har Windows 8 Pro forhåndsinstallert, som er Windows 8 pluss: 

 Databeskyttelse med BitLocker og BitLocker To Go. 

 Domenesammenføyning slik at du kan koble til bedriftens eller skolens nettverk. 

 Vert for Tilkobling til eksternt skrivebord slik at du kan koble til Surface Pro fra en annen PC. 

Tilbehør for Surface 

Tilbehør gir deg en bedre opplevelse med Surface. 

Tastaturer 

Legg til et unikt tastatur som klikkes på, og som også 

fungerer som deksel. Du kan velge mellom to typer 

(selges separat): 

 Touch Cover er et supertynt, trykkfølsomt tastatur og 

styreflate. Gi uttrykk for din personlige stil ved å velge 

farge eller utforming. Ta en kikk på Deksler på 

Surface.com for å se hva som er tilgjengelig. 1  

 Type Cover er en slank versjon av et tradisjonelt tastatur 

for bærbar PC med bevegelige taster og 

styreflateknapper.  

Begge tastaturene fungerer med Surface Pro og 

Surface RT. 

1 Farger og utforming varierer fra marked til marked. 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/accessories/home#deksler
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Videoadaptere 

Med videoadapterne til Surface kan du koble 

Surface til en HDTV, skjerm eller projektor (adaptere 

selges separat). 

Lær mer om dette i Koble Surface til en TV, skjerm 

eller projektor i denne veiledningen. 

 

Strømforsyning 

Surface Pro har en 48 watt strømforsyning med en USB-ladeport. 

Se Batteri og strøm i denne veiledningen for å finne mer informasjon. 

 

Wedge Touch Mouse Surface Edition 

Denne spesialutgaven av Wedge Touch Mouse er liten nok til å få plass i 

lommen, og kobles trådløst til Surface ved hjelp av Bluetooth.  

Se Wedge Touch Mouse Surface Edition på Surface.com for å finne ut mer. 

Hvis du vil finne ut hvordan du kobler denne musen til Surface, kan du se 

Wedge Touch Mouse Surface Edition på Surface.com.  

 

 

Ethernet-adapter  

Du kan bruke Surface Ethernet-adapteren til å koble Surface Pro til et kablet 

nettverk ved hjelp av en Ethernet-nettverkskabel. Hvis du vil vite mer om dette, 

kan du se Koble til et kablet nettverk i denne veiledningen.  

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Ethernet-adapter på Surface.com. 

 

Finn ut mer om alt tilbehøret for Surface på Surface.com/Accessories.  

  

http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/accessories/home#mus
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/touch-mouse-and-search/wedge-mouse
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/accessories/home#adaptere
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/accessories/home
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Oppsett 

Er du klar til å sette opp Surface? Finn din Surface og la oss komme i gang!  

Obs!   Det er best å ha et trådløst nettverk tilgjengelig når du setter opp Surface.  

Koble til og slå på  

Koble til og slå på Surface. Slik gjør du det: 

1. Hvis du har et, fester du Touch Cover- eller Type Cover-tastaturet til Surface. Når tastaturet er i 

nærheten av Surface, klikker det på plass. 

 

2. Vipp ut støtten på baksiden av Surface. 

3. Koble strømledningen til en stikkontakt eller en strømskinne. 

4. Koble til strømledningen nede til høyre på Surface. 

 

Kontakten klikker på plass (fungerer i begge retninger). Den lille lampen på enden av kontakten 

betyr at Surface får strøm.  

5. Trykk og slipp av/på-knappen øverst på høyre side av Surface. 
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Installasjon av Surface 

Installasjonsprogrammet kjører første gang du slår på Surface. Under denne installasjonsprosessen kan du 

tilpasse ting som språk, farge og navn for Surface. Du kan endre disse tingene senere hvis du ønsker det.  

To viktige ting skjer under installasjonen: 

 Du kobler til et trådløst nettverk. 

Installasjonsprogrammet finner og viser tilgjengelige trådløse nettverk slik at du kommer på nett.  

 Du oppretter en brukerkonto for Surface. 

Vi anbefaler at du bruker en Microsoft-konto – en e-postadresse og et passord. Når du logger deg på 

med en Microsoft-konto, lyser Surface opp med innhold fra Microsoft-tjenester, som for eksempel 

SkyDrive, Hotmail, Messenger og Xbox, i tillegg til kontaktene dine og kalenderen fra e-postkontoen 

din.  

Har du allerede en Microsoft-konto? En Microsoft-konto (tidligere kjent som en Windows Live ID) er e-

postadressen og passordet som du bruker for å logge på Microsoft-tjenester som Outlook.com, SkyDrive, Xbox 

eller din Windows Phone. Hvis du har brukt disse tjenestene, har du allerede en Microsoft-konto. 

Har du flere Microsoft-kontoer? Hvis du har flere Microsoft-kontoer, må du velge én å logge på med på 

Surface. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvordan du kan få bare én Microsoft-konto, kan du se Velge en 

Microsoft-konto på WindowsPhone.com (bare på engelsk).  

Koble til et domene, en arbeidsgruppe eller hjemmegruppe  Når installasjonen er fullført, kan du koble til et 

nettverksdomene, en arbeidsgruppe eller en hjemmegruppe. Se Nettverk i denne veiledningen hvis du ønsker 

informasjon om hvordan du gjør dette.  

Hvis du vil lære mer om lokale kontoer, domenekontoer og Microsoft-kontoer, kan du se Kontoer i denne 

veiledningen. 

Låseskjerm og pålogging 

Når du slår på eller vekker Surface, ser du Windows-låseskjermen. Lås opp skjermen ved å trykke en tast eller 

sveipe opp fra bunnen av skjermen.  

Deretter ser du Windows-påloggingsskjermen. Her skal du logge på med kontoen du opprettet under 

installasjonen. Hvis du vil vite mer om pålogging, kan du se Logge på i denne veiledningen. 

Når du har logget på Windows, ser du startskjermen. Hva er startskjermen? Se neste emne for å finne det ut.  

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=279032
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=279032


  

© 2013 Microsoft   Side 8 

 

Det grunnleggende  

Det er noen få ting du må vite når du skal navigere rundt i Windows 8.  

Viktig  Hvis du ikke har tenkt å lese noe særlig i denne veiledningen, må du iallfall lese dette emnet og øve på 

Surface.  

Startskjerm: Favorittene dine 

Start-knappen fra tidligere versjoner av Windows, er 

erstattet av startskjermen. Startskjermen er ditt nye 

startpunkt. Det er her du åpner alle apper og 

programmer. 

Hver flis på startskjermen er koblet til en person, en app, 

et nettsted, en spilleliste eller noe annet som er viktig for 

deg.  

Se nøye! Dette er ikke en vegg med statiske ikoner: 

Flisene animeres med den nyeste informasjonen, som 

statusoppdateringer, nye e-postmeldinger og avtaler, og 

du ser oppdateringer direkte før du åpner en eneste app.  

Du kan feste så mange fliser du vil til startskjermen, og flytte dem dit du vil. Finn ut alt om dette i emnet Tilpasse 

Surface i denne veiledningen. 

Gjør ett av følgende for å gå til startskjermen: 

 Berøring  Trykk Windows-logoen  på Surface, eller sveip inn fra høyre kan av skjermen og trykk 

Start. 

 Tastatur  Trykk Windows-logotasten  på Touch Cover eller Type Cover.  

 Mus eller styreflate  Flytt pekeren til nederste, venstre hjørne. Klikk i hjørnet når Start vises. 
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Perler, kommandoer og bytte mellom apper 

Når du sveiper inn fra forskjellige sider av skjermen, skjer forskjellige ting.  

Høyre kant: Perler 

Sveip inn fra høyre kant av skjermen for å se perlene. 

Perler hjelper deg med å gjøre tingene du gjør oftest, 

som å søke, dele, skrive ut og endre innstillinger. 

Perlene er alltid tilgjengelige på høyre side av skjermen 

– bare sveip inn for å se dem.  

Lær mer om perlene senere i denne delen.  

 

 

Øvre kant eller nedre kant: App-kommandoer  

Sveip opp fra nedre eller ned fra øvre kant av skjermen 

for å se en linje med kommandoer som er relatert til hvor 

du er og hva du holder på med.  

Hvis du for eksempel er i en app, ser du kommandoene 

for den appen.  

 

 

 

Venstre kant: Bytte mellom apper 

Og til slutt, sveip inn fra venstre kant på skjermen for å 

bytte mellom apper. Se Bytte mellom apper i denne 

veiledningen for å finne mer informasjon. 
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Berøring: trykke, sveipe og andre bevegelser 

Her er flere ting du bør vite om berøring, nå som du vet hvordan du sveiper inn fra kanten: 

Hva vi sier Slik gjør du det Hva det gjør 

Trykk 

 

Trykk én gang på noe. Åpner det du trykker. 

Trykk og hold nede 

 

Trykk og hold fingeren på noe i et par 

sekunder, og slipp når det vises en boks. 

Viser alternativer som er relatert til det du 

gjør (tilsvarer høyreklikking med mus). 

 

Dra for å rulle 

 

Dra fingeren over skjermen. Ruller gjennom det som er på skjermen. 

Knip eller strekk  

 

Knip tommelen og pekefingeren sammen 

eller flytt dem fra hverandre. 

Zoomer inn eller ut på et nettsted, et kart 

eller et bilde. 
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Hva vi sier Slik gjør du det Hva det gjør 

Roter 

 

Sett to eller flere fingre på et element, og vri 

deretter på hånden. 

Roterer ting som kan roteres. 

Dra for å flytte 

 

Trykk og dra et element til en ny plassering, 

og slipp deretter elementet. 

Flytter et element på samme måte som 

når du drar med en mus.  

Hvis du vil lære hvordan du flytter fliser 

på startskjermen, kan du se Tilpasse 

startskjermen i denne veiledningen. 

Sveip for å velge 

 

Skyv et element et lite stykke i motsatt 

retning av retningen som siden ruller. (Hvis 

skjermen for eksempel rulles fra venstre til 

høyre, skyver du elementet opp eller ned.) 

En rask, kort bevegelse fungerer best. 

Merker et element, for eksempel en 

appflis eller et bilde. Gjør dette øverst 

eller nederst i et app-vindu for å vise app-

kommandoer. 

Sveip fra kanten 

 

Sveip inn fra kanten av skjermen. Se forrige emne hvis du vil vite mer om 

dette. 
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Hvordan høyreklikker jeg med berøring? 

Ekvivalenten til høyreklikk med musen er å trykke og holde fingeren på noe i et par sekunder, slippe opp og så 

trykke alternativet du ønsker. 

Du kan prøve dette ved å kopiere og lime inn tekst ved å bruke berøring. 

Kopiere og lime inn ved å bruke berøring 

Slik kan du kopiere og lime inn tekst ved å bruke berøring: 

Merk tekst  Trykk et ord. Hvis du vil utvide merkingen, trykker og holder du på en sirkel og skyver fingeren. 

Slipp når du har merket det du ønsker. 

Kopier Trykk nå på den merkede teksten, og trykk deretter Kopier. 

Lim inn Flytt til der du vil sette inn teksten. Trykk og hold et par sekunder, slipp opp og trykk Lim inn.  

Tips   

Du kan også trykke Ctrl+C for å kopiere og Ctrl+V for å lime inn. 

Perlene: Søk, Del, Start, Enheter og Innstillinger  

Uansett hvor du er, kan du bruke perlene til å gjøre det du gjør oftest, som å søke, dele koblinger og bilder, 

skrive ut og endre innstillinger. Perlene er kontekstavhengige, som betyr at hva du kan gjøre, avhenger av hvor 

du er. Hvis du for eksempel åpner Innstillinger-perlen fra startskjermen, ser du innstillinger som er relatert til 

startskjermen. Og hvis du åpner Innstillinger-perlen fra en app, ser du innstillinger for den appen.   

De fem perlene Søk, Del, Start, Enheter og Innstillinger er alltid tilgjengelige på høyre side av skjermen.  
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Slik åpner du perlene:  

Berøring 

 

 

 

 

 

Sveip fingeren inn fra høyre kant, og trykk deretter perlen du vil bruke.  

Mus 

 

  

 

 

 

Flytt pekeren til øverste høyre eller nederste venstre hjørne, flytt den 

opp eller ned og klikk den du ønsker. 

Tastatur 

 

 

 

Trykk Windows-logotasten +C. Hvis du vil åpne en bestemt perle, 

trykker du en av perletastene på Touch Cover eller Type Cover (de er 

på den øverste raden). 
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Du kan gjøre dette med perlene: 

 

 

Søk  Søk etter hva som helst. Søk i appen du er i, en annen app eller søk i Surface etter en 

app, innstilling eller fil. Se Slik søker du i denne veiledningen for å finne mer informasjon.  

 

Del Del filer og informasjon med personer du kjenner, eller send informasjon til en annen 

app, uten å forlate appen du er i. Du kan sende bilder via e-post til mor eller sende en 

kobling til en notat-app som OneNote. Se Dele bilder, koblinger og mer i denne veiledningen 

for å finne mer informasjon. 

 

 

Start  Gå til startskjermen. Hvis du allerede er på startskjermen, kan du bruke denne perlen til 

å gå tilbake til appen du brukte sist.  

 

 

 

Enheter  Bruk enheter som er koblet til Surface, både kablede og trådløse. Du kan skrive ut 

fra en app eller strømme den nyeste filmen til TVen.  

 

 

 

Innstillinger  Endre innstillinger for apper og Surface.  

Når du åpner Innstillinger, endres elementet i øverste høyre hjørne avhengig av hvor du er. 

Hvis du for eksempel åpner Innstillinger fra en app, ser du innstillingene for den appen.  

Når du åpner Innstillinger, er elementene i nederste, høyre hjørne alltid de samme. Her finner 

du PC-innstillinger som nettverkstilkobling, volum, lysstyrke, varsler, på/av (avslutt og start på 

nytt) og tastatur. Se Endre innstillingene i denne veiledningen for å finne mer informasjon.  
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Det kjente skrivebordet 

Etter å ha introdusert alt dette nye, kommer noe som er kjent. Windows-skrivebordet, med oppgavelinjen, 

mapper og ikoner, er fremdeles her, med en ny oppgavelinje og strømlinjeformet filbehandling. 

Slik kommer du til skrivebordet: 

 Med berøring: Trykk eller klikk Skrivebord fra 

startskjermen. (Det er en flis.)  

 Med tastatur: Trykk Windows-tasten +D.  

 

Skrivebordet er stedet der du kjører skrivebordsapper, for eksempel Windows 7-programmer, og gjør ting som 

å kopiere filer eller bruke Kontrollpanel. Filutforsker (tidligere kalt Windows Utforsker) er appen som du bruker 

til å utforske filer og mapper, både på Surface og i nettverket. Lær mer om dette i emnet Filer og mapper i 

denne veiledningen.  

Tips 

Når du er på skrivebordet, kan du raskt gå tilbake til startskjermen ved å trykke Windows-logoen  på Surface 

eller på tastaturet. Når du skal bytte frem og tilbake, bruker du Windows-logotasten +D for å gå til 

skrivebordet, og Windows-logotasten  for å gå til startskjermen.  

Slik søker du 

Du kan bruke Søk-perlen til å finne apper, innstillinger og filer. Hvis du er på startskjermen, kan du bare 

begynne å skrive. Slik gjør du det: 

 Gå til startskjermen og begynn å skrive inn det du vil finne. Søkeresultatene oppdateres etter hvert som 

du skriver. Standardinnstillingen for søk er Apper, men du kan velge Innstillinger eller Filer, avhengig 

av hva du søker etter.  

Du kan også søke i en app ved å bruke Søk-perlen. Du kan for eksempel bruke Søk-perlen til å finne en sang i 

Musikk-appen.  

Slik søker du etter meldinger i e-postappen: 

1. Åpne Mail-appen (trykk eller klikk Mail) fra startskjermen. 

2. Hvis du har flere e-postkontoer, velger du en konto i nedre, venstre hjørne. 
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3. Åpne Søk-perlen, og skriv inn det du vil finne, i søkefeltet. 

Slik søker du på Internett: 

 Åpne Søk-perlen, skriv inn det du vil finne, i søkefeltet, og velg deretter Internet Explorer fra listen over 

apper.  

Tips 

 Endre søkeinnstillinger: Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger. Trykk 

eller klikk Søk.  

 Du kan også søke etter filer ved å bruke Filutforsker. Se Søke etter filer i Filutforsker på Windows.com 

hvis du vil vite mer. 

Hva er flyttet eller endret i Windows 8? 

Hvis du kjenner Windows 7, kan du se denne oversikten over hva som er flyttet eller endret i Windows 8. 

Søk Søk-perlen er en ny måte for å søke etter apper, innstillinger og filer. Se Slik søker du i 

denne veiledningen for å finne mer informasjon. 

Start-knapp Start-knappen er nå startskjermen. Du kan starte alle apper og programmer fra 

startskjermen.  

Når du vil bruke andre elementer som tidligere var på Start-knappen, flytter du 

musepekeren til nederste venstre hjørne. Når det vises et bilde av startskjermen, 

høyreklikker du det. Da vises en meny med mange av kommandoene som var på Start-

menyen i tidligere versjoner av Windows, for eksempel Kontrollpanel, Filutforsker og 

Kjør. (Du kan også trykke Windows-logotasten +X for å åpne denne menyen.)  

Avslutte eller starte 

på nytt 

Slik avslutter du Surface eller starter på nytt: 

1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger. 

2. Trykk Strøm og deretter Slå av eller Start på nytt. 

Skrivebord Skrivebordet er fremdeles her. Slik kommer du til skrivebordet:  

 Med berøring eller en mus: Trykk eller klikk Skrivebord fra startskjermen. (Det 

er en flis.)  

 Med tastatur: Trykk Windows-tasten +D. 

 

http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-8/search-file-explorer
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Kontrollpanel Kontrollpanel er fremdeles tilgjengelig, og noen innstillinger er tilgjengelige i PC-

innstillinger. Se Endre innstillingene i denne veiledningen hvis du vil lære om dette.  

Windows Hjelp Åpne Innstillinger-perlen fra skrivebordet, og trykk eller klikk Hjelp. Windows Hjelp og 

støtte åpnes. Innholdet i Windows Hjelp og støtte er også tilgjengelig på Windows.com. 

Skrive ut Utskrift fra skrivebordsapper er ikke endret. Hvis du skal skrive ut fra en Windows Store-

app, åpner du Enheter-perlen og velger skriveren din. Se Utskrift i denne veiledningen 

for å finne mer informasjon. 

Lukke et program Lukking av skrivebordsapper er ikke endret. Når du skal lukke en Windows Store-app, 

drar du appen til bunnen av skjermen. Se Lukke apper i denne veiledningen for å finne 

mer informasjon. 

Finne en liste over alle 

apper og 

programmer 

Slik viser du en liste over installerte apper: 

1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Start. 

2. Sveip opp fra nederste kant eller ned fra øverste kant av startskjermen, og trykk 

deretter Alle apper. 

Installere apper og 

programmer 

Windows 8 har en ny butikk for apper som kalles Windows Store. Du kan også installere 

Windows 7-programmer. Se Installere apper og programmer i denne veiledningen hvis 

du vil vite mer om dette.  

Endre dato og 

klokkeslett 

Slik endrer du datoen og klokkeslettet: 

1. Åpne Søk-perlen, skriv inn Angi dato og klokkeslett, trykk eller klikk 

Innstillinger, og trykk eller klikk deretter Angi dato og klokkeslett. 

2. Trykk eller klikk Endre dato og klokkeslett. 

3. Bruk kontrollene til å endre datoen og klokkeslettet. 

 

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows/home
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Bli kjent med Surface 

Nå som du kjenner til det grunnleggende, kan vi gå litt dypere.  

Strømtilstander: På, hvilemodus, slå av og start på nytt 

Dette er hva du må vite om strømtilstandene på Surface.  

 

 

På, av, hvilemodus og start på nytt 

På eller aktivert Når Surface er av, trykker du og slipper på/av-knappen. Hvis det ikke skjer noe, kan 

det hende Surface må lades opp. Koble til strømforsyningen, og trykk på/av-

knappen igjen.  

Hvilemodus Når Surface er på, trykker og slipper du på/av-knappen eller lukker Type Cover 

eller Touch Cover og venter noen sekunder. Du kan også åpne Innstillinger-perlen, 

trykke eller klikke På/av  , og så velge Hvilemodus.  

Slå av (av) Åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk På/av , og velg deretter Slå av. Du kan 

også trykke eller klikke På/av-ikonet på påloggingsskjermen (nedre høyre hjørne) 

for å slå av raskt. 

Start på nytt  Åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk På/av , og velg deretter Start på nytt. 

Du kan også trykke Ctrl+Alt+Delete, trykke eller klikke På/av-ikonet  (nederst til høyre), og så trykke eller 

klikke Hvilemodus, Slå av eller Start på nytt. 

Hvilemodus og dvalemodus 

Hvis du ikke bruker Surface på noen minutter, settes den i hvilemodus akkurat som en bærbar PC. Hvilemodus 

er en strømsparende tilstand som gjør at Surface raskt kan starte opp igjen når du vil begynne å arbeide igjen.  

Hvis du ikke bruker Surface på en time, vil den som standard settes i en dyp hvilemodus som kalles dvalemodus. 

Hvilemodus lagrer arbeidet ditt og innstillinger i minnet, og bruker litt strøm, mens dvalemodus lagrer alle åpne 

dokumenter og programmer på harddisken, og slår av Surface. 
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Endre når skjermen skal tones ned, slås av eller settes i hvilemodus 

Hvis du ikke bruker Surface på en stund, kan skjermen tones ned eller slås av, eller Surface kan settes i 

hvilemodus. Dette skjer for å spare batteristrøm. Hvis du vil endre disse innstillingene, må du redigere 

strømstyringsplanen. Slik gjør du det:  

1. Åpne Søk-perlen, skriv inn rediger strømstyringsplan og trykk eller klikk Innstillinger. 

2. Trykk eller klikk Rediger strømstyringsplan i søkeresultatene. 

3. Velg hvilemodus- og skjerminnstillingene du vil bruke når Surface kjører på batteriet, og når 

strømmen er tilkoblet.  

4. Trykk eller klikk Lagre endringer. 

Obs!   En strømstyringsplan er en samling av maskinvare- og systeminnstillinger (som skjerm og hvilemodus) 

som styrer måten PCen bruker strøm på. Hvis du vil vite mer om strømstyringsplaner, kan du se 

Strømstyringsplaner: Vanlige spørsmål på Windows.com. (Surface Pro støtter ikke tilkoblet ventemodus).  

Reaktivering  

Slik reaktiverer du Surface: 

1. Gjør ett av følgende: 

 Trykk og slipp på/av-knappen (dette vekker Surface fra hvile- eller dvalemodus).  

 Trykk en tast eller trykk Windows-logoen  på Surface. (Hvis Surface ikke aktiveres, kan den være 

i dvalemodus. Trykk og slipp på/av-knappen for å vekke Surface fra dvalemodus.)  

Låseskjermen vises med ikoner for app-varsler, for eksempel et e-postikon hvis du har ny e-post. Se 

Varsler i denne veiledningen hvis du vil vite mer om dette. 

2. Lås opp Surface ved å sveipe opp fra nederste kant av skjermen eller ved å trykke en tast.  

3. Hvis påloggingsskjermen vises, skriver du inn passordet. Så er Surface klar til bruk. Hvis du trenger hjelp 

med å logge på, kan du se Logge på og av i denne veiledningen. 

Låse 

Gjør ett av følgende for å låse Surface: 

 Trykk eller klikk navnet ditt øverst til høyre på startskjermen, og trykk eller klikk deretter Lås.  

 Trykk Ctrl+Alt+Delete, og trykk eller klikk deretter Lås.  

 Trykk Windows-logotasten  + L. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/power-plans-faq
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Berøringsskjermen 

Den 10,6-tommers (diagonalt), 1080p flerberøringsskjermen har et format på 16:9. Dette er perfekt for visning 

av videoer i høyoppløsning, og for fleroppgavekjøring med apper ved siden av hverandre.  

På samme måte som på en smarttelefon kan du samhandle med Surface ved å berøre skjermen. Du kan for 

eksempel dra fingeren ned en side for å bla. Hvis du vil vite mer om å bruke berøring, kan du se Berøring: 

trykke, sveipe og andre bevegelser i denne veiledningen. 

Skjermrotasjon 

Når du roterer Surface, roteres skjerminnholdet automatisk til den nye retningen. Du kan for eksempel bruke 

liggende retning for nettsider, og stående retning når du leser en bok. 

 

Låse skjermretningen  

Hvis du ikke vil at skjermen skal roteres automatisk, kan du låse retningen. Slik gjør du det: 

1. Roter Surface til ønsket retning. 

2. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Skjerm. 

3. Trykk eller klikk skjermrotasjonsikonet, som er et rektangel med piler.  

En lås vises på skjermikonet når skjermrotasjonen er låst.  

 

Obs!   Skjermretningen er også i Kontrollpanel. Du finner denne innstillingen ved å åpne Søk-perlen, skrive inn 

skjermretning, trykke eller klikke Innstillinger, og så velge Endre skjermretning fra søkeresultatene.  
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Skjermlysstyrke  

Som standard justerer Surface lysstyrken på skjermen automatisk etter lysforholdene. Du kan endre dette eller 

stille inn lysstyrken til det du ønsker. Slik gjør du det: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger. 

2. Trykk eller klikk Generelt. 

3. Rull ned til Skjerm og og velg Nei for Juster lysstyrken på skjermen automatisk. 

Slik justerer du lysstyrken manuelt: 

 Åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk Skjerm, og flytt deretter glidebryteren for å justere lysstyrken.  

Obs!   En lysere skjerm bruker mer strøm. Se Tips for å spare batteriet på Windows.com for å finne ut hvordan 

du får mest mulig ut av batteriet. 

Andre skjerminnstillinger 

Hvis du vil endre når skjermen skal tones ned eller slås av, eller når Surface skal settes i dvalemodus, kan du se 

Endre når skjermen skal tones ned, slås av eller settes i hvilemodus i denne veiledningen. 

Du kan bruke Søk-perlen til å finne flere innstillinger, for eksempel skjermoppløsningen. Slik gjør du det: 

 Åpne Søk-perlen, skriv inn skjerm og trykk eller klikk Innstillinger. Velg en innstilling fra 

søkeresultatene.  

Koble Surface til en ekstra skjerm 

Du kan koble Surface til en ekstra skjerm for å få gjort mer raskere. Se Koble til en TV, skjerm eller projektor i 

denne veiledningen for å finne informasjon om hvordan du gjør dette. 

Legge til kontoer 

Noe av det første du vil gjøre med din nye Surface, er å legge til kontoene dine, for eksempel Outlook.com, 

Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn. Når du har lagt til kontoene, vil kontakter, kalender og e-post vises i appene 

Mail, Personer og Kalender. Og du får raskt tilgang til bilder og filer fra tjenester som SkyDrive, Facebook og 

Flickr.  

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/tips-save-battery-power
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Legge til e-postkontoer 

Du kan legge til e-postkontoer fra Outlook, Gmail, AOL, Yahoo! og til og 

med jobbkontoen din (kontoer som bruker Exchange Activesync) i Mail-

appen.  

Slik legger du til en e-postkonto: 

1. Åpne Mail (trykk eller klikk Mail) fra startskjermen. 

2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk eller klikk deretter Innstillinger. 

3. Trykk eller klikk Kontoer.  

4. Trykk eller klikk Legg til en konto og typen konto du vil legge til. Følg deretter instruksjonene på 

skjermen. 

De fleste kontoer kan legges til med bare brukernavn og passord. I noen tilfeller kan du bli spurt om 

flere detaljer, som du vanligvis finner på nettstedet for e-postkontoen. 

5. Gjenta trinn 2-4 for hver e-postkonto. 

Etter at du har lagt til en e-postkonto. 

 Kontakter fra e-postkontoen vises i Personer-appen.  

 Avtaler vises i Kalender-appen. Hvis du har den nyeste versjonen av Mail, vil ikke Google-kalenderen 

synkroniseres med Kalender-appen. Se nedenfor.  

Du kan når som helst endre innstillingene for e-postkontoen. Åpne Innstillinger-perlen fra Mail-appen, velg 

Kontoer, og velg deretter kontoen du vil endre. Du kan lære mer i Mail-delen i denne veiledningen. 

POP-e-post 

Mail-appen støtter ikke e-postkontoer som bruker POP (Post Office Protocol). Hvis din e-postkonto bruker POP, 

kan du se alternativene i Bruke e-postkontoer over POP på Windows.com. 

Synkronisere Google-e-post, -kalender og -kontakter 

Hvis du vil finne ut hvordan du synkroniserer Google-e-post, -kontakter og -kalender, kan du se Slik 

synkroniserer du Google-tjenester på Windows.com. 

Microsoft Exchange-konto 

Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer en Microsoft Exchange-konto og feilsøker tilkoblingsproblemer, kan du 

se Slik konfigurerer du en Exchange-konto. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/pop-email-accounts
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://support.microsoft.com/kb/2784275
http://apps.microsoft.com/windows/app/64a79953-cf0b-44f9-b5c4-ee5df3a15c63
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Outlook Express, Windows Mail eller Windows Live Mail 

Hvis du har brukt Outlook Express, Windows Mail eller Windows Live Mail, kan du flytte e-post og adressebok 

fra den gamle PCen til skyen. Når du har gjort dette, får du tilgang til e-post og kontakter i appene Mail og 

Personer på Surface. Hvis du vil vite mer om hvordan du flytter e-post og adressebok til skyen, kan du se Flytte 

e-post og kontakter fra den gamle PCen på Windows.com. 

Legge til sosialnettverkskontoer i Personer-appen 

Legg til dine sosialnettverkskontoer som Facebook, Twitter og LinkedIn, så får du alle de siste oppdateringene, 

tweetene og bildene fra disse kontoene på ett sted – i Personer-appen. Slik legger du til sosialnettverkskontoer: 

1. Åpne Personer (trykk eller klikk Personer fra startskjermen).  

2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk eller klikk deretter Innstillinger. 

3. Trykk eller klikk Kontoer.  

4. Trykk eller klikk Legg til en konto, velg typen konto du vil legge til, og følg deretter instruksjonene på 

skjermen.  

Legge til en bildetjeneste i Bilder-appen 

Bilder-appen viser automatisk bildene som er lagret på Surface, men den kan også inkludere bilder fra SkyDrive, 

Facebook eller Flickr. Slik gjør du det:  

1. Trykk eller klikk Bilder fra startskjermen.  

2. Trykk eller klikk flisen for bildetjenesten du vil legge til (som SkyDrive, Facebook eller Flickr). 

3. Følg instruksjonene for å legge til kontoen. 

Du må kanskje vente noen minutter før bildene fra den nye kontoen begynner å vises. 

Skjermtastatur  

Surface har et skjermtastatur som vises når du trenger det.  

 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/move-contacts-mail#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/move-contacts-mail#1TC=t1
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Vise tastaturet 

Når du vil bruke skjermtastaturet, bretter du tilbake tastaturdekselet på samme måte som et magasinomslag, 

eller fjerner det. Trykk der du vil skrive (for eksempel en tekstboks). Skjermtastaturet vises. 

Slik åpner du skjermtastaturet manuelt: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Tastatur (nederste, høyre hjørne). 

2. Trykk eller klikk Berøringstastatur og håndskriftspanel. 

Vise tastaturet fra skrivebordet 

Skjermtastaturet vises ikke automatisk hvis du er på skrivebordet. I stedet må du trykke eller klikke 

tastaturikonet på oppgavelinjen (nederst til høyre på skjermen).  

Skjule tastaturet 

Slik skjuler du skjermtastaturet: 

 Trykk på et område hvor tekst ikke kan skrives. 

–eller– 

 Trykk Tastatur-knappen nederst til høyre, og trykk 

deretter bildet med nedpilen (se bilde).  

Tips 

 Du kan bruke tastatursnarveier ved å trykke Ctrl-tasten 

og deretter en annen tast. Du kan for eksempel bruke Ctrl+C for Kopier og Ctrl+V for Lim inn. 

 Du kan slå Caps Lock på og av ved å dobbelttrykke Pil opp.  

 Sett automatisk inn et punktum ved å dobbelttrykke mellomromstasten.  

Endre innstillinger for skjermtastaturet 

Du kan endre innstillingene for skjermtastaturet i PC-innstillingene. Slik gjør du det:  

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Generelt, og gjør deretter endringer under Berøringstastatur.  
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Lydegenskaper 

Surface har to interne stereohøyttalere og en hodesettutgang slik at du kan høre på musikk eller se på filmer. 

Den interne mikrofonen er praktisk når du skal ringe eller ta opp videoer.  

Justere volumet 

Du kan styre volumet på flere steder: 

 Volumknott  Bruk volumknotten (på venstre side av Surface). 

 Touch Cover og Type Cover  Trykk på tastene for volum ned eller volum opp (F2 eller F3 på Type 

Cover).  

 Startskjerm  Åpne Innstillinger-perlen, trykk lydikonet og skyv glidebryteren. (Dette er det samme som 

å bruke volumknotten.)  

 Skrivebord  Trykk lydikonet på oppgavelinjen. 

 Apper Noen apper kan ha en volumkontroll i appen. 

Tips   

 Hvis du vil stanse lyden midlertidig, trykker du volumknappen og deretter pauseknappen på skjermen.  

 Du kan raskt dempe lyden ved å trykke dempetasten på Touch Cover eller Type Cover. 

 

 

 

Medietaster på Type Cover: Demp, volum ned, volum opp og spill av / pause 

Legge til lydtilbehør 

Hodesettkontakten fungerer både som lydutgang og mikrofoninngang. Du kan koble hodetelefoner med 

mikrofon til hodesettkontakten eller USB-porten. Hvis du vil ha større lyd, kan du koble til en ekstern USB- eller 

Bluetooth-høyttaler. Se Legge til, vise og administrere enhetene i denne veiledningen for å finne mer 

informasjon.  

Batteri og strøm 

Surface har et innebygd litiumionbatteri som er laget for å kunne tas med overalt. Hvor lenge batteriet varer, 

avhenger av hva du bruker Surface til, og av strøminnstillingene. 

http://www.microsoft.com/surface/nb-NO/support/surface-with-windows-RT/getting-started/listen-to-music-on-Surface
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Hvor mye strøm er det igjen på batteriet? 

Batteristatusen vises på forskjellige steder.  

 Låseskjerm Når du reaktiverer Surface, vises 

batteristatusen på låseskjermen (nederst til 

venstre).  

 Perler Når du sveiper inn fra høyre kant av 

skjermen, vises batteristatusen nederst til venstre 

på skjermen (se bilde).  

 Oppgavelinjen på skrivebordet Når du er på 

skrivebordet, vises batteristatusen på oppgavelinjen 

(nederst til høyre). Trykk eller klikk batteriikonet for å se 

informasjon om lade- og batteristatus, inkludert hvor 

mye strøm som er igjen.  

Hvis du vil vite mer om batteriikonet og batteristatus, 

kan du se Batteri: Vanlige spørsmål på Windows.com for 

å finne mer informasjon. 

Windows varsler deg når batteriet begynner å bli lavt. Du må koble til strømforsyningen når du blir varslet. Hvis 

du ikke lader batteriet, vil Surface til slutt lagre arbeidet ditt og slå seg av. 

Tips 

 Se Tips for å spare batteriet på Windows.com for å finne ut hvordan du får mest mulig ut av batteriet.  

Lade Surface 

Når det er lite strøm igjen i batteriet, lader du Surface ved å 

bruke den medfølgende strømforsyningen på 48 W.  

Når Surface er koblet til, vises et lite lys ved enden av kontakten 

for å vise at Surface får strøm.  

For å være sikker på at Surface lader, kan du sveipe inn fra 

høyre kant av skjermen for å se batteristatusen nederst til 

venstre på skjermen. Batteriikonet vises med en elektrisk plugg 

når batteriet lades. Det tar omtrent 4 timer å lade Surface-

batteriet helt opp når det er tomt. 

Obs!   Strømforsyningen på 24 W som er laget for Surface RT, kan brukes til å lade Surface Pro, men da tar 

ladingen lengre tid. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/battery-meter-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/tips-save-battery-power
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USB-ladeport 

Strømforsyningen på 48 W som følger med Surface Pro, har en USB-port slik at du kan lade 

andre enheter, for eksempel en telefon, mens du lader Surface.  

USB-porten er bare for lading. Enheter som kobles til USB-ladeporten, blir ikke gjenkjent av 

Surface. Hvis du vil bruke en USB-enhet, må du koble den til USB-porten på Surface. Lær mer 

om dette i emnet Legge til en enhet i denne veiledningen. 

Du kan også kjøpe en ekstra strømforsyning til Surface. Hvis du ønsker mer informasjon, kan 

du se Strømforsyning på Surface.com. 

Del bilder, koblinger og mye mer  

Med Del-perlen kan du raskt dele filer og informasjon med personer du kjenner, og sende informasjon til andre 

apper. Den er tilgjengelig overalt, så du behøver ikke slutte med det du gjør for å dele for eksempel de nyeste 

feriebildene dine eller en artikkel du leser. Du kan dele med bare noen få personer om gangen eller hele 

sosialnettverket ditt, eller sende informasjon til en annen app for senere bruk (du kan for eksempel dele noe 

med OneNote). 

Når du kommer over noe du vil dele i en av appene dine, bruker du Del-perlen. Slik gjør du det: 

Dele en kobling 

1. Bla til en nettside du vil dele.  

2. Åpne Del-perlen:  

 Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Del.  

–eller– 

 Trykk Del-tasten på Touch Cover eller Type Cover.  

Du ser en liste over personene, appene og enhetene du oftest deler med, pluss en liste over apper som 

kan dele. Hvis du for eksempel vil dele koblingen på et sosialt nettverk, trykker du Personer, velger 

Twitter eller Facebook, skriver et notat hvis du ønsker det, og trykker eller klikker Del-ikonet. 

Merknader 

 Hvis du vil endre hvilke apper som skal være oppført i Del-perlen, åpner du Innstillinger-perlen, velger 

Endre PC-innstillinger, og velger deretter Del.  

 Du kan ikke bruke Del-perlen til å dele fra skrivebordet.  

http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/accessories/home#power-supply
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Dele et bilde 

1. Åpne Bilder-appen, og finn ett eller flere bilder som du vil dele. 

2. Merk ett eller flere bilder: 

Med berøring  Sveip ned på et bilde for å velge det.  

Med en mus  Høyreklikk et bilde for å velge det. 

3. Åpne Del-perlen:  

 Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Del.  

–eller– 

 Trykk Del-tasten på Touch Cover eller Type Cover.  

Du ser en liste over personene, appene og enhetene du oftest deler med, pluss en liste over apper som 

kan dele. Hvis du for eksempel vil dele via e-post, trykker du Mail, skriver inn en e-postadresse og 

trykker eller klikker Send-ikonet.  

Tips   

 Hvis du vil dele et bilde eller en gruppe med bilder på et sosialt nettverk som Facebook eller Twitter, må 

bildene være på SkyDrive. Bruk SkyDrive-appen til å laste opp bildene, velg deretter ett eller flere bilder, 

åpne Del-perlen og velg Personer.  

Endre innstillingene 

Du kan finne og endre innstillinger for Surface på flere måter: Kontrollpanel, PC-innstillinger og ved å bruke søk. 

De vanligste innstillingene er i PC-innstillinger, så se der først.  

PC-innstillinger 

Slik kommer du til PC-innstillingene: 

1. Sveip inn fra høyre kant, og velg deretter Innstillinger. Nederst til høyre finner du innstillinger som 

nettverkstilkobling, volum, lysstyrke, varsler, strøm og tastatur. 

2. Velg Endre PC-innstillinger for å se flere innstillinger.  
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Bruke Søk 

Vet du ikke hvor du finner en innstilling? Ikke noe problem! Bruk søk til å 

finne den. Slik gjør du det:  

 Sveip inn fra høyre kant, og velg deretter Søk. Skriv inn et ord eller 

et uttrykk i søkefeltet, og trykk eller klikk Innstillinger (under 

søkefeltet). Elementer som stemmer med søket, vises.  

Du kan for eksempel skrive inn lyd i søkefeltet for å finne 

innstillinger relatert til lyd. Hvis elementet har et innstillingsikon (et 

tannhjul), er innstillingen tilgjengelig i PC-innstillinger. Andre 

innstillinger åpnes i Kontrollpanel på skrivebordet.  

Kontrollpanel 

Ja, Kontrollpanel er fremdeles her. Slik åpner du det: 

Fra startskjermen:   

 Skriv inn kontrollpanel, og trykk eller klikk deretter Kontrollpanel i søkeresultatene.  

Fra skrivebordet: 

 Hvis du bruker berøring, sveip inn fra høyre kant og trykk Innstillinger og deretter Kontrollpanel.  

 Hvis du bruker en mus, pek nederst til venstre på skjermen. Når startskjermen vises, klikker du i hjørnet 

og deretter Kontrollpanel.   

Du kan også feste Kontrollpanel til oppgavelinjen for å få raskere tilgang. (Åpne Kontrollpanel, 

høyreklikk Kontrollpanel-ikonet på oppgavelinjen og velg Fest programmet til oppgavelinjen). 

Obs!  Hvis du bruker en Microsoft-konto med Surface, kan du synkronisere innstillingene mellom alle 

Windows 8- eller Windows RT-PCene du bruker. Se Synkronisere innstillingene i denne veiledningen for å finne 

mer informasjon. 
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Berøring, tastatur, mus og penn 

Med Surface kan du enkelt bytte mellom berøring, tastatur, mus og penn. Bruk det du ønsker, når du ønsker 

det.  

Berøring  

Du kan bruke fingrene til å samhandle med Surface. Du kan for eksempel dra fingeren over startskjermen for å 

rulle, og trykke en flis for å åpne den.  

 Hvis du vil lære om bruk av berøring, må du lese Berøring: trykke, sveipe og andre bevegelser i denne 

veiledningen.  

 Hvis du vil lære hvordan du bruker skjermtastaturet, kan du se Skjermtastatur. 

Tastatur  

Du kan velge mellom to tastaturdeksler for Surface: Touch 

Cover eller Type Cover.  

Begge tastaturene festes magnetisk til Surface. Når du skal 

feste Touch Cover eller Type Cover, bare holder du de to 

delene mot hverandre. Touch Cover klikker på plass når det 

er tilstrekkelig nært. 

Tastaturdekselet forblir på plass når det er festet. Du kan 

enkelt fjerne det hvis du ikke trenger det lenger. Bare dra det vekk.  

Når du bretter Touch Cover eller Type Cover bakover bak berøringsskjermen, deaktiveres tastaturet. Dermed 

unngår du å skrive på tastaturet utilsiktet.  

Når tastaturdekselet er brettet tilbake, må du bruke 

skjermtastaturet til å skrive med. Trykk i et tekstfelt eller 

annet område der du kan skrive, for å vise 

skjermtastaturet. Se Bruke skjermtastaturet i denne 

veiledningen for å finne mer informasjon. 
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Når du lukker Touch Cover, slukkes skjermen og Surface settes i hvilemodus. Dekselet beskytter 

berøringsskjermen når du transporterer enheten. Trykk en tast eller på/av-knappen for å reaktivere Surface.  

Touch Cover 

Touch Cover er mer enn et beskyttende deksel for Surface. Det er også et unikt utformet tastatur. Når du skriver 

på Touch Cover, kan du hvile hendene på tastene. Touch Cover registrerer bare tastetrykk når du trykker på en 

tast. Du kan skrive på Touch Cover akkurat som på et vanlig tastatur. 

Som standard høres en lyd når du trykker på en tast på Touch Cover. Dermed vet du når et tastetrykk er 

registrert. Slik slår du av tastaturlyden: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og velg Endre PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Generelt.  

3. Gå til Berøringstastatur. Finn Spill av tastelyder når jeg skriver, og flytt glidebryteren til Av.  

Funksjonstaster 

Hvis du vil bruke en funksjonstast (F1–F12), bruker du Fn-tasten i kombinasjon med en tast på øverste rad på 

Touch Cover. For eksempel for F1, trykk Fn + Demp.  

For denne 

tasten 

Skriv dette   For denne tasten   Skriv dette 

F1 Fn + Demp  F9   Fn + Home 

F2 Fn + Volum ned  F10   Fn + End 

F3 Fn + Volum opp  F11   Fn + Page Up 

F4 Fn + Spill av / pause  F12   Fn + Page Down 

F5 Fn + Søk  En side opp   Fn + Pil opp 

F6 Fn + Koble til  En side ned   Fn + Pil ned 

F7 Fn + Enheter  Home   Fn + Pil venstre 

F8 Fn + Innstillinger  Avslutt   Fn + Pil høyre 

Type Cover  

Type Cover er en slank versjon av et tradisjonelt tastatur med bevegelige taster og styreflateknapper. Det gir 

deg samme hastighet og følelse som et tastatur på en bærbar PC.  

Akkurat som Touch Cover-tastaturet klikker Type Cover magnetisk på plass, og fungerer som et deksel for 

Surface. Med Type Cover kan du bytte fra nettbrett til bærbar datamaskin på et øyeblikk. 

http://www.microsoft.com/surface/nb-NO/support/surface-with-windows-RT/getting-started/get-to-know-windows-RT
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Styreflate 

Både Touch Cover og Type Cover har en styreflate du kan bruke som en 

mus. Du kan dra fingeren over styreflaten for å flytte pekeren på skjermen. 

Styreflaten har også venstre- og høyreknapper. Du kan for eksempel trykke 

nederst til høyre på styreflaten når du vil høyreklikke.  

 

Styreflatebevegelser 

Handling Styreflatebevegelse 

Flytt pekeren på 

skjermen 
Dra fingeren på styreflaten.  

Venstreklikk 

Trykk med én finger hvor som helst på 

styreflaten.  

-eller- 

Trykk på venstre styreflateknapp. 

Høyreklikk 

Trykk med to fingre hvor som helst på styreflaten. 

-eller-  

Trykk på høyre styreflateknapp. 

Venstreklikk og dra 

Hold venstre styreflateknapp nede, og dra 

fingeren i hvilken som helst retning. 

-eller- 

Trykk, og trykk og dra en finger i hvilken som 

helst retning. 

Rull  Dra to fingre vannrett eller loddrett. 

Vise kommandoer i en 

app 
Trykk med to fingre hvor som helst på styreflaten. 

Hvordan endrer jeg styreflateinnstillingene? 

En Innstillinger for styreflate-app er tilgjengelig i Windows Store. Slik installerer du en app på Surface: 

1. Åpne Store-appen, og åpne deretter innstillinger for styreflate.  

2. Trykk eller klikk Innstillinger for styreflate i søkeresultatene, og trykk eller klikk deretter Installer. 
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3. Når den er installert, åpner du Innstillinger for styreflate-appen. 

Her er innstillingene som du kan endre i Innstillinger for styreflate-appen: 

Innstilling for styreflate Hva den gjør 

Styreflate Slå styreflaten på eller av.  

Trykkbevegelser Trykk med én finger for å venstreklikke, to fingre for å høyreklikke, 

og trykk og sveip fingeren for å merke tekst. 

Rulle Rull vannrett eller loddrett ved å bruke to fingre. 

Vend rulleretning Vender eller reverserer rulleretningen. 

Innstillinger for styreflate-appen fungerer ikke 

Hvis Innstillinger for styreflate-appen ikke registrerer ditt Touch Cover eller Type Cover, gjør du følgende: 

1. Gå til startskjermen, skriv inn oppdater, trykk eller klikk Innstillinger, og trykk eller klikk deretter Se 

etter oppdateringer.  

2. Åpne Søk-perlen, skriv inn enheter, og trykk eller klikk Innstillinger. 

3. Trykk eller klikk Enheter og skrivere i søkeresultatene.  

4. Trykk Oppdater (rund pil ved siden av søkefeltet) tre ganger.  

5. Prøv å bruke Innstillinger for styreflate-appen igjen.  

Mus 

Du kan bruke styreflaten på Touch Cover eller Type Cover når du trenger en mus, 

eller du kan koble til en USB- eller Bluetooth-mus.  

 Hvis du vil bruke en USB-mus, kobler du senderen til USB-porten på 

Surface.  

 Hvis du vil bruke en mus med Bluetooth, kan du se Legge til en Bluetooth-

enhet i denne veiledningen.  

  

http://www.microsoft.com/surface/nb-NO/support/surface-with-windows-RT/getting-started/add-a-bluetooth-device
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Endre innstillinger for mus 

Slik endrer du virkemåten for musen:  

1. Åpne Søk-perlen, skriv inn mus i søkefeltet, og trykk eller klikk Innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Mus i søkeresultatene. 

3. Endre innstillingene for musen.  

Hvis du for eksempel vil endre hastigheten på musepekeren, trykker eller klikker du kategorien 

Pekeralternativer og justerer hastigheten. Hvis du bruker en Microsoft-mus, kan du kanskje også velge 

å bruke Microsofts mus- og tastatursenter til å endre innstillingene for musen.  

Surface-penn 

Surface Pro leveres med en digital penn som du kan bruke til å merke dokumenter og lage håndskrevne notater. 

Blokkeringsteknologi lar deg skrive komfortabelt uten å bekymre deg for om hånden berører skjermen mens du 

skriver. Du kan også være kreativ og tegne noe i Fresh Paint, som er en tegneapp som er tilgjengelig fra 

Windows Store.  

 

Tips 

 Hvis du vil finne ut hvordan du bruker en penn til å tegne, skrive eller merke tekst (kalt håndskrift i 

Office-apper), kan du se Bruke en penn til å tegne, skrive eller utheve tekst på en tavle-PC med 

Windows på Office.com.  

 Du kan kjøpe en ekstra penn eller en erstatningspenn til Surface Pro fra Microsoft Store. 

Surface-pennens funksjonalitet 

Pennespiss  Den trykkfølsomme spissen registrerer hvor hardt du trykker. Hvis du for eksempel bruker en 

tegneapp, vil større trykk gjøre linjen du tegner, tykkere (hvis appen støtter pennetrykk). 

Penneknapp  Rask tilgang til høyreklikkmenyer. Trykk og hold denne knappen, og trykk deretter på skjermen. 

Viskelær  Fungerer som et blyantviskelær. Bruk viskelæret til å fjerne pennestreker.  

Obs!    

Den digitale pennen som følger med Surface Pro, kan ikke brukes med Surface RT.  

http://office.microsoft.com/nb-NO/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/nb-NO/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/accessories/home#penn
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Ta notater med egen håndskrift 

Last ned den gratis OneNote-appen fra Windows Store, og lag håndskrevne notateter ved hjelp av pennen.  

Gjør om håndskriften til tekst 
Du kan bruke skjermtastaturet til inndata fra penn. Slik gjør du det: 

1. Åpne skjermtastaturet.  

Trykk tastaturikonet på oppgavelinjen på skrivebordet, eller gjør dette fra en Windows Store-app: 

 Åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk 

Tastatur, og trykk eller klikk deretter 

Berøringstastatur og håndskriftspanel. 

2. Trykk tastaturikonet nederst til høyre, og velg 

bildet med en penn.  

3. Skriv noe, og så blir ordene automatisk 

omgjort til tekst. 

4. Trykk Sett inn for å sette inn teksten.  

Håndskriftspanelet tilpasser seg din håndskrift over 

tid, og blir mer og mer nøyaktig jo mer du bruker det.  

Penneflikk 

Penneflikk er raske pennestrøk som du kan bruke til å navigere og utføre snarveier. Du kan øve på penneflikk og 

tilpasse penneflikk slik at de fungerer slik du ønsker. 

Øve på å bruke penneflikk  

Penneflikk gjør ting som å rulle opp, rulle ned, flytte fremover og flytte bakover. Hvis du ikke er vant til 

penneflikk, kan du øve på å bruke det. Slik gjør du det: 

1. Åpne Søk-perlen, skriv inn penn og berøring i søkefeltet, og trykk eller klikk Innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Penn og berøring i søkeresultatene.  

3. Trykk eller klikk kategorien Flikk, og trykk eller klikk Øv på å flikke (nederst til venstre).  

Tilpasse penneflikk 

Du kan velge en handling for et penneflikk, for eksempel kopiere eller lime inn, eller du kan legge til din egen 

flikkehandling. Slik gjør du det: 

1. Åpne Søk-perlen, skriv inn penn og berøring i søkefeltet, og trykk eller klikk Innstillinger.  
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2. Trykk eller klikk Penn og berøring i søkeresultatene.  

3. Trykk eller klikk kategorien Flikk, og trykk eller klikk Navigasjons- og redigeringsflikk.  

4. Trykk eller klikk Tilpass.  

5. Tildel en handling til hvert flikk, eller legg til din egen flikkhandling.  

Endre penneinnstillinger 

Du kan endre penneinnstillinger, for eksempel dobbelttrykkhastighet. Slik gjør du det: 

1. Åpne Søk-perlen, skriv inn penn og berøring i søkefeltet, og trykk eller klikk Innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Penn og berøring i søkeresultatene.  

3. Velg Dobbelttrykk eller Trykk og hold, og trykk eller klikk deretter Innstillinger. 

Angi bruk med venstre eller høyre hånd 

Du kan endre hvor menyer skal vises på skjermen ved å angi hvilken hånd du skriver med. Slik gjør du det: 

1. Åpne Søk-perlen, skriv inn penn og berøring i søkefeltet, og trykk eller klikk Innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Angi hvilken hånd du skriver med  i søkeresultatene. 

3. Velg Høyrehendt eller Venstrehendt. 

Mer informasjon om pennen 

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du bruker Surface-pennen, kan du se Surface-pennen: Spørsmål og 

svar på Surface.com.  

  

http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/touch-mouse-and-search/troubleshoot-pen-and-stylus
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/touch-mouse-and-search/troubleshoot-pen-and-stylus
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Kontoer  

En brukerkonto er en samling innstillinger som du bruker til å samhandle med Surface og tilpasse Windows til å 

fungere slik du ønsker. Når du skal bruke Surface, logger du på med din brukerkonto. 

Hva slags konto har jeg? 

Slik ser du hvilken type konto du bruker: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger. 

2. Velg Brukere. Informasjon om brukerkontoen vises under navnet ditt:  

 Hvis du ser Lokal konto, betyr det at kontoen bare er på Surface.  

 Hvis du ser et nettverksdomene (domenenavn\brukernavn), bruker du en domenekonto, for 

eksempel en konto for arbeidsplassen din. 

 Hvis det vises en e-postadresse, er det en Microsoft-konto du bruker.  

Denne innstillingssiden er også der du kan endre påloggingsalternativer og legge til flere brukerkontoer. Hvis 

du vil ha mer informasjon om dette, kan du se Logge av og på i denne veiledningen, og emnet Flere 

brukerkontoer nedenfor. 

Hva er en lokal konto? 

En lokal konto er en konto som bare gir tilgang til én PC. Hvis du oppretter en lokal konto, trenger du en 

separat konto for hver PC du bruker. Ingen innstillinger blir synkronisert mellom Windows 8-PCene og Windows 

RT-PCene du bruker, og du får ikke fordelene ved å koble PCen til skyen. Hvis du vil laste ned apper fra 

Windows Store, må du bruke en Microsoft-konto. 

Slik bytter du fra en lokal konto til en Microsoft-konto: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger. 

2. Velg Brukere. 

3. Trykk eller klikk Bytt til en Microsoft-konto, og følg instruksjonene. 

Hva er en domenekonto? 

Et domene er en gruppe med PCer i et nettverk som deler en felles database og sikkerhetspolicy. PCer på en 

arbeidsplass tilhører vanligvis et domene.  
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Du kan koble Microsoft-kontoen til domenekontoen og synkronisere innstillinger og preferanser mellom dem. 

Se Koble Microsoft-kontoen din til en domenekonto på Windows.com hvis du vil vite mer. 

Hva er en Microsoft-konto? 

En Microsoft-konto, en e-postadresse og et passord, er en ny måte du kan bruke for å logge på enhver PC som 

kjører Windows 8 eller Windows RT. Når du logger på Surface med en Microsoft-konto, er du koblet til skyen. 

Du lurer kanskje på hva skyen er? “Sky” betyr nettverksbaserte tjenester eller lagring som leveres via Internett. 

Mange av innstillingene, preferansene og appene som er knyttet til Microsoft-kontoen, kan "følge" deg mellom 

forskjellige PCer. 

Du har kanskje en Microsoft-konto allerede. En Microsoft-konto (tidligere kjent som en Windows Live ID) er e-

postadressen og passordet som du bruker for å logge på Microsoft-tjenester som Outlook.com, SkyDrive, Xbox 

eller Windows Phone. Hvis du har brukt disse tjenestene, har du allerede en Microsoft-konto. 

Hvis du ikke har en Microsoft-konto, kan du se Hva er en Microsoft-konto? på Windows.com. 

Fordeler ved å bruke en Microsoft-konto 

Hvordan en Microsoft-konto lyser opp Surface: 

 Se venners kontaktinformasjon og statusoppdateringer fra steder som Outlook.com, Facebook, Twitter 

og LinkedIn på ett sted – Personer-appen.  

 Du får 7 GB gratis lagringsplass i skyen med SkyDrive, et sted der du kan se, lagre og dele dokumenter 

og bilder. Din Microsoft-konto kobler PCen din til SkyDrive slik at du kan lagre og bruke filene i skyen. 

Hvis du vil lære mer, kan du se SkyDrive i denne veiledningen. 

 Se dine Flickr-, SkyDrive- og Facebook-bilder fra appen, og også bilder andre har delt med deg. Se 

Bilder i denne veiledningen for å finne mer informasjon. 

 Hent apper fra Windows Store, og bruk dem på opptil fem PCer som kjører Windows 8 eller Windows 

RT. Lær mer om dette i emnet Windows Store i denne veiledningen. 

 Dine personlige innstillinger blir automatisk synkronisert på nettet og mellom Windows 8- og Windows 

RT-PCene du bruker. Se Synkronisere innstillingene for å finne mer informasjon. 

Du trenger en Microsoft-konto for å kjøpe apper, musikk, videoer og spill for Surface. Hvis du ikke bruker en 

Microsoft-konto, er det helt greit – du kan når som helst sette opp en Microsoft-konto. Hvis du vil finne ut 

hvordan du kan bytte fra en lokal konto til en Microsoft-konto, kan du se Hva er en lokal konto? i denne 

veiledningen. 

Endre innstillingene for Microsoft-kontoen 

Du kan redigere profilen din eller endre innstillingene for Microsoft-kontoen ved å gå til nettsiden Oversikt over 

Microsoft-konto og logge på. Du kan også lese disse emnene på Windows.com: 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/connect-microsoft-domain-account
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/favorites-settings-all-pcs#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/microsoft-account#1TC=t1
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=164220
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=164220
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 Slik legger du til en konto i Microsoft-kontoen din 

 Endre delingsinnstillinger for apper og kontoer 

Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer betalingsalternativ for Microsoft-kontoen eller viser 

faktureringsloggen, kan du se Windows Store i denne veiledningen.  

Flere brukerkontoer 

Hvis du deler Surface med andre personer, kan du opprette brukerkontoer for hver person. På denne måten kan 

de tilpasse Windows slik de ønsker, og filene og innstillingene dine holdes private.  

Det er tre typer kontoer. Hver type gir deg et annet kontrollnivå: 

 Standardkontoer er for daglig bruk. 

 Administratorkontoer gir størst kontroll. Administratorkontoer bør brukes sparsomt for å beskytte 

Surface (og hindre at andre gjør endringer du ikke ønsker). Du må bruke en administratorkonto hvis du 

skal sette opp kontoer for andre personer på din Surface. 

 Gjestekontoer er nyttige når andre må bruke Surface midlertidig. Du kan slå på gjestekontoen i 

Kontrollpanel. 

Kontoen som ble opprettet under installasjonen, er en administratorkonto. Dette betyr at du kan endre 

innstillinger, installere apper og opprette flere brukerkontoer etter behov. Ikke sikker på om du bruker en 

administratorkonto? Se Hvordan vet jeg at jeg er logget på som administrator? på Windows.com. 

Opprette en brukerkonto 

Gjør ett av følgende hvis du vil finne ut hvordan du oppretter en brukerkonto: 

 Se Opprette en brukerkonto på Windows.com.  

 Finn emnet i Hjelp. (Gå til startskjermen og skriv inn Hjelp. Trykk eller klikk deretter Hjelp og støtte, 

skriv inn brukerkonto i søkefeltet, og trykk eller klikk Opprette en brukerkonto.)  

I emnet Bytte til annen konto i denne veiledningen finner du informasjon om hvordan du bytter mellom 

brukerkontoer. 

Administrere kontoer 

Du kan administrere kontoer på to steder:  

 PC-innstillinger – Åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk PC-innstillinger, og trykk eller klikk 

Brukere. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/how-add-remove-account-microsoft-account
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/change-who-sees-info-microsoft-account
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/how-sign-in-as-administrator
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/create-user-account
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 Kontrollpanel – Åpne Søk-perlen, skriv inn brukerkontoer, og trykk eller klikk Innstillinger. Velg 

Brukerkontoer fra søkeresultatene.  

PC-innstillinger har mange av de grunnleggende kontoinnstillingene, og Kontrollpanel har mer avanserte 

innstillinger, som endring av kontotype.  

Obs!  Fellesmapper er en praktisk måte å dele filer på med alle som bruker Surface-enheten din. Du finner mer 

informasjon i Dele filer med personer som bruker din Surface din i denne veiledningen. 

Tryggere for familien 

Tryggere for familien er en integrert del av Windows, så det er enklere enn noen gang å holde oversikt over når 

og hvordan barna bruker PCen. Du kan angi grenser for nøyaktig hvilke nettsteder, apper og spill de har 

tillatelse til å bruke. Hvis du vil aktivere Tryggere for familien, må du – eller minst én utpekt forelder – ha en 

administratorkonto. Hvert av barna du vil overvåke, må ha en standardbrukerkonto.  

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Tryggere for familien, i emnet Konfigurere barnas kontoer i 

Tryggere for familien på Windows.com. 

Kontosikkerhet 

Det er en god idé å beskytte kontoen ved å legge til sikkerhetsinformasjon. Hvis du skulle glemme passordet, 

eller hvis kontoen blir hacket, kan vi bruke sikkerhetsinformasjonen til å bekrefte identiteten din og hjelpe deg 

med å få kontoen tilbake. Det er viktig at du kontrollerer at du har lagt til sikkerhetsinformasjon, og at du 

kontrollerer at den er nøyaktig. 

Hvis du vil finne ut hvordan du legger til sikkerhetsinformasjon, kan du se Hjelp med å sikre Microsoft-kontoen 

på Windows.com. 

Merknader 

 For å hindre at uautoriserte personer får tilgang til Surface, må du bruke et sterkt passord. Du finner 

mer informasjon om dette i Tips for å opprette sterke passord og passfraser på Windows.com. 

 Hvis du tror at Microsoft-kontoen din har blitt blokkert eller hacket, kan du se Få tilgang til Microsoft-

kontoen din igjen hvis den har blitt blokkert eller hacket på Windows.com. 

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/how-sign-in-as-administrator
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/how-sign-in-as-administrator
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/set-up-kids-accounts#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/set-up-kids-accounts#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/secure-microsoft-account#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/create-strong-passwords-passphrases
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
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Logge på og av 

Nå som du kan litt om brukerkontoer, går vi over til å logge på og av.  

Logge på  

Når du vil bruke Surface, må du logge på. Slik gjør du det: 

1. Lås opp skjermen ved å sveipe fingeren opp fra den nedre kanten av skjermen eller ved å trykke på en 

av tastene.  

2. Skriv inn passordet for brukerkontoen din ved forespørsel. Hvis du vil logge på med en annen konto, 

trykker eller klikker du Tilbake-knappen og velger en konto. 

 Hvis du ikke kan huske passordet, kan du se Jeg har glemt passordet i denne veiledningen. 

 Hvis du har et bildepassord eller en kode (PIN), trykker eller klikker du Alternativer for pålogging 

for å velge en annen påloggingsmetode. Du finner mer informasjon i neste del i denne 

veiledningen. 

 Hvis du er låst ute fra Surface og trenger BitLocker-gjenopprettingsnøkkelen, kan du se BitLocker-

gjenopprettingsnøkkel i denne veiledningen. 

Logge av eller låse 

1. Gå til startskjermen og velg kontobildet øverst til høyre.  

2. Velg Logg av eller Lås.  

Tips   

Du kan også trykke Ctrl+Alt+Del på tastaturet og så velge Lås eller Logg av. 

Logge av eller låse. Hva er forskjellen? 

 Avlogging lukker alle appene du brukte.  

 Låsing forhindrer at kontoen din brukes, og lar andre logge på med deres konto, uten at appene du 

brukte, lukkes.  
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Bytte til en annen konto 

Hvis du deler Surface med noen andre, kan du bytte til en annen brukerkonto uten å logge av eller lukke 

apper. Slik gjør du det: 

1. Gå til startskjermen og velg kontobildet øverst til høyre.  

2. Velg en konto. Hvis du ikke ser kontoen du ønsker, kan du trykke eller klikke Bytt konto, og deretter 

logge på med kontoen du ønsker.  

Du kan også bytte til en annen brukerkonto fra påloggingsskjermen. Slik gjør du det: 

1. Lås opp skjermen ved å sveipe fingeren opp fra den nedre kanten av skjermen eller ved å trykke på en 

av tastene.  

2. Trykk eller klikk Tilbake-knappen, og velg deretter en konto. 

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter kontoer, kan du se Opprette en brukerkonto i denne 

veiledningen. 

Andre alternativer for pålogging 

Det er to andre alternativer for pålogging: PIN-kode og bildepassord.  

Viktig  Hvis du har lagt til jobbrelaterte e-postkontoer i Mail-appen, eller koblet til et nettverksdomene, kan 

sikkerhetspolicyer hindre deg i å opprette en PIN-kode eller et bildepassord. Kontakt systemadministratoren din 

hvis du trenger mer informasjon. 

Lage en PIN-kode 

I stedet for å skrive et passord kan du raskt logge deg på med en firesifret kode.  

Slik gjør du det:  

1. Åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, og 

trykk eller klikk deretter Brukere.  

2. Velg Opprett en PIN-kode. Hvis det ikke er passord på kontoen, må du 

opprette et før du kan angi en PIN-kode.  

3. Bekreft passordet, og fortsett med å opprette koden.  

Nå kan du raskt logge deg på med den firesifrede koden.  
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Opprette et bildepassord 

Du kan logge på med bevegelser på et bilde du velger. Slik gjør du det: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, velg Endre PC-innstillinger, og velg deretter Brukere.  

2. Under Alternativer for pålogging trykker eller klikker du Opprett et bildepassord. Følg deretter 

instruksjonene på skjermen.  

Hvis du ønsker tips om hvordan du setter opp et bildepassord og hva du kan gjøre hvis bildepassordet ikke 

fungerer, kan du se Logge på med et bildepassord på Windows.com. 

Kontopassord 

Hvis du bruker et sterkt passord og endrer det jevnlig, vil det bidra til å gjøre Surface sikrere. Du finner mer 

informasjon om sterke passord i Tips for å opprette sterke passord og passfraser på Windows.com. 

Obs!   Hvis du tror at Microsoft-kontoen din har blitt blokkert eller hacket, kan du se Få tilgang til Microsoft-

kontoen din dersom den har blitt sperret eller hacket på Windows.com. 

Endre passord 

Slik endrer du passordet ditt: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.  

2. Velg Brukere (til venstre). 

3. Trykk eller klikk Endre passord under Alternativer for pålogging. Følg instruksjonene, og trykk eller 

klikk Neste. 

4. Følg instruksjonene, og trykk eller klikk Fullfør. 

Obs!  Hvis du har andre passordrelaterte spørsmål, kan du se Passord i Windows 8: Vanlige spørsmål på 

Windows.com. 

Endre et domenepassord 

Hvis Surface er i et domene, trykker du Ctrl+Alt+Delete og velger Endre et passord. Følg instruksjonene, trykk 

eller klikk Send, og trykk eller klikk deretter OK. 

Jeg har glemt passordet 

Hvis du har glemt passordet, er det flere måter du kan finne det eller tilbakestille det på: 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/picture-passwords#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/create-strong-passwords-passphrases
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/passwords-in-windows-8-faq
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 Hvis du bruker en Microsoft-konto (e-postadresse og passord), kan du tilbakestille passordet på nettet 

på account.live.com.  

 Hvis du bruker en lokal konto, bruker du passordtipset ditt som en påminnelse. 

 Be noen med en administratorkonto på Surface logge seg på og endre passordet ditt for deg. (Kontoen 

som ble opprettet under installasjonen av Windows er en administratorkonto.) Hvis du vil finne ut 

hvordan du endrer passordet til andre, kan du se Endre passord på Windows.com. Hvis du vil finne ut 

om en konto er en administratorkonto, kan du se Hvilken type konto har jeg? i denne veiledningen. 

Hvis du har forsøkt disse forslagene og fremdeles ikke kan logge på, kontakter du støtte for Surface på 

Surface.com.  

Velge når et passord kreves 

Du kan kontrollere når et passord kreves for å logge på Surface. Slik gjør du det: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, velg PC-innstillinger, og velg deretter Brukere.  

2. Finn innstillingen Krev et passord etter at skjermen har vært av i under Alternativer for pålogging. 

Denne innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig hvis du har lagt til en jobbrelatert e-postkonto i Mail-

appen eller koblet til et nettverksdomene.  

3. Velg et element fra listen: 

 Microsoft-konto Velg en tidsramme på opptil 15 minutter, eller velg Krev alltid passord. 

 Lokal konto Velg en tidsramme, eller velg Krev alltid passord eller Krev aldri et passord. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=238656
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-8/change-your-password
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/home
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Alt om apper 

Denne delen vil få deg i gang med å bruke apper.  

Innebygde apper 

Her er noen av appene som følger med på Surface:  

 Personer  

Se den nyeste informasjonen, 

og start samtaler med 

kontakter. 

 SkyDrive  

Lagre filer i skyen slik at du 

får tilgang til dem overalt. 

 Mail  

Få e-post fra kontoene dine 

på ett sted. 

 Internet Explorer 

Alt du ønsker å gjøre på 

nettet er et sveip eller trykk 

unna. 

 Video  

Bla gjennom og se videoer og 

filmer fra Xbox Video. 
 

Skype  

Bruk Skype til å få kontakt 

med personer ved å bruke 

tale, video eller 

direktemeldinger.  

 Bilder  

Se alle bilder og 

hjemmevideoer på ett sted. 
 

Kalender 

Sett sammen alle 

kalenderne dine. 

 Musikk  

Du kan strømme de nyeste 

sangene, eller lytte til musikk i 

samlingen din. 
 

Spill  

Oppdag og last ned nye 

spill.  

ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.Bing_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowsphotos_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowsphotos_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe
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Hvis du vil vite mer om disse appene og noen til, inkludert 

Office, kan du se Innebygde apper i denne veiledningen. 

Tips 

 Apper oppdateres ofte, så du bør ta en kikk på 

Oppdatere apper fra Windows Store i denne 

veiledningen. 

Obs!  Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. 

Finne en app 

Gjør ett av følgende for å finne en app som er installert på Surface: 

 Berøring eller mus  Hvis du har mange fliser på startskjermen, drar du fingeren over skjermen eller 

bruker rullehjulet på musen. Du kan også rulle til startskjermen ved å dra to fingre vannrett over 

styreflaten på Touch Cover eller Type Cover. 

 Tastatur  Gå til startskjermen og begynn å skrive navnet på appen. Søkeresultatene oppdateres etter 

hvert som du skriver. Trykk eller klikk appen i søkeresultatene for å åpne den (eller trykk Enter for å åpne 

den valgte appen).  

 Vis alle apper  Fra startskjermen, sveip ned fra toppen av skjermen, og trykk eller klikk deretter Alle 

apper (nederst til høyre). 

Tips 

 Hvis du ikke har appen du ønsker, kan du prøve å søke i Windows Store. Se Installere apper i denne 

veiledningen hvis du vil lære hvordan du gjør dette. 

Starte en app 

I likhet med Start-knappen i tidligere versjoner av Windows, er startskjermen stedet du starter apper fra. Surface 

har to typer apper på startskjermen:  

 Windows Store-apper, som Musikk, Mail og Vær. 

 Skrivebordsapper, som Notisblokk og Office-apper. 

Slik starter du en app: 

 Berøring eller mus  Trykk eller klikk en flis på startskjermen. Hvis du har mange fliser, drar du fingeren 

over skjermen eller skyver to fingre vannrett over styrefeltet for å rulle. 

 Tastatur Gå til startskjermen, skriv inn navnet på en app og trykk  Enter.  

Du kan også starte skrivebordsapper fra skrivebordet. Når du skal bytte til skrivebordet, går du til startskjermen 

og trykker eller klikker Skrivebord (eller Windows-logotasten + D). Du kan opprette en snarvei til en 
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skrivebordsapp, eller feste skrivebordsapper du ofte bruker, til oppgavelinjen. Hvis du vil vite mer om dette, kan 

du se Slik bruker du oppgavelinjen på Windows.com. 

Hvis du vil lære hvordan du endrer startskjermen, kan du se Tilpasse startskjermen i denne veiledningen. 

Bytte mellom apper 

Du kan åpne flere apper og så bytte mellom dem. Slik gjør du det:  

Bytte til appen du brukte sist 

 Med berøring sveiper du inn fra venstre kant.  

 Med mus flytter du pekeren til øvre venstre hjørne 

og klikker deretter hjørnet. 

 Fra tastaturet trykker du Alt+Tab.  

 

Bytte til en bestemt app 

Slik kan du vise en liste over åpne apper og bytte til en app: 

 Med berøring sveiper du inn fra venstre kant uten å 

løfte fingeren, og deretter skyver du tilbake mot 

venstre kant. Du ser appene du har brukt nylig. 

Trykk appen du vil ha.  

 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/use-the-taskbar
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 Med mus flytter du pekeren til øvre venstre hjørne 

og flytter den deretter rett nedover. Du ser appene 

du har brukt nylig. Klikk appen du vil ha.  

 

 Fra tastaturet holder du nede Windows-tasten  og trykker Tab-tasten for å bytte mellom Windows 

Store-apper og startskjermen.  

 

Hvis du vil bytte mellom alle apper (skrivebords- og Windows Store-apper), holder du nede Alt-tasten og 

trykker Tab-tasten gjentatte ganger for å bytte mellom apper. Slipp opp når du kommer til appen du vil 

bruke.  

Bruke to apper side ved side (forankre apper) 

Hold øye med musikkspillelisten mens du arbeider på en rapport. 

Sammenlign favorittlagets tidsplan med din egen kalender. Du kan få 

gjort mer når du forankrer en annen app til venstre eller høyre side 

av skjermen.  

  

Forankre apper 

Forankre den siste appen du brukte 

 Med berøring drar du fingeren inn fra venstre kant for å få inn den andre appen, og deretter drar du 

appen til venstre eller høyre side av skjermen til det vises en åpning bak appen.  

 Med mus flytter du markøren øverst til venstre inntil den andre appen vises, og deretter drar du appen 

til venstre eller høyre side av skjermen til det vises en åpning bak appen.  

Forankre en app du nylig har brukt 

Sveip inn fra venstre kant uten å løfte fingeren, og skyv deretter tilbake mot mot venstre kant. Du ser appene du 

har brukt nylig. Dra nå ønsket app til venstre eller høyre side av skjermen, til det vises en åpning bak appen. 
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Tips 

 Vil du se hvordan det gjøres? Se Forankre en app-videoen på Windows.com. 

 Trykk Windows-logotasten  + punktum for å forankre appen til kanten av skjermen. Sveip deretter 

inn fra venstre kant av skjermen for å hente inn en annen åpen app.  

 Du kan justere størrelsen på appene ved å flytte linjen mellom appene. Én app kan ta en tredjedel av 

skjermen, og den andre kan ta to tredjedeler. 

Lukke apper 

Apper fra Windows Store får ikke Surface til å kjøre tregere, så du trenger ikke lukke dem. Når du bytter til en 

annen app, lar Windows appen kjøre i bakgrunnen, og vil til slutt lukke den hvis du ikke bruker den.  

Hvis du imidlertid vil lukke en Windows Store-app, gjør du dette: 

 Med berøring: Trykk og hold øverst på appen, og dra deretter fingeren nedover på skjermen til appen 

er uten for skjermen. Vil du se hvordan det gjøres? Se Lukke en app-videoen på Windows.com. 

 Med en mus: Klikk på toppen av appen, og når pekeren endres til en hånd, drar du appen ned og av 

skjermen. Du kan også flytte pekeren til øvre venstre hjørne, flytte pekeren rett ned for å vise åpne 

apper, deretter høyreklikke en app og klikke Lukk. 

Slik kan du se hvilke apper som er åpne, og lukke en app: 

 Med berøring 

Åpne en app: Sveip inn fra venstre kant uten å 

løfte fingeren, og skyv deretter tilbake mot mot 

venstre kant. Du ser appene du har brukt nylig, 

pluss start.  

 

Lukke en app: Dra appen du vil lukke, fra listen 

til bunnen av skjermen. 

 

 Med mus 

Åpne en app: Flytt pekeren til øvre venstre 

hjørne, og flytt den deretter rett nedover. Du 

ser appene du har brukt nylig.  

 

Lukke en app: Høyreklikk appen du vil lukke, og 

klikk deretter Lukk.  

 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/all-about-apps?page=touch2#berøring
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/all-about-apps?page=touch4#berøring
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Lukke skrivebordsapper 

Det er fremdeles lurt å lukke skrivebordsapper, som Office-apper, når du er ferdig med å bruke dem eller før du 

slår av Surface. Du kan lukke en Office-app ved å trykke eller klikke X-en i øvre høyre hjørne av appen. 

Bruke Oppgavebehandling 

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke apper og tjenester som kjører på PCen, i tillegg til detaljert 

informasjon om tjenester, brukerkontoer, nettverkstilkoblinger og PC-maskinvare. Du kan også styre hvilke 

apper som skal starte automatisk når du starter Windows. 

Gjør ett av følgende for å åpne Oppgavebehandling: 

 Åpne Søk-perlen fra startskjermen, og skriv inn oppgavebehandling. 

 Trykk Ctrl+Shift+Esc.  

 Høyreklikk i nederste venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter Oppgavebehandling. 

Hvis du vil vite mer om bruk av Oppgavebehandling, kan du se Administrere apper og tjenester med 

Oppgavebehandling på Windows.com. 

Appkommandoer: Hvor er de? 

Når du har åpnet en app, lurer du kanskje på hvordan du kan endre ting i appen. Appkommandoer er ute av 

syne til du trenger dem slik at du kan bruke hele skjermen til det du holder på med. Når du trenger 

appkommandoer, vises de øverst og nederst på skjermen. 

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/manage-apps-services-task-manager
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/manage-apps-services-task-manager
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Vise appkommandoer  

Slik viser du appkommandoer: 

 Berøring  Sveip opp fra bunnen eller ned fra toppen 

av skjermen.  

 Mus  Høyreklikk. 

 Styreplate Trykk med to fingre hvor som helst på 

styreflaten på Touch Cover eller TypeCover. 

 Tastatur  Windows-logotast  + Z. 

Du kan for eksempel åpne Vær-appen og så sveipe ned fra toppen av skjermen for å se kommandoene for Vær-

appen.  

Kommandoer kan også vises når du velger et element i en app ved å sveipe ned på elementet eller høyreklikke. 

Hvis du for eksempel sveiper ned eller høyreklikker et bilde i Bilder-appen, ser du kommandoer. 

Appinnstillinger  

Innstillinger-perlen er kontekstavhengig, som betyr at hva du kan gjøre, avhenger av hvor du er. Når du åpner 

Innstillinger, endres elementet i øverste høyre hjørne avhengig av hvor du er. Hvis du for eksempel åpner 

Innstillinger fra en app, ser du innstillingene for den appen.  

For å illustrere, her ser du hvordan du endrer innstillinger for Mail og Internet Explorer: 

 Åpne Internet Explorer, åpne Innstillinger-perlen og velg Alternativer for Internett.  

 Åpne Mail-appen, åpne Innstillinger-perlen og velg Konto. 

Hjelp og feilsøking for apper 

Når du er i en app, sveiper du inn fra høyre kant av skjermen, velger Innstillinger og deretter Hjelp. (I enkelte 

apper kan hjelpen finnes andre steder, så sjekk ut firmaets nettsted hvis du ikke finner hjelp i Innstillinger-

perlen.) 

Hvis du har problemer med å kjøre en app fra Windows Store, kan du prøve løsningene på denne siden på 

Windows.com: Hva om det oppstår problemer med en app?.  

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/what-troubleshoot-problems-app
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Installere apper 

Oppdag en mengde flotte apper i Windows Store. Du kan sjekke ut de populære appene, 

eller bla gjennom apper etter kategori som Surface Picks eller Spill (tilgjengeligheten av 

Surface Picks varierer etter region). I de fleste kategorier kan du bla gjennom apper i 

grupper som Beste gratis, Beste betalte og Nye lanseringer. Og hvis du vet hvilken app du 

vil ha, begynner du bare å skrive når du er i Store, så vil du se apper som samsvarer med 

søket.  

Trykk eller klikk Store-flisen på startskjermen for å gå til Windows Store. 

Logge på med Microsoft-kontoen din  

Du trenger en Microsoft-konto og tilkobling til Internett for å installere apper fra Windows Store.  

Slik logger du på eller av Windows Store: 

1. Trykk eller klikk Store på startskjermen. 

2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger, og trykk eller klikk Din konto. Her ser du én 

av to ting: 

 En Logg på-knapp  Dette betyr at du ikke er logget på Store. Trykk eller klikk Logg på, og skriv inn 

informasjonen for Microsoft-kontoen din (e-postadresse og passord). 

 Din kontoinformasjon  Dette betyr at du allerede er logget på. Her kan du legge til en 

betalingsmåte, logge på med en annen konto og se hvilke PCer som er knyttet til kontoen. Fortsett 

å lese for å finne ut hvordan du legger til betalingsalternativer og viser faktureringsloggen. 

Installere apper og programmer 

Apper, som også kalles programmer, er hjertet i Windows 8. 

Installere apper fra Windows Store 

Slik kan du finne og installere en app fra Windows Store: 

1. Trykk eller klikk Store på startskjermen.  

2. Kontroller at du er logget på med Microsoft-kontoen din (se forrige emne). 
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3. Gjør ett av følgende for å finne en app:  

 Dra fingeren over skjermen for å bla gjennom apper. Du kan trykke en kategori, for eksempel Spill, 

for å se flere apper. 

 Skriv inn navnet på appen du ser etter. Du vil se resultater som samsvarer med søket. 

 Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk eller klikk Søk-perlen, og skriv inn navnet på appen du 

leter etter.  

4. Trykk eller klikk en app for å få vite mer om den og lese anmeldelser.  

5. Trykk eller klikk Kjøp, Prøv eller Installer.  

 Installer er tilgjengelig hvis en app er gratis eller du allerede har kjøpt den.  

 Prøv betyr at en prøveversjon er tilgjengelig. Du kan prøve før du kjøper.  

 Kjøp betyr at appen ikke er gratis. Prisen på appen vises. Apper som du kjøper, belastes i henhold 

til betalingsmåten som er knyttet til Microsoft-kontoen. Hvis du vil legge til eller endre 

betalingsalternativet for kontoen din, kan du se Legge til eller endre en betalingsmåte i denne 

veiledningen. 

Når en app er installert, vises en flis for appen på startskjermen. 

Merknader 

 Hvis du ikke kan finne eller installere en app, kan du se Hvorfor kan jeg ikke finne en app i Windows 

Store og installere den? på Windows.com.  

 Hvis du trenger hjelp til Store-appen, åpner du Innstillinger-perlen og trykker eller klikker Hjelp.  

 Apper oppdateres med jevne mellomrom. Hvis du ønsker informasjon om oppdatering av appene dine, 

kan du se Oppdatere apper fra Windows Store. 

Installere apper eller programmer fra et annet sted 

Du kan også installere apper eller programmer fra en CD- eller DVD-plate, et nettsted eller et nettverk. 

Installere apper fra Internett 

Kontroller at du stoler på utgiveren av appen eller nettstedet der appen tilbys.  

Trykk eller klikk koblingen til appen i nettleseren. Hvis du vil installere den nå, trykker eller klikker du Åpne eller 

Kjør. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis du vil installere appen senere, trykker eller klikker du Lagre 

eller Lagre som for å laste den ned. Når du er klar til å installere den, dobbelttrykker eller dobbeltklikker du filen 

og følger instruksjonene på skjermen.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/why-find-install-app-windows-store
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/why-find-install-app-windows-store
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Installere apper fra en CD- eller DVD-plate 

Hvis du vil installere en app eller et program fra en CD- eller DVD-plate, kobler du en ekstern optisk USB-stasjon 

til Surface Pro. Hvis installasjonen av appen ikke starter automatisk, åpner du Søk-perlen, skriver inn 

Datamaskin i søkefeltet, og trykker eller klikker deretter Datamaskin. Åpne CD- eller DVD-mappen, og åpne 

deretter installasjonsfilen for programmet, som vanligvis har navnet Setup.exe eller Install.exe. 

Installere apper fra et nettverk 

Be om hjelp fra nettverksadministratoren når du skal installere apper fra jobbnettverket ditt. 

Få programmene til å fungere med Windows 8 

 De fleste programmer som er skrevet for Windows 7, fungerer også med Windows 8. Når du installerer 

eller kjører et eldre program, vil Windows overvåke det for å finne symptomer på kjente 

kompatibilitetsproblemer. Hvis det oppdages et problem, vil Program Compatibility Assistant vise 

anbefalte tiltak som kan hjelpe med å få programmet til å kjøre riktig i Windows 8. Hvis du ønsker mer 

informasjon, kan du se Program Compatibility Assistant: Vanlige spørsmål på Windows.com.  

 Hvis du har problemer med å kjøre et program som fungerte i en tidligere versjon av Windows, kan du 

kanskje kjøre det i kompatibilitetsmodus, som kompatibilitetsmodus for Windows Vista eller Windows 7. 

Hvis du vil vite hvordan du gjør dette, kan du se Sikre at appene og enhetene dine fungerer i 

Windows 8 på Windows.com. 

 Windows Kompatibilitetssenter har informasjon som hjelper deg med å finne ut hvilke apper som vil 

eller ikke vil fungere i Windows 8.  

Avinstallere en app eller et program 

Hvis du ikke bruker en app eller et program, kan du 

avinstallere appen eller programmet. Slik gjør du det: 

1. Finn appen du vil fjerne. Det kan du gjøre ved 

å finne appflisen på startskjermen eller bruke 

Søk.  

2. Sveip nedover eller høyreklikk appen for å 

velge den. Når du gjør dette, vises 

appkommandoer nederst på skjermen.  

3. Trykk eller klikk Avinstaller. Hvis appen er en skrivebordsapp, fullfører du neste trinn. 

4. Velg appen fra listen, og trykk eller klikk Avinstaller.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/program-compatibility-assistant-faq
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/get-apps-devices-working
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/get-apps-devices-working
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238597
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Tips   

 Hvis du vil se alle installerte apper, går du til start og sveiper ned fra toppen av skjermen (eller 

høyreklikker), og deretter trykker eller klikker du Alle apper. 

 Hvis du avinstallerer en innebygd app, for eksempel Musikk, kan du installere den på nytt fra Store. 

Appene Mail, Kalender, Personer og Meldinger vises i Store som én enkelt app med navnet Mail, 

Kalender, Personer og Meldinger.  

Oppdatere apper fra Windows Store 

Apper blir med jevne mellomrom oppdatert av apputviklerne, 

og Store-flisen på startskjermen forteller deg når 

oppdateringer er tilgjengelige.  

Et 4-tall på Store-flisen betyr for eksempel at det er 

oppdateringer til fire av appene dine. 

Slik installerer du appoppdateringer: 

1. Trykk eller klikk Store på startskjermen.   

2. Trykk eller klikk Oppdateringer nede til høyre.  

3. Trykk eller klikk Installer for å installere oppdateringer til de valgte appene.  

Legge til eller endre et betalingsalternativ 

Slik legger du til eller redigerer betalingsmåten for Windows Store: 

1. Åpne Innstillinger-perlen fra Store-appen (sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger). 

2. Trykk eller klikk Din konto. Hvis du ikke er logget på Store, logger du på med Microsoft-kontoen din. 

3. Trykk eller klikk Legg til betalingsmåte eller Rediger betalingsmåte, rediger informasjonen, og trykk 

eller klikk Send. 

Slik fjerner du en betalingsmåte fra kontoen: 

1. Gå til nettstedet for fakturering, og logg på med Microsoft-kontoen din. 

2. Trykk eller klikk betalingsalternativer. 

3. Velg en betalingsmåte, trykk eller klikk fjern, og trykk eller klikk fjern. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=241657
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Vise faktureringsloggen 

Slik kan du se en logg over apper du har kjøpt fra Windows Store: 

1. Åpne Innstillinger-perlen fra Store-appen (sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger). 

2. Trykk eller klikk Din konto. Hvis du ikke er logget på Store, logger du på med Microsoft-kontoen din. 

3. Trykk eller klikk Vis faktureringshistorikk.  

4. Logg på nettstedet for fakturering med Microsoft-kontoen din. 

5. Trykk eller klikk transaksjoner, og velg deretter et alternativ for å vise faktureringsloggen. 

Tips 

 Hvis du vil skrive ut faktureringsloggen, trykker eller klikker du utskriftsvisning og deretter skriv ut. 

Tryggere for familien og Windows Store 

Du kan bruke Tryggere for familien til å styre hvilke spill og apper barna kan se og installere fra Windows Store. 

Du kan også tillate eller blokkere spesifikke apper og spill. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se Bruke 

innstillinger for Tryggere for familien med Windows Store på Windows.com. 

Installere apper som du installerte på andre PCer  

Når du har installert en app fra Store, eier du den, og du kan installere den på opptil fem PCer (uavhengig av om 

appen er gratis eller betalt for). Hvis du har installert apper på en annen Windows 8- eller Windows RT-PC, kan 

du følge denne fremgangsmåten for å installere de samme appene på Surface:  

1. Logg på Store-appen med samme Microsoft-konto som du brukte til å installere apper på andre PCer. 

(Hvis du vil se hvilken konto du er logget på med, åpner du Innstillinger-perlen og trykker eller klikker 

Din konto). 

2. Sveip ned fra toppen av skjermen, og trykk eller klikk Dine apper (llangs øverste kant). 

3. Velg appene du vil installere, og trykk eller klikk deretter Installer. 

Merknader   

 Listen Dine apper viser alle appene du har installert på PCer som er knyttet til Microsoft-kontoen. Du 

kan også vise bare apper som er installert på en bestemt PC.  

 Hvis du vil fjerne en PC fra kontoen, kan du se Bruke Windows Store-kontoen til å installere apper på 

opptil fem PCer på Windows.com.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/family-safety-settings-windows-store
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/family-safety-settings-windows-store
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/why-find-install-app-windows-store
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/why-find-install-app-windows-store
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Tilpasse Surface 

I denne delen lærer du hvordan du kan tilpasse Surface. 

 

Legge til kontoer 

Noe av det første du vil gjøre med din nye Surface, er å legge til kontoene dine, som Outlook.com, Gmail, 

Facebook, Twitter, LinkedIn, til Microsoft-kontoen. Når du har lagt til kontoene, vil kontakter, kalender og e-post 

vises i appene Mail, Personer og Kalender. Og du får raskt tilgang til bilder og filer fra tjenester som SkyDrive, 

Facebook og Flickr. Se Legge til kontoer i denne veiledningen for å finne mer informasjon. 

Endre låseskjermbilde, farger og kontobilde 

Slik endrer du bilder og farger:  

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Tilpass. 
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 Låseskjerm  Trykk eller klikk Låseskjerm og deretter Bla gjennom for å finne et bilde for 

låseskjermen. 

 Startskjerm  Trykk eller klikk Startskjerm,, og velg deretter farge og bakgrunn. Bakgrunnen vises 

bare på startskjermen, men fargen du velger, vises også andre steder, som i perlene og på 

påloggingsskjermen.  

 Kontobilde  Trykk eller klikk Kontobilde, og velg deretter Bla gjennom for å velge et eksisterende 

bilde, eller Kamera for å ta et nytt kontobilde.  

Tilpasse startskjermen  

Startskjermen består av fliser som er ordnet i grupper. 

En flis er en app eller innhold (som et nettsted, en 

kontakt eller en mappe) som du kan åpne fra 

startskjermen.  

Du kan tilpasse startskjermen akkurat slik du vil, og 

plassere favorittapper, personer og nettsteder foran og 

i midten. Her er noen alternativer du kan prøve. 

Opprette fliser for favorittpersoner og -steder 

Hvis du har et nettsted som du besøker hver dag, eller personer som du chatter med hele tiden, kan du 

opprette fliser for dem på startskjermen slik at du raskt kommer til dem.  

Når du kommer over et nettsted, en kontakt eller en mappe som du vil legge til på startskjermen, gjør du slik: 

 Slik fester du et nettsted eller en kontakt:  Åpne nettsiden i Internet Explorer eller en kontakt i 

Personer-appen, sveip ned fra toppen av skjermen, og trykk eller klikk deretter Fest til Start.  

 Slik fester du en mappe:  Åpne Filutforsker, høyreklikk en mappe eller trykk og hold til det vises en 

boks, og trykk eller klikk Fest til Start.  

Omorganisere, endre størrelse på, løsne og gruppere fliser 

Du kan omorganisere og endre størrelse på flisene, løsne dem du ikke bruker, og lage grupper med fliser. Se 

videoen Omorganisere fliser på startskjermen på Windows.com for å se hvordan du gjør disse tingene. 

Omorganisere fliser 

Du kan organisere flisene akkurat slik du vil. Slik gjør du det: 

 Hvis du vil flytte en flis, drar du den først opp eller ned, og så dit du vil ha den.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/rearrange-tiles-start
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Endre størrelse på en flis 

Hvis en flis ikke passer inn der du vil ha den, kan du vanligvis gjøre den større eller mindre. Slik gjør du det: 

 Sveip ned på flisen (eller høyreklikk), og trykk eller klikk Større eller Mindre. (For noen fliser kan du ikke 

endre størrelse.)  

Løsne en flis 

Hvis du har fliser du ikke bruker, kan du løsne dem. Slik 

gjør du det: 

 Sveip ned på flisen (eller høyreklikk), og trykk 

eller klikk Løsne fra Start.  

Gruppere fliser 

Du kan sette sammen relaterte fliser i en gruppe og så gi den et navn. Du kan for eksempel lage en Nettsteder-

gruppe for alle nettstedene du har festet til startskjermen. Slik navngir du en gruppe med fliser: 

1. Knip fingrene sammen på startskjermen for å zoome ut slik at du ser alle flisene. (Hvis du bruker en 

mus, klikker du Zoom-knappen  nederst til høyre.)  

2. Sveip ned eller høyreklikk gruppen med flisen du vil gi et navn, og trykk eller klikk Navngi gruppe.  

Feste eller løsne apper 

Noen apper som er installert på Surface, er kanskje ikke festet til startskjermen. Du kan endre dette hvis du vil. 

Slik gjør du det:  

 Åpne Søk-perlen fra startskjermen, sveip ned på en app (eller høyreklikk) for å velge den, og trykk eller 

klikk Fest til Start. Hvis appen allerede er på startskjermen, ser du alternativet Løsne fra Start.  

o Selv om du løsner en app, er den fremdeles installert, og du kan finne den ved å bruke Søk.  

o Se Avinstallere apper i denne veiledningen hvis du skal avinstallere en app.  

Deaktivere dynamiske fliser 

Dynamiske fliser viser nyttig informasjon om flisen. Kalender-flisen viser for eksempel den neste avtalen din. Du 

kan imidlertid deaktivere en dynamisk flis hvis du ønsker det. Slik gjør du det: 

 Sveip ned på en dynamisk flis (eller høyreklikk), og trykk eller klikk Deaktiver dynamisk flis.   
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Skrivebordsinnstillinger  

Når du åpner Innstillinger-perlen fra skrivebordet, har du 

følgende alternativer øverst til høyre: 

 Kontrollpanel  Åpner Kontrollpanel som du kan bruke 

til å endre Windows-innstillinger. Mange av disse 

innstillingene er også tilgjengelige i de nye PC-

innstillingene. Lær mer om dette i Endre innstillingene.  

 Personalisering  Åpner Personalisering-delen av 

Kontrollpanel. Her kan du endre skrivebordsbakgrunn, 

farger, lyder og skjermsparer.  

 PC-informasjon  Åpner System-delen av Kontrollpanel. 

 Hjelp  Åpner emner i Windows Hjelp og støtte. 

Temaer og skrivebordsbakgrunner 

Du kan endre bakgrunnen på skrivebordet, farger og lyder. Slik gjør du det: 

1. Åpne Søk-perlen, skriv inn personalisering og trykk eller klikk Innstillinger. 

2. Trykk eller klikk Personalisering.  

3. Velg et tema, eller endre Skrivebordsbakgrunn, Farge og Lyder enkeltvis. 

Feste eller løsne en skrivebordsapp fra oppgavelinjen 

Du kan feste eller løsne en skrivebordsapp (som Notisblokk) til oppgavelinjen på skrivebordet. Slik gjør du det: 

1. Gå til startskjermen og skriv inn navnet på skrivebordsappen du vil feste til oppgavelinjen (for eksempel 

Notisblokk eller Word).  

2. Sveip ned på appen i søkeresultatene. 

3. Trykk eller klikk Fest til oppgavelinjen eller Løsne fra oppgavelinjen. 

Skrivebordsapper vises for store eller for små 

Hvis en skrivebordsapp vises større eller mindre enn du ønsker, kan du deaktivere skjermskalering for en 

skrivebordsapp eller endre størrelsen på elementer på skrivebordet.  

Løsning 1: Deaktivere skjermskalering for appen 

Du kan deaktivere skjermskalering for en individuell skrivebordsapp. Slik gjør du det: 
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1. Velg flisen for skrivebordsappen på startskjermen (sveip ned på flisen eller høyreklikk den), og trykk 

eller klikk deretter Åpne filplassering for å åpne Filutforsker. 

2. Trykk og hold eller høyreklikk den utførbare filen for appen (.exe) i Filutforsker, og velg Egenskaper. 

3. Velg kategorien Kompatibilitet. 

4. Merk av for Deaktiver skjermskalering ved høye PPT-innstillinger i Innstillinger-området, og trykk 

eller klikk deretter OK. 

5. Start appen for å se om denne endringen hjalp.  

Hvis den ikke hjalp, kan du prøve å redusere størrelsen på skrivebordselementer ved å følge trinnene nedenfor. 

Løsning 2: Endre størrelsen på elementer på skrivebordet 

1. Åpne Søk-perlen, og skriv inn gjør tekst i søkefeltet.  

2. Trykk eller klikk Innstillinger, og velg deretter Gjør tekst og andre elementer større eller mindre fra 

søkeresultatene. 

3. Velg Middels - 125 %, og trykk eller klikk Bruk. 

4. Velg enten Logg av nå eller Logg av senere for å ta i bruk endringen.  

5. Logg på Surface, og start appen igjen. 

Hvis dette ikke hjalp, gjentar du trinnene ovenfor og velger Mindre – 100 % i trinn 3. 

Synkronisere innstillingene dine 

Når du logger på med en Microsoft-konto, kobles Surface til skyen. Dette betyr at mange av dine personlige 

innstillinger og preferanser lagres på Microsoft-servere på nettet og synkroniseres til alle Windows 8- eller 

Windows RT-PCer du logger på. Eksempel:  

 Dine valgte farger, temaer, språkinnstillinger, nettleserlogg og favoritter og Windows Store-innstillinger 

synkroniseres mellom PCer. 

 Du får tilgang til og kan dele bilder, dokumenter og andre filer på SkyDrive, Facebook, Flickr og andre 

tjenester uten å logge på hver tjeneste. 

Velge hvilke innstillinger som skal synkroniseres 

Hvis du vil holde noen av dine personlige innstillinger for deg selv, kan du deaktivere synkronisering av 

spesifikke innstillinger, eller deaktivere all synkronisering. Slik velger du hvilke innstillinger som skal 

synkroniseres over flere PCer: 
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1. Logg på med Microsoft-kontoen din. Se Hvordan kan jeg få en Microsoft-konto? på Windows. com hvis 

du vil finne ut om du allerede har en Microsoft-konto eller sette opp en konto. 

2. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger. 

3. Trykk eller klikk Synkroniser innstillingene. 

4. Aktiver innstillingene som skal synkroniseres, under Innstillinger som skal synkroniseres.  

Hvis du trenger hjelp med å avgjøre hvilke innstillinger som skal synkroniseres, kan du se Bør jeg synkronisere 

innstillinger mellom PCer? på Windows.com.  

Varslinger 

Det er mange måter du kan se om du har nye e-postmeldinger, meldinger, kalenderhendelser, 

statusoppdateringer og tweeter på. Varslinger vises i øverste høyre hjørne, rask status og detaljerte 

statusoppdateringer vises på låseskjermen, og flisoppdateringer vises på startskjermen.  

Du kan velge hvilke apper som skal kjøre i bakgrunnen og vise varslinger på låseskjermen. Slik gjør du det: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Tilpass, og velg deretter hvilke apper som skal vises på låseskjermen. 

Hvis du ønsker mer informasjon om varslinger, kan du se Administrere varslinger for Mail, Kalender, Personer og 

Meldinger på Windows.com. 

Legge til språk 

Du kan legge til språk slik at du kan lese og skrive på 

forskjellige språk. Når du har lagt til et språk, kan du 

velge visningsspråk, som er språket du ser oftest i 

Windows og i appene dine, og bytte mellom 

forskjellige språk mens du skriver. 

 Hvis du vil lære mer om hvordan du legger til 

språk og skriver på forskjellige språk, kan du 

se Språk i Windows 8 på Windows.com.  

 Hvis du vil arbeide med forskjellige språk i 

Office-appene, kan du se Språkalternativer for 

Office 2013 på Office.com. 

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/microsoft-account#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/sync-settings-pcs
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/sync-settings-pcs
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/how-manage-notifications
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/how-manage-notifications
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/language#1TC=t1
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=259794
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=259794
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Koble til enheter 

Du kan koble mange forskjellige enheter til Surface ved å bruke USB-porten og HD-videoutgangen, eller ved å 

bruke Bluetooth-teknologi. 

 USB  Surface har en USB 3.0-port i full størrelse på venstre side. Bruk denne porten til å koble til en 

skriver, en mus eller en ekstern harddisk. Noen enheter støtter kanskje USB 3.0, som er en 

tilkoblingstype som kan kjøre opptil 10 ganger raskere enn USB 2.0. 

 Bluetooth  Du kan bruke mange Bluetooth-aktiverte enheter, som telefoner, høyttalere, hodesett, mus 

og tastaturer.  

 Mini DisplayPort  Bruk denne porten til å koble Surface til en TV, skjerm eller projektor.2  

2 Adaptere og kabler selges separat. 

Obs!    Surface Pro er kompatibel med enheter som er sertifisert for Windows 8. Hvis du vil vite mer om dette, 

kan du se Enhetskompatibilitet i denne veiledningen.  

Skrive ut 

Dette er hva du må vite om utskrift fra Surface. 

Sette opp en skriver  

 Lokal skriver  Koble USB-kabelen fra skriveren til USB-porten på Surface.  

 Nettverksskriver eller trådløs skriver  Hvis skriveren er en nettverksskriver eller trådløs skriver som 

allerede er i nettverket, må du undersøke om skriveren allerede er installert (hopp til neste emne).  

Hvis du har en ny trådløs skriver som ikke har blitt lagt til i nettverket, kan du se instruksjonene som 

fulgte med skriveren for å finne ut hvordan du legger den til. 

 Skriver som er koblet til en annen PC  Hvis noen andre i hjemmet allerede har installert en skriver, kan 

du bli med i hjemmegruppen og skrive ut til denne skriveren. (PCen som skriveren er koblet til, må være 

slått på, og skriveren må være kompatibel med Windows 8.)  

Undersøke om skriveren allerede er installert  

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Enheter (til venstre).  

3. Se etter skriveren i listen over enheter.  
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 Hvis skriveren er oppført, kan du skrive ut (se neste emne). 

 Hvis skriveren ikke er oppført, trykker eller klikker du Legg til en enhet og velger skriveren for å 

installere den. Hvis Windows ikke finner skriveren, kan du se Hvorfor finner ikke Windows enheten 

min? på Windows.com, eller prøve å legge den til ved å følge denne fremgangsmåten:  

1. Åpne Søk-perlen og skriv inn enheter og skrivere i søkefeltet. 

2. Trykk eller klikk Innstillinger, og velg deretter Enheter og skrivere fra søkeresultatene.  

3. Trykk eller klikk Legg til en skriver (øverst), og følg deretter instruksjonene på skjermen.  

Skriv ut noe 

Slik skriver du ut fra en Windows Store-app:  

1. Åpne det du vil skrive ut. Det kan for eksempel være en nettside i Internet Explorer eller en e-

postmelding i Mail.  

2. Sveip inn fra høyre, og trykk deretter Enheter. 

3. Trykk eller klikk skriveren i listen. Hvis skriveren ikke er oppført, kan det være fordi appen ikke støtter 

utskrift, eller fordi du ikke har lagt til noen skriver.  

4. Velg utskriftsalternativene, og trykk eller klikk Skriv ut. 

Slik skriver du ut fra en skrivebordsapp (som Notisblokk eller Office-appene):  

 Finn Skriv ut-kommandoen i appen, eller trykk Ctrl+P. 

Tips   

 Hvis du vil finne ut hvordan du angir standardskriver, kan du se Angi eller endre standardskriver på 

Windows.com. 

 Hvis du vil finne ut hvordan du tar et bilde av skjermen (Print Screen), kan du se Ta et skjermbilde i 

denne veiledningen. 

Kan du ikke skrive ut? 

Hvis du har problemer med å skrive ut, kan du se Løse utskriftsproblemer i Windows på Windows.com. Hvis du 

laster ned og installerer den nyeste driveren for skriveren, kan det løse problemer.  

Skriverkompatibilitet 

Surface Pro er kompatibel med skrivere som er sertifisert for Windows 8. Windows Update vil automatisk 

installere viktige driveroppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelig. Du kan også laste ned og oppdatere 

drivere fra nettstedet til produsenten av skriveren. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se Oppdatere drivere på 

Windows.com. Hvis du vil se hva som er kompatibelt med Windows 8, kan du se Windows Kompatibilitetssenter. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/set-change-your-default-printer
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows/printer-problems-in-windows-help#fix-printer-problem&fix-printer-problems
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows/printer-problems-in-windows-help#fix-printer-problems=windows-8&v1h=win8tab4&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1
http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home?Language=en-US
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Legge til, vise og behandle enheter og skrivere 

Du kan legge enheter til Surface ved å bruke PC-innstillinger eller Kontrollpanel. 

Legge til en enhet ved å bruke PC-innstillinger 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger. 

2. Trykk eller klikk Enheter, og trykk eller klikk deretter Legg til en enhet.  

Legge til enhet ved å bruke Kontrollpanel 

1. Åpne Søk-perlen, og skriv inn enheter og skrivere i søkefeltet. 

2. Trykk eller klikk Innstillinger, og velg deretter Enheter og skrivere fra søkeresultatene.  

3. Trykk eller klikk Legg til en skriver eller Legg til en enhet, og følg deretter instruksjonene på skjermen.  

Legge til en Bluetooth-enhet 

Her er fremgangsmåten for å legge til en Bluetooth-enhet: 

Trinn 1: Kontroller at Bluetooth-enheten er på, og at den er synlig for andre enheter 

Slå på enheten, og gjør det mulig å oppdage den. Hvis du vil finne ut hvordan du gjør det mulig å oppdage en 

enhet, kan du se informasjonen som fulgte med Bluetooth -enheten, eller gå til produsentens nettsted.  

Trinn 2: Kontroller at Bluetooth er på 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Trådløs.  

3. Kontroller at Bluetooth er På.  

Trinn 3: Legg til Bluetooth-enheten 

1. Trykk eller klikk Enheter i PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Legg til en enhet.  

3. Velg Bluetooth-enheten fra listen over trådløse enheter.  

4. Hvis tilbehøret krever et passord (av og til kalt paringskode), blir du bedt om å oppgi det. Hvis du ikke 

kjenner til passordet, kan du se informasjonen som fulgte med enheten, eller gå til produsentens 

nettsted.  
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Tips 

 Når du kobler til en telefon, må du sørge for at telefonen er låst opp og viser innstillingsskjermbildet for 

Bluetooth.  

 Hvis du legger til et Bluetooth-tastatur, kan du deaktivere Touch Cover eller Type Cover ved å brette det 

tilbake eller ta det av.  

 Hvis du får problemer med å legge til en enhet, kan du se disse emnene på Windows.com: 

o Hvorfor finner ikke Windows enheten min?  

o Hva skjer hvis en enhet ikke er installert riktig?  

Administrer enhetene dine  

Enheter og skrivere i Kontrollpanel er stedet der du kan administrere enheter, endre innstillinger og feilsøke 

problemer. Du kan for eksempel angi standardskriver eller endre innstillingene for en trådløs mus.  

Slik åpner du Enheter og skrivere: 

1. Skriv inn enheter og skrivere fra startskjermen.  

2. Trykk eller klikk Innstillinger, og velg deretter Enheter og skrivere fra søkeresultatene.  

Tips 

 Du kan bytte mellom forskjellige lydenheter, som høyttalere og hodetelefoner, i Kontrollpanel. Det gjør 

du ved å åpne Søk-perlen, trykke Innstillinger og så skrive inn Administrer lydenheter.  

 

Feilsøking 

 Hvis du får problemer med å legge til en enhet, kan du se disse emnene på Windows.com: 

o Hvorfor finner ikke Windows enheten min? 

o Hva skjer hvis en enhet ikke er installert riktig? 

 Hvis du ser et advarselsikon ved siden av en enhet, trykker og holder du på enheten til det vises en boks 

(eller høyreklikker). Velg deretter Feilsøk. 

Enhetskompatibilitet 

Surface Pro er kompatibel med enheter som er sertifisert for Windows 8. Disse enhetene er merket med 

Sertifisert for Windows 8-logoen. Hvis du vil se hva som er kompatibelt med Windows 8, kan du se Windows 

Kompatibilitetssenter på nettet. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/what-device-isnt-installed-properly
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/install-view-manage-devices-printers
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/what-device-isnt-installed-properly
http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home?Language=en-US
http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home?Language=en-US
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Koble Surface til en TV, skjerm eller projektor 

Du kan gjøre videoer større og mer prangende ved å koble Surface til en TV, dataskjerm eller projektor. Du kan 

for eksempel koble Surface til en HDTV og se filmer på en stor skjerm, eller koble til en projektor for en 

presentasjon.  

Hvis du vil koble Surface til en annen skjerm, trenger du en adapter (selges separat) og en kompatibel VGA- 

eller HDMI-kabel. Her er adapterne: 

  
Surface HD Digital AV-adapter Surface VGA-adapter 

Hvilken adapter trenger jeg? 

Når du skal finne ut hvilken adapter du trenger, må du se på videoutgangen på TVen, skjermen eller 

projektoren.  

 HDTV  For HD-kvalitet kobler du Surface HD Digital AV-adapter til HDMI-utgangen på HDTVen.  

 Projektor eller skjerm  Undersøk om det er en HDMI-utgang på projektoren eller skjermen. Hvis du 

ikke finner en HDMI-utgang, kan du bruke Surface VGA-adapter med en VGA-utgang på projektoren 

eller skjermen. VGA-adapteren er bare for video, ikke for lyd. 

Videoadaptere for Surface er tilgjengelige på nettet i Tilbehør-området på Surface.com.  

Koble til en TV, skjerm eller projektor 

1. Koble til en VGA- eller HDMI-kabel til HDMI- eller VGA-

utgangen på TVen, skjermen eller projektoren. 

2. Koble den andre enden av kabelen til Surface-adapteren. 

3. Fjern hetten fra enden av Surface-adapterkabelen. 

4. Koble adapteren til Mini DisplayPort på Surface (nede på 

høyre side). 

Obs!   Hvis det ikke er noe bilde på den eksterne skjermen, kobler 

du fra adapteren, roterer den 180 grader og kobler den til Surface igjen. 

http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/accessories/home
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Sette opp skjermene 

Når du har koblet til skjermen, kan du velge visningsalternativer. Slik gjør du det: 

1. Åpne Enheter-perlen (sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Enheter). 

2. Trykk eller klikk Ekstra skjerm, og velg deretter ett av disse alternativene: 

 Dupliser Du ser det samme på begge skjermene. 

 Utvid  Skjermbildet er nå spredt over to skjermer, og du kan dra og flytte elementer mellom 

skjermene. 

 Bare ekstra skjerm  Du ser alt på den tilkoblede skjermen, og Surface vil være blank.  

Når du har koblet til en ekstra skjerm, vil du kanskje endre størrelsen på elementene på skrivebordet. Se 

Skrivebordsapper vises for store eller for små i denne veiledningen for å finne informasjon om hvordan du gjør 

dette. 

Bruke flere skjermer 

Når du kobler en ekstra skjerm til Surface, kan du utføre flere oppgaver på en flott måte. Du kan bruke den ene 

skjermen til arbeid (Office-apper) og den andre til moro (chatte med venner, sosiale oppdateringer eller musikk). 

Hvis et tastatur er tilkoblet, kan du bruke en av følgende tastekombinasjoner (på Touch Cover eller Type Cover) 

til å flytte en app til den ekstra skjermen: 

Trykk dette For å gjøre dette 

Windows-logotasten  +PgUp  

-eller- 

Windows-logotasten  +PgDn 

Flytte Windows Store-apper til en annen skjerm. 

Windows-logotasten  + Pil høyre  

-eller- 

Windows-logotasten  + Pil venstre 

Flytte en skrivebordsapp (som Word) til en annen 

skjerm. 

 

Merknader 

 Åpne skrivebordsapper (som Office-appene) på begge skjermer, eller apper fra Windows Store på én 

skjerm og skrivebordsapper på den andre.  

 Når du åpner startskjermen eller perlene på en skjerm, vil alle appene fra Store flyttes til den skjermen. 

 Du kan bruke de fire hjørnene på alle skjermer til å åpne perlene og nylige apper med musen. Hvis du 

vil åpne perlene på den ekstra skjermen, flytter du musepekeren til den ekstra skjermen. 
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 Du kan bestemme om du vil ha en oppgavelinje på alle skjermene, og hvordan du vil ordne knappene 

på oppgavelinjene. Se Endre oppgavelinjeinnstillinger for flere skjermer på Windows.com for å finne 

mer informasjon. 

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/use-the-taskbar#section_7
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Lagring, filer og sikkerhetskopiering 

Surface Pro har en harddisk som leveres i to størrelser: 64 GB og 128 GB. 3  

3 Systemprogramvare bruker betydelig lagringsplass. Lagringskapasiteten din kan være mindre. Se surface.com/storage 1 GB = 1 milliard 

byte. 

Hvor mye lokal lagringsplass har jeg? 

Slik ser du hvor mye lagringsplass som er tilgjengelig: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Generelt.  

3. Rull ned til Tilgjengelig lagringsplass for å se hvor mye plass du har. Du kan trykke eller klikke Vis 

appstørrelser for å se hvor mye plass hver app bruker. 

Obs!   Forhåndsinstallert programvare og apper bruker en betydelig mengde lagringsplass. Hvis du vil finne ut 

hvor mye, kan du se Vanlige spørsmål om diskplass på Surface på Surface.com. 

Lagringsmuligheter på Surface  

Her er noen andre lagringsalternativer, i tillegg til det interne lageret:  

 Flyttbart lager, som en USB-flash-enhet eller et microSD-minnekort. 

 Lagring i skyen (SkyDrive) – opptil 7 GB gratis. 

 En annen datamaskin i nettverket. Du kan åpne og lagre filer på andre datamaskiner i nettverket. Se 

Finne delte elementer på andre datamaskiner i denne veiledningen for å finne mer informasjon.  

Alternativer for flyttbar lagringsplass 

Du kan bruke USB-lager eller et microSD-kort for dokumenter, musikk, videoer og bilder.  

http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/surface-with-windows-rt/files-folders-and-online-storage/surface-disk-space-FAQ
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USB-flash-enhet eller harddisk 

Du kan sette inn en USB-flash-enhet eller en ekstern lagringsenhet i USB-porten på Surface. 

Slik åpner du filer fra en USB-flash-enhet eller ekstern harddisk:  

1. Sett inn en USB-flash-enhet eller harddisk i USB-porten på Surface (på høyre side).  

2. Trykk eller klikk varslingen som vises øverst til høyre på skjermen.  

3. Trykk eller klikk Åpne mappe for å vise filer. Filutforsker åpnes og viser filene som er på USB-flash-

stasjonen eller harddisken.  

Filutforsker (tidligere kalt Windows Utforsker) er appen som du bruker til å bla gjennom, kopiere og flytte filer 

på Surface. Hvis du vil vite mer, kan du se Filer og mapper i denne 

veiledningen.  

microSD-minnekort 

Med microSD-kortsporet kan du få ekstra lagringsplass på Surface. Du 

kan bruke microSD-, microSDHC- eller microSDXC-kort.  

Slå ut støtten for å få tilgang til kortleseren.  

SkyDrive: Lagring i skyen  

Lagre dokumenter, musikk, videoer og bilder i skyen ved hjelp av 

SkyDrive. Surface har en SkyDrive-app som du kan bruke til å laste opp og åpne filer på SkyDrive. Microsoft-

kontoen din inkluderer 7 GB gratis lagringsplass på SkyDrive.  

Hvis du vil lære mer om SkyDrive, kan du se SkyDrive i denne veiledningen. 

Filer og mapper 

Bruk Filutforsker (tidligere kalt Windows Utforsker) til å arbeide med filer og mapper på Surface eller en annen 

datamaskin i nettverket. Se Finne delte elementer på andre datamaskiner i denne veiledningen for å finne 

informasjon om hvordan du blar gjennom nettverksplasseringer.  
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Filutforsker  

Med Filutforsker kan du gjøre ting som å søke etter filer, opprette mapper og kopiere og flytte filer rundt.  

Slik åpner du Filutforsker: 

 Skriv inn filutforsker fra startskjermen, og trykk eller klikk Filutforsker i søkeresultatene. 

 Fra skrivebordet kan du trykke eller klikke filmappeikonet på oppgavelinjen. 

Hva er nytt?  

Filutforsker har et nytt bånd langs øverste kant. Du kan utvide båndet ved å trykke Utvid bånd ( ) øverst til 

høyre i vinduet (eller trykke Ctrl+F1).  

Bruk båndet til vanlige oppgaver som å kopiere og flytte, opprette nye mapper, komprimere og sende 

elementer som e-post og endre visning. Kategoriene endres for å vise tilleggsoppgaver som gjelder for det 

valgte elementet. Hvis du for eksempel velger Datamaskin i navigasjonsruten, viser båndet andre kategorier enn 

hvis du velger en mappe i musikkbiblioteket.  

Tips 

 Hvis du trenger hjelp til å bruke Filutforsker, kan du se Arbeide med filer og mapper på Windows.com. 

 Hvis du vil finne ut hvordan du deler filer og mapper med andre i nettverket ditt, kan du se Dele filer og 

mapper på Windows.com. 

 Hvis du vil angi standardapp eller -program som skal brukes når du åpner en bestemt filtype, kan du se 

Standardprogrammer i denne veiledningen. 

Søke etter filer med Filutforsker 

Du kan søke etter filer ved å bruke Filutforsker. Hvis du vil finne ut hvordan du gjør det, kan du se Søke etter 

filer i Filutforsker på Windows.com. Windows indekserer plasseringene som oftest blir gjennomsøkt på PCen, for 

å gjøre søkene raskere. Her er svar på spørsmål som ofte stilles om indeksen: Indeksering og søk: Vanlige 

spørsmål. 

Du kan også bruke Søk-perlen til å finne filer. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se Slik søker du i denne 

veiledningen. 

Biblioteker 

Biblioteker er samlinger der du kan ha alle dokumenter, musikk, bilder og andre filer på ett enkelt sted. 

Windows har fire biblioteker: Dokumenter, Musikk, Bilder og Videoer. For at filene dine skal vises i appene, er 

det lurt å legge dem i riktig bibliotek. Det betyr å plassere musikkfiler i Musikk-mappen og bilder i Bilder-

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/files-folders-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-8/search-file-explorer
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-8/search-file-explorer
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/search-index-faq
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/search-index-faq
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mappen. I tillegg vil du kunne se dem på én plass når du åpner det biblioteket. Hvis du vil vite mer om bruk av 

biblioteker, kan du se følgende emne: Grunnleggende om bibliotek på Windows.com. 

Dele filer med personer som bruker Surface-enheten din 

Fellesmapper er en praktisk måte å dele filer på med alle som bruker Surface-enheten din. Hvis for eksempel du 

og andre familiemedlemmer deler Surface-enheten, kan du legge familiebildene i Felles bilder-mappen, slik at 

alle kan få tilgang til dem på en enkel måte og legge til, slette og redigere bilder.  

Fellesmapper finnes i hvert bibliotek. Slik åpner du fellesmappene:  

1. Åpne Søk-perlen, skriv inn Filutforsker i søkefeltet, og trykk eller klikk Filutforsker i søkeresultatene.  

2. I navigasjonsruten under Biblioteker trykker eller klikker du pilen ved siden av et av bibliotekene 

(Dokumenter, Musikk, Bilder eller Videoer).  

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Fellesmapper: Vanlige spørsmål på Windows.com. 

Flytte filer til Surface 

Det er enkelt å flytte musikk, bilder, videoer og dokumenter til Surface. Her er noen måter å flytte filer til Surface 

på: 

 Koble til en datamaskin i nettverket  

 Bruke SkyDrive 

 Bruke en USB-flash-enhet eller et microSD-kort  

 Bruke Windows Enkel overføring til å overføre filer og innstillinger fra en annen PC. 

Koble til en datamaskin i nettverket 

Surface kan få tilgang til musikk, bilder, videoer og dokumenter på datamaskiner som er en del av et nettverk. 

På den måten kan du kopiere filer fra en annen PC til Surface, eller du kan la filene være der de er og åpne dem 

på Surface. Se Finne delte elementer på andre datamaskiner i denne veiledningen for å finne mer informasjon. 

Bruke SkyDrive 

I stedet for å flytte filer til Surface, kan du lagre dem i skyen med SkyDrive. På denne måten kan du få tilgang til 

filene fra andre datamaskiner eller telefonen din.  

Hvis du vil lære mer om SkyDrive, kan du se SkyDrive i denne veiledningen. 

Bruke en USB-flash-enhet eller et microSD-kort 

Du kan flytte filer til Surface ved å bruke en USB-flash-enhet eller et minnekort. Slik gjør du det: 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/libraries-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/public-folders-faq
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/transfer-files-settings-another-pc
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1. Kopier filer til en USB-flash-enhet eller et minnekort på den andre datamaskinen.  

2. Sett inn USB-flash-enheten eller microSD-minnekortet i Surface.  

3. Trykk eller klikk varslingen som vises øverst til høyre på skjermen.  

4. Trykk eller klikk Åpne mappe for å vise filer. Filutforsker åpnes.  

5. Velg filene eller mappene som du vil legge til Surface.  

6. Trykk eller klikk Hjem, og trykk eller klikk Kopier til.  

7. Velg en plassering. Velg for eksempel Dokumenter hvis flash-enheten eller minnekortet inneholder 

dokumenter. Hvis du vil vite mer om organisering av filer, kan du se Biblioteker. 

Hvis du trenger hjelp til å bruke Filutforsker (tidligere kalt Windows Utforsker), kan du se Arbeide med filer og 

mapper på Windows.com. 

Sikkerhetskopiere filer med Fillogg 

Bruk Fillogg til automatisk sikkerhetskopiering av personlige filer, som bilder, dokumenter og musikk,til en 

ekstern stasjon eller nettverksplassering. For eksempel en ekstern USB-harddisk eller en nettverksplassering som 

en mappe på en annen PC.  

Fillogg sikkerhetskopierer automatisk filer som er i dine biblioteker, kontakter og favoritter, og på SkyDrive og 

skrivebordet. Hvis originalene går tapt, blir skadet eller slettet, kan du gjenopprette alle. Du kan også finne 

forskjellige versjoner av filene fra et spesifikt tidspunkt. Over tid har du en komplett logg over filene.  

Før du kan begynne å bruke Fillogg til å sikkerhetskopiere filene, må du konfigurere en stasjon der filene skal 

lagres. Vi anbefaler at du bruker en ekstern stasjon eller en nettverksplassering.  

Når du skal konfigurere en stasjon eller nettverksplassering for sikkerhetskopien, kan du se Konfigurere en 

stasjon for Fillogg på Windows.com. 

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/files-folders-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/files-folders-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/set-drive-file-history
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/set-drive-file-history
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Nettverk 

Surface har innebygd Wi-Fi som du kan bruke for å komme på nett. Når du er koblet til et trådløst nettverk, kan 

du surfe på nettet, få apper fra Windows Store, sende e-post og få tilgang til andre datamaskiner og enheter i 

nettverket. 

Hva er nytt innenfor nettverk? 

Her er de viktigste nyhetene innenfor nettverk i Windows 8: 

 Nettverkstilkoblinger:  Vi har forenklet prosessen for tilkobling til et trådløst nettverk. Kom i gang ved 

å trykke eller klikke Innstillinger-perlen, og deretter trykke eller klikke nettverksikonet . Du kan også 

trykke eller klikke nettverksikonet (  eller  ) på oppgavelinjen. 

 Nettverksplassering:  Innstillingen som tidligere ble kalt nettverksplassering (Privat/felles eller 

Hjem/arbeid/domene), kalles nå nettverksdeling. Du slår denne innstillingen på eller av når du kobler 

til et nettverk, eller etter at du har koblet til. Se Aktivere eller deaktivere deling i denne veiledningen for 

å finne mer informasjon. 

 Trådløsprofiler:  Windows er smartere når det gjelder rekkefølgen på trådløse nettverk, og lærer seg 

hva som er din foretrukne rekkefølge basert på din arbeidsmåte. Vi har også lagt til støtte for rekkefølge 

mellom profiler for mobilt bredbånd og Wi-Fi-nettverk slik at behovet for en side bare for rekkefølge, 

elimineres. Hvis det er nødvendig, kan du fremdeles utføre de samme oppgavene ved å følge 

informasjonen på denne siden på Windows.com: Administrere profiler for trådløst nettverk. 

 Forbruksmålte Internett-tilkoblinger:  Vi har lagt til kontroller for forbruksmålte Internett-tilkoblinger 

flere steder slik at det blir enklere for deg å administrere mengden data du bruker for en mobil 

bredbåndstilkobling eller et Wi-Fi-nettverk. Se Internett-tilkoblinger med forbruksmåling: Vanlige 

spørsmål på Windows.com for å finne mer informasjon. 

Koble til et trådløst nettverk  

Surface Pro har innebygd Wi-Fi som du kan bruke til å koble til et trådløst nettverk. Surface støtter standard Wi-

Fi-protokoller: 802.11a, b, g eller n.  

Følg denne fremgangsmåten når du skal koble til et trådløst nettverk:  

1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger og trykk eller klikk deretter ikonet for 

trådløst nettverk (  ). Det vises en liste over tilgjengelige trådløse nettverk.  

2. Trykk eller klikk et nettverk for å koble til det.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/manage-wireless-network-profiles
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
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3. Hvis du vil at Surface automatisk skal koble til nettverket når det er tilgjengelig, trykker eller klikker 

du Koble til automatisk.  

4. Trykk eller klikk Koble til.  

5. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn nettverkssikkerhetsnøkkelen (nettverkspassordet) og trykker 

eller klikker Neste. Hvis du trenger hjelp til å finne nettverkspassordet, kan du se Slik finner du 

passordet for det trådløse nettverket på Surface.com. 

6. Velg om du vil dele med andre datamaskiner og enheter i nettverket. Velg Nei hvis du kobler til et 

nettverk på et offentlig sted som en kafé. 

Hvis du får problemer med å koble til et trådløst nettverk, kan du se Får du ikke koblet deg til et trådløst 

nettverk? på Surface.com.  

Tips 

 Hvis et trådløst nettverk ikke er tilgjengelig, kan du kanskje bruke telefonens Internett-tilkobling. Se 

Festing i denne veiledningen for å finne mer informasjon.  

Koble fra et trådløst nettverk 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk ikonet for trådløst nettverk (  ). Hvis du allerede er koblet 

til et nettverk, vises nettverksnavnet under de trådløsstolpene. 

2. Trykk eller klikk nettverket med en tilkoblet status. 

3. Trykk eller klikk Koble fra. 

Hvis du vil fjerne tilkoblingsinformasjonen for et nettverk (som passord eller automatisk tilkobling), trykker og 

holder du på nettverksnavnet til det vises en boks (eller høyreklikker). Da slipper du opp og velger Glem dette 

nettverket. 

Koble til et kablet nettverk  

Du kan bruke Surface Ethernet-adapteren eller en annen Ethernet-adapter 

(begge selges separat) til å koble Surface Pro til et kablet nettverk. Du må 

kanskje bruke en kablet tilkobling for å koble til et nettverksdomene, eller du 

ønsker kanskje å bruke en kablet nettverkstilkobling når du strømmer video 

eller laster ned store filer.  

 

  
Surface Ethernet-adapter 

http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/surface-with-windows-RT/hardware-and-drivers/how-to-find-your-wireless-network-password
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/surface-with-windows-RT/hardware-and-drivers/how-to-find-your-wireless-network-password
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/networking-and-connectivity/cant-connect-to-a-wireless-network
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/networking-and-connectivity/cant-connect-to-a-wireless-network
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Koble til et kablet nettverk 

Slik kobler du til et kablet nettverk med Surface Pro: 

1. Koble en USB Ethernet-nettverksadapter (selges separat) til USB-porten på venstre side av Surface Pro. 

2. Koble en Ethernet-nettverkskabel til adapteren.  

3. Koble den andre enden av nettverkskabelen til ruteren eller en Ethernet-nettverksport.  

4. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk ikonet for kablet nettverk (  ). 

5. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn brukernavn og passord og trykker Neste. Hvis du ikke har denne 

informasjonen, må du spørre nettverksadministratoren. 

6. Du kan sjekke at du er tilkoblet ved å gå til startskjermen og starte Internet Explorer. 

Hvis Surface ikke kobler til Internett gjennom den kablede tilkoblingen, må du kanskje oppdatere driveren for 

nettverksadapteren. Se Koble til et kablet nettverk på Surface.com for å finne informasjon om hvordan du gjør 

dette.  

Viktig  Surface Pro er kompatibel med tilbehør som er sertifisert for Windows 8. Disse enhetene er merket med 

Sertifisert for Windows 8-logoen. Du kan også sjekke Windows Kompatibilitetssenter for å finne informasjon om 

kompatibilitet for Ethernet-adapteren du bruker.  

Domener, arbeidsgrupper og hjemmegrupper 

PCer i hjemmenettverk er vanligvis del av en hjemmegruppe, og PCer i nettverk på arbeidsplassen er vanligvis 

del av et domene eller en arbeidsgruppe. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se Domene, arbeidsgruppe eller 

hjemmegruppe: Hva er forskjellen? på Windows.com.  

Koble til et nettverksdomene 

Et domene er en gruppe med PCer i et nettverk som deler en felles database og sikkerhetspolicy. PCer på en 

arbeidsplass tilhører vanligvis et domene. Kontakt nettverksadministratoren for å finne ut hvordan du kobler til 

et nettverksdomene. 

Koble Microsoft-kontoen til domenekontoen 

Du kan koble Microsoft-kontoen til domenekontoen og synkronisere innstillinger og preferanser mellom dem. 

Hvis du for eksempel bruker en domenekonto på jobben, kan du koble Microsoft-kontoen til den og se samme 

skrivebordsbakgrunn, appinnstillinger, nettleserlogg og favoritter, og andre Microsoft-kontoinnstillinger som du 

bruker på hjemme-PCen. Du vil også kunne bruke Microsoft-kontotjenester fra domene-PCen uten å logge deg 

på dem enkeltvis. 

Se Koble Microsoft-kontoen din til en domenekonto på Windows.com for å finne informasjon om dette.  

http://www.microsoft.com/surface/nb-NO/support/hardware-and-drivers/usb-to-ethernet-adapter
http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home?Language=en-US
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/domain-workgroup-homegroup-what-is-difference
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/domain-workgroup-homegroup-what-is-difference
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/connect-microsoft-domain-account
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Koble til en arbeidsgruppe 

Når du konfigurerer et nettverk, oppretter Windows automatisk en arbeidsgruppe og gir den et navn. Du kan 

koble til en eksisterende arbeidsgruppe i et nettverk, eller opprette en ny. Arbeidsgrupper er grunnlaget for 

deling av filer og skrivere, men de konfigurerer ikke delingen for deg. 

Obs!   Hvis du har et hjemmenettverk, anbefaler vi at du oppretter eller kobler til en hjemmegruppe. Se 

Hjemmegruppe fra start til slutt på Windows.com for å finne informasjon. 

Slik kobler du til eller oppretter en arbeidsgruppe: 

1. Åpne Innstillinger-perlen fra skrivebordet, og trykk eller klikk PC-informasjon.  

2. Under Innstillinger for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe trykker eller klikker du Endre 

innstillinger . Du kan bli bedt om å oppgi administratorpassord eller bekrefte valget. 

3. Trykk eller klikk Endre i kategorien Datamaskinnavn. 

4. Trykk eller klikk Arbeidsgruppe under Medlem av. Gjør deretter ett av følgende: 

 Hvis du vil bli med i en eksisterende arbeidsgruppe, skriver du inn navnet på den arbeidsgruppen 

og trykker eller klikker OK. 

 Hvis du vil opprette en ny arbeidsgruppe, skriver du inn navnet på arbeidsgruppen du vil opprette, 

og trykker eller klikker deretter OK. 

Hvis Surface var medlem av et domene før du koblet til arbeidsgruppen, fjernes den fra domenet, og 

datamaskinkontoen i det domenet deaktiveres. 

Bli med i en hjemmegruppe 

En hjemmegruppe er en gruppe PCer i et hjemmenettverk som kan dele enheter (som skrivere) og biblioteker 

(dine Dokumenter-, Bilder-, Musikk- og Video-biblioteker). Hjemmegrupper gjør det enklere å dele. 

Hjemmegruppen beskyttes med et passord som du når som helst kan endre. 

Slik kobler du til en hjemmegruppe: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, og trykk eller klikk Hjemmegruppe. 

2. Skriv inn passordet for hjemmegruppen, og trykk eller klikk Koble til. Du kan få passordet fra en annen 

person i hjemmegruppen.  

3. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen. 

4. Trykk eller klikk kontrollen under Medieenheter hvis du vil tillate at enheter i nettverket, for eksempel 

TVer og spillkonsoller, kan spille av ditt delte innhold. 

Når du er med i en hjemmegruppe, får du tilgang til og kan dele filer på datamaskiner som er en del av 

hjemmegruppen.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows/homegroup-help#homegroup-start-to-finish=windows-8&v1h=win8tab1&v2h=win7tab1
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Biblioteker deles i utgangspunktet med Lese-tilgang, som betyr at andre kan se på eller lytte til det som er i 

biblioteket, men de kan ikke endre filene i det. Du kan når som helst justere tilgangsnivået, og du kan utelukke 

spesifikke filer og mapper fra deling. 

Obs!   Hvis du ønsker mer informasjon om hjemmegrupper, inkludert hvordan du oppretter en hjemmegruppe, 

kan du se Hjemmegruppe fra start til slutt på Windows.com.  

Slik deler du enheter og hele biblioteker 

1. Åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, og trykk eller klikk Hjemmegruppe. 

2. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen. 

Deling 

Dette er hva du må vite om deling av filer og mapper. 

Aktivere eller deaktivere deling 

Første gang du kobler til et nettverk, blir du spurt om du vil aktivere deling mellom PCer og koble til 

nettverksenheter som skrivere. Svaret ditt angir automatisk riktige brannmur- og sikkerhetsinnstillinger for 

typen nettverk du er koblet til.  

Du kan også når som helst aktivere eller deaktivere deling. Slik gjør du det: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk nettverksikonet (  eller ). 

2. Trykk og hold eller høyreklikk nettverket du er koblet til, og trykk eller klikk Aktiver eller deaktiver 

deling. 

 

Meny som brukes til å aktivere eller deaktivere deling 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/homegroup-from-start-to-finish
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3. Gjør ett av følgende: 

 Velg Ja, aktiver deling og koble til enheter for hjemmenettverk eller små kontornettverk, eller når 

du kjenner og stoler på personene og enhetene i nettverket. Med denne innstillingen kan Surface 

koble til enheter i nettverket, for eksempel skrivere. 

 Velg Nei, ikke aktiver deling eller koble til enheter for nettverk på offentlige steder (som kaféer 

og flyplasser), eller når du ikke kjenner eller stoler på personene og enhetene i nettverket.  

Dele filer og mapper 

Du kan bruke kategorien Del i Filutforsker til å dele filer og mapper i nettverket (hjemmegruppe, arbeidsgruppe 

eller domene). Slik gjør du det:  

1. Åpne Filutforsker og velg filen eller mappen du vil dele. 

2. Trykk eller klikk kategorien Del. 

 

Kategorien Del 

3. Velg et alternativ i gruppen Del med. Det er forskjellige alternativer for Del med, avhengig av hvilken 

type nettverk du er koblet til (domene, arbeidsgruppe eller hjemmegruppe). 

Se Dele filer og mapper i et nettverk på Windows.com for å finne mer informasjon.  

Dele filer med kontoer på din Surface 

Fellesmapper er en praktisk måte å dele filer på med alle som bruker Surface-enheten din. Du finner mer 

informasjon i Dele filer med personer som bruker din Surface i denne veiledningen. 

Finne delte elementer på andre datamaskiner  

Hvis du vil se delte filer, mapper og biblioteker i nettverket, åpner du Filutforsker og navigerer til 

Hjemmegruppe eller Nettverk. Slik gjør du det: 

1. Åpne Filutforsker. (Gå til startskjermen, skriv inn filutforsker, og trykk eller klikk deretter på Filutforsker 

i søkeresultatene.) 

2. Nederst til venstre i Filutforsker trykker eller klikker du Hjemmegruppe eller Nettverk, avhengig av 

hvilken type nettverk du bruker.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/share-files-folders
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3. Når du skal bla gjennom delte filer og mapper, trykker eller klikker du datamaskinnavnet under 

Nettverk eller navnet på noen under Hjemmegruppe. Du kan bruke samme teknikk når du skal koble 

til andre nettverksressurser, for eksempel en skriver.  

Merknader   

 Kontroller at PCen med de delte filene og mappene er slått på og ikke er i hvilemodus.  

 Se Dele filer og mapper i et nettverk på Windows.com for å finne mer informasjon om deling. 

Tilkoblinger med mobilt bredbånd 

Mobilt bredbånd gjør det mulig å koble til Internett fra nær sagt hvor som helst, selv om det ikke er noe 

tilgjengelig Wi-Fi-nettverk. Mobilt bredbånd bruker de trådløse eller mobile nettverkene 3G, 4G eller LTE, slik 

telefoner gjør.  

Når det ikke er noe tilgjengelig kablet eller trådløst nettverk, kan du bruk et av følgende alternativer: 

 Bærbar trådløs ruter  

 USB-maskinvarelås som gir PCen tilkobling via mobilnettverk  

Begge alternativene ovenfor krever at du har abonnement på mobilt bredbånd. Kontakt mobiloperatøren for å 

få mer informasjon. 

Koble til et mobilt bredbåndsnettverk 

Du konfigurerer en mobildatatilkobling på lignende måte som når du kobler til et kablet eller trådløst nettverk. 

Dette må du gjøre: 

1. Slå på den bærbare trådløse ruteren, eller sett inn en USB-maskinvarelås for mobildatatilkobling i USB-

porten på Surface.  

2. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Nettverk (  eller ). 

3. Trykk eller klikk ditt mobile bredbåndsnettverk. 

4. Hvis du vil koble til automatisk i fremtiden, merker du av for Koble til automatisk. 

5. Hvis du vil roame automatisk, merker du av for Tillat dataroaming. 

6. Trykk eller klikk Koble til. 

7. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn navnet på tilgangspunktet (APN) eller tilgangsstrengen, 

brukernavnet og passordet. Disse opplysningene finner du i informasjonen som fulgte med enheten, 

eller hos leverandøren av den mobile bredbåndstjenesten. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/share-files-folders
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Tips 

 Se Mobilt bredbånd fra start til slutt på Windows.com for å finne mer informasjon.  

 Hvis din Internett-leverandør belaster deg for mengden data du bruker, kan du se Internett-tilkoblinger 

med forbruksmåling: Vanlige spørsmål på Windows.com for å finne mer informasjon.  

 Hvis enheten for mobilt bredbånd er låst eller blokkert, kan du se Låse opp eller oppheve blokkeringen 

av enheten for mobilt bredbånd på Windows.com. 

Festing: Bruke telefonens datatilkobling 

Hvis et trådløst nettverk ikke er tilgjengelig, kan det hende at du kan koble telefonen til Surface og dele 

telefonens Internett-tilkobling. Deling av mobildatatilkoblingen med en annen enhet kalles noen ganger festing 

(koble én enhet til en annen). Festing forvandler telefonen din til et mobilt tilkoblingspunkt.  

Merknader 

 Hvis du skal dele mobildatatilkoblingen, må denne funksjonen være tilgjengelig fra mobiloperatøren og 

aktivert for ditt gjeldende telefonabonnement. Se etter tethering i abonnementsmateriellet eller på 

operatørens nettsted. Denne funksjonen koster ofte ekstra.  

 Når du og andre bruker den delte tilkoblingen på en annen enhet, brukes data fra 

mobildataabonnementet. Du bør vite om eventuelle datagrenser du har i abonnementet slik at du ikke 

blir belastet ekstra. 

 Som standard blir festede tilkoblinger forbruksmålt. Apper og oppdateringer blir kanskje ikke lastet ned 

over en forbruksmålt tilkobling. Hvis du vil endre denne innstillingen eller lære mer om dette, kan du se 

Internett-tilkoblinger med forbruksmåling: Vanlige spørsmål på Windows.com. 

Trinn 1: Del telefonens Internett-tilkobling 

Følg instruksjonene for telefonen for å dele telefonens Internett-tilkobling.  

 Windows Phone  Se Windows Phone 8: Dele forbindelsen eller Windows Phone 7: Dele forbindelsen.  

 iPhone  Se iOS: Forstå Delt Internett.  

 Andriod  Se dokumentasjon som fulgte med telefonen, eller produsentens nettsted.  

Trinn 2: Velg din telefon som nettverk 

1. Åpne Innstillinger-perlen på Surface, og trykk eller klikk ikonet for trådløst nettverk (  ). 

2. Trykk eller klikk navnet på telefonen (tilgangspunktet som du anga), og trykk eller klikk Koble til.  

3. Hvis du ser melding om det, må du skrive inn nettverkspassordet som du fastsatte i trinn 1. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/mobile-broadband-from-start-to-finish
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/unlock-unblock-mobile-broadband-device
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/unlock-unblock-mobile-broadband-device
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
http://www.windowsphone.com/nb-NO/how-to/wp8/start/share-my-connection
http://www.windowsphone.com/nb-NO/how-to/wp7/start/share-my-connection
http://support.apple.com/kb/HT4517?viewlocale=no_NO
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Flymodus 

Slå på Flymodus når du reiser med fly eller når du ikke trenger Wi-Fi eller Bluetooth på en stund. Når du bruker 

flymodus, forlenger du tiden det tar før batteriet må lades. 

Slik slår du Flymodus på og av: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk ikonet for trådløst nettverk (  ). 

2. Sett Flymodus til På eller Av. 

Når Flymodus slås på, slås både Wi-Fi og Bluetooth av.  

Deling av Internett-tilkobling (ICS) 

Du kan bruke Deling av Internett-tilkobling (ICS) til å dele en Internett-tilkobling i et hjemmenettverk uten å 

bruke en ruter. Se Bruke ICS (Deling av Internett-tilkobling) på Windows.com for å finne informasjon om dette.  

Koble til med en VPN-tilkobling 

Du kan koble til et virtuelt privat nettverk (VPN) fra Surface Pro. Du kobler til et VPN på samme måte som til et 

kablet eller trådløst nettverk. Slik gjør du det: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk nettverksikonet (  eller ). 

2. Trykk eller klikk VPN-tilkoblingen under Tilkoblinger. 

3. Trykk eller klikk Koble til. 

Hvis en VPN-tilkobling ikke er tilgjengelig under Tilkoblinger, kan du kontakte nettverksadministratoren for å få 

hjelp til å ordne dette. 

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/using-ics-internet-connection-sharing
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Innebygde apper 

Surface har mange flotte forhåndsinstallerte apper, som Xbox Music, Xbox Video, SkyDrive, Mail og Internet 

Explorer. Og når det er tid for arbeid, har Surface Pro en prøveperiode på én måned for nye Office 365-kunder.  

Denne delen omhandler noen av appene som følger med Surface.  

Internet Explorer 

Surfing på nettet har aldri vært bedre. Surface leveres med to versjoner av Internet 

Explorer 10:  

 En berøringsvennlig app  

 En skrivebordsapp  

På denne måten er det enkelt å surfe på nettet fra startskjermen eller skrivebordet. De to 

Internet Explorer-appene deler samme nettleserlogg og -innstillinger.  

Obs!   Surfing på nettet krever en Internett-tilkobling. Hvis et trådløst nettverk ikke er tilgjengelig, kan du 

kanskje bruke telefonens Internett-tilkobling eller en tilkobling med mobilt bredbånd (festing). Se Nettverk i 

denne veiledningen hvis du vil vite mer om dette. 

Berøringsvennlig Internet Explorer  

Internet Explorer 10-appen er optimalisert for berøring. Fliser og kategorier er store slik at de er lette å trykke, 

og de vises bare når du trenger dem.  

Når du skal starte Internet Explorer-appen, går du til startskjermen og trykker eller klikker Internet Explorer. 

Finne adresselinjen 

Gjør ett av følgende for å vise adresselinjen: 

 Sveip ned fra toppen av skjermen 

 Høyreklikk med musen eller styreflaten 

 Trykk Alt+D 

Adresselinjen vises nederst på skjermen, og 

fanelinjen vises øverst. 

Slik går du til et bestemt nettsted: 
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 Trykk eller klikk adresselinjen for å se nettstedene dine festede og ofte brukte nettsteder og 

favorittnettsteder. Sveip over flisene for å se flere alternativer. Når du ser den du ønsker, trykker eller 

klikker du flisen.  

 Skriv inn en nettadresse eller et søkeord på adresselinjen. Straks du begynner å skrive, viser 

Internet Explorer resultater som stemmer med steder du tidligere har besøkt, festede steder og 

favorittsteder, og steder du kanskje liker. 

Tips 

 Hvis du vil endre Internet Explorer-innstillingene, åpner du Innstillinger-perlen og trykker eller klikker 

Alternativer for Internett. Noen innstillinger er bare tilgjengelig fra skrivebordsversjonen av Internet 

Explorer. Se Internet Explorer for skrivebordet nedenfor.  

 Bruk Del-perlen til å dele nettsider med venner. Hvis du vil vite hvordan, kan du se Dele en kobling i 

denne veiledningen.  

 Hvis du trenger hjelp med Internet Explorer (inkludert hvordan du endrer startsiden), kan du se Internet 

Explorer Vanlige løsninger på Windows.com.  

Navigere med faner 

Hvis du vil åpne en ny fane eller bytte mellom faner, sveiper du ned fra toppen av skjermen (eller høyreklikker). 

Fanene vises langs øverste kant, og viser deg en liten del av åpne nettsider.  

 Trykk eller klikk et nettleservindu for å bytte til det.  

 Trykk eller klikk  for å åpne en ny nettleserfane. Når du åpner en ny fane, vises festede og ofte brukte 

nettsteder og favorittnettsteder over adresselinjen slik at du raskt kan gå til disse nettstedene.  

 Trykk eller klikk  for å åpne en InPrivate-fane. Du kan også raskt lukke alle åpne faner (unntatt den du 

er på) ved å velge Lukk faner. 

Dine favorittnettsteder 

Du kan feste nettsteder på startskjermen eller legge til nettsteder i nettleserfavorittene. Trykk eller klikk Fest 

nettsted  fra adresselinjen, og velg deretter Fest til Start eller Legg til i favoritter. Hvis du ønsker mer 

informasjon, kan du se Legge til i, vise og organisere favoritter på Windows.com.  

Hvis du bruker en Microsoft-konto, kan nettleserfavorittene og loggen synkroniseres mellom PCer med 

Windows 8 og Windows RT. Se Synkronisere innstillingene i denne veiledningen for å finne mer informasjon. 

Bla fremover gjennom nettsteder 

Du kan slå på fremoverblaing for å gå enkelt fra side til side og fra artikkel til artikkel. Hvis du leser en artikkel på 

et nyhetsnettsted som støtter fremoverblaing, kan du sveipe over siden (eller klikke Fremover-knappen ) for å 

gå til neste side. 

http://www.microsoft.com/surface/nb_NO/support/getting-started/using-the-charms
http://windows.microsoft.com/nb-NO/internet-explorer/internet-explorer-help#internet-explorer=top-solutions
http://windows.microsoft.com/nb-NO/internet-explorer/internet-explorer-help#internet-explorer=top-solutions
http://windows.microsoft.com/nb-NO/internet-explorer/add-view-organize-favorites#ie=ie-10
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Du slår på fremoverblaing ved å åpne Innstillinger-perlen fra Internet Explorer og så trykke eller klikke 

Alternativer for Internett.  

Internet Explorer for skrivebordet 

Du kan også surfe på nettet fra skrivebordet ved å bruke Internet Explorer for skrivebordet. Slik starter du 

skrivebordsappen Internet Explorer: 

1. Trykk eller klikk Skrivebord (eller trykk Windows-logotasten  + D) fra startskjermen. 

2. Trykk eller klikk Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen.  

Endre nettleserinnstillingene 

Hvis du vil endre nettleserinnstillinger, trykker du Innstillinger-ikonet øverst til høyre i Internet Explorer 

(skrivebordsversjonen) og trykker eller klikker Alternativer for Internett. (Hvis du trenger hjelp med en 

innstilling, trykker eller klikker du ? øverst til høyre.) Begge Internet Explorer-appene bruker de samme 

innstillingene. 

Hvis du for eksempel vil deaktivere popup-blokkering: 

1. Trykk eller klikk Innstillinger-ikonet (øverst til høyre), og trykk eller klikk Alternativer for Internett. 

2. Trykk eller klikk kategorien Personvern, og opphev markeringen av Slå på Popup-blokkering. 

Slik viser du nettleserloggen: 

1. Åpne Internet Explorer for skrivebordet (trykk eller klikk Internet Explorer-ikonet på oppgavelinjen på 

skrivebordet). 

2. Trykk eller klikk Favoritter-ikonet (øverst til høyre), og trykk eller klikk kategorien Logg. 

Tillegg  

Internet Explorer 10 er laget for å fungere uten tillegg, og kan spille av HTML5 og mange Adobe Flash Player-

videoer uten at du må installere separate tillegg. Tillegg og verktøylinjer vil bare fungere i Internet Explorer for 

skrivebordet. Hvis du skal vise en side som krever tillegg i Internet Explorer, sveiper du ned eller høyreklikker for 

å hente frem adresselinjen, trykker eller klikker knappen Sideverktøy, og trykker eller klikker deretter Vis på 

skrivebordet.  

Du kan vise, aktivere og deaktivere listen over tillegg som kan brukes av Internet Explorer for skrivebordet. Se 

Behandle tillegg i Internet Explorer på Windows.com for å finne mer informasjon. 

Obs!   Hvis du får problemer med å spille av en video eller vise en nettside, kan du se Videoer kan ikke spilles av 

eller nettsider vises ikke på riktig måte på Windows.com.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/internet-explorer/change-ie-settings?ocid=IE10_cpl_general
http://windows.microsoft.com/nb-NO/internet-explorer/manage-add-ons#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/nb-NO/internet-explorer/videos-dont-work#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/nb-NO/internet-explorer/videos-dont-work#ie=ie-10
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Kompatibilitet med Java- og Silverlight-tillegg 

Tillegg som Java og Silverlight vil bare fungere i Internet Explorer for skrivebordet. Du finner 

installeringsinstruksjoner i Installere Java i Internet Explorer på Windows.com, eller ved å gå til 

Microsoft.com/Silverlight for å installere Silverlight i Internet Explorer for skrivebordet.  

Strømme lyd i bakgrunnen 

Hvis du vil strømme lyd fra et nettsted mens du bruker andre apper, gjør du ett av følgende: 

 Bruk Internet Explorer for skrivebordet. 

 Fest den berøringsvennlige Internet Explorer ved siden av appen du bruker. Hvis du vil vite mer om 

dette, kan du se Bruke to apper side ved side (forankre apper). 

Obs!   Musikk som du spiller av med Xbox Music-appen, fortsetter å spilles av når du bytter mellom apper og 

når skjermen slås av. Se Musikk i denne veiledningen for å finne mer informasjon. 

Mail 

Bruk Mail-appen til å lese og svare på e-postmeldinger fra alle e-

postkontoene dine uten å bytte visninger eller apper.  

Legge til en e-postkonto 

Hvis du vil vite hvordan du legger til e-postkontoer, kan du se Legge til 

e-postkontoer i denne veiledningen.  

Fjerne en e-postkonto 

Hvis du vil vite hvordan du fjerner en e-postkonto, kan du se Mail-app for Windows: Vanlige spørsmål på 

Windows.com.  

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/internet-explorer/install-java#ie=ie-10
http://www.microsoft.com/silverlight/
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-8/mail-app-faq
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
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Endre e-postinnstillinger 

Slik endrer du innstillinger for e-postkontoen: 

1. Åpne Mail-appen og deretter Innstillinger-perlen (sveip inn fra høyre kant på skjermen og trykk 

Innstillinger). 

2. Trykk eller klikk Kontoer, og velg deretter kontoen du vil endre.  

3. Innstillingene vises i et vindu langs venstre kant. Her kan du endre ting som e-postpassord, hvor mye e-

post som skal lastes ned, og e-postsignaturen.  

4. Trykk eller klikk tilbakepilen. 

Bruke Mail 

Mail-appen har tre ruter: 

 Den venstre ruten viser e-postmappene og 

kontoene (nederst til venstre). Trykk eller klikk en 

mappe eller konto for å bytte til den.  

 Den midterste ruten viser meldinger for den valgte 

e-postkontoen.  

 Den høyre ruten er leseruten, som viser innholdet i 

den valgte e-postmeldingen. 

Her er noen ting du kan gjøre i Mail: 

*Installer den nyeste versjonen av Mail-appen fra Windows Store hvis du skal bruke alle disse funksjonene. 

 

Oppgave Hva du kan gjøre 

Vise appkommandoer Sveip ned fra toppen av skjermen, høyreklikk eller trykk Windows-

logotasten  + Z for å se kommandoer i Mail.  

Merke flere meldinger   Med berøring  Sveip over hver melding (i den midterste ruten) 

som du vil merke.  

 Med en mus eller styreflaten  Høyreklikk hver melding du vil 

merke.  

Hvis du skal merke flere meldinger som vises ved siden av hverandre, 

holder du nede Skift-tasten og trykker Pil opp- eller Pil ned-tasten. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=253521
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Hvis du skal slette en melding, sveiper du over meldingen eller 

høyreklikker den. 

Svar, Svar til alle eller Videresend Trykk eller klikk Svar-knappen øverst til høyre. 

Slette meldinger Merk én eller flere meldinger, og trykk eller klikk Papirkurv-ikonet 

øverst til høyre. 

Kopiere og lime inn   Med berøring   Trykk et ord, og dra deretter sirklene i hver ende 

av ordet for å utvide merkingen. Trykk den merkede teksten, og 

trykk deretter Kopier eller Kopier / lim inn på kommandolinjen i 

appen.  

 Med en mus eller styreflaten  Merk tekst, og høyreklikk for å 

velge Kopier eller Lim inn. 

 Med tastaturet  Trykk Ctrl+C for Kopier og Ctrl+V for Lim inn. 

Opprette mapper og flytte 

meldinger 

Sveip ned fra toppen av skjermen, og trykk eller klikk 

Mappealternativer for å opprette en ny mappe, eller Flytt for å flytte 

de valgte meldingene.  

Formatere tekst Merk tekst i en ny e-postmelding for å se grunnleggende 

formateringsalternativer som skrift eller punktliste.  

Du kan også bruke hurtigtaster som Ctrl+B for fet skrift og 

Ctrl+Skift+F for å velge en skrift. Hvis du vil se en liste over 

hurtigtaster i Mail, kan du se Hurtigtaster på Windows.com.  

Finne meldinger Trykk søkeikonet (over meldingene), eller åpne Søk-perlen. Skriv inn 

det du vil finne, i søkefeltet (navnet på noen eller tekst fra en e-

postmelding), og trykk Enter, eller trykk søkeikonet.  

Skrive ut en melding Velg en e-postmelding, åpne Enheter-perlen, velg en skriver, og velg 

deretter Skriv ut. Hvis du vil vite mer, kan du se Hvordan skriver jeg ut 

noe? 

E-postvarsler Varsler om ny e-post vises i øverste høyre hjørne, på låseskjermen og 

på Mail-flisen. Hvis du vil endre hvordan du varsles om ny e-post, kan 

du se Administrere varslinger for Mail, Kalender, Personer og 

Meldinger på Windows.com.  

Markere meldinger som ulest, 

søppelpost eller flagget 

Velg én eller flere meldinger, sveip ned fra toppen av skjermen, og 

velg deretter Flagg, Søppelpost eller Marker som ulest.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/keyboard-shortcuts
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/how-manage-notifications
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/how-manage-notifications
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Sende og motta e-post Hvis du vil synkronisere e-post manuelt, åpner du appkommandoene 

og trykker Synkroniser (eller trykk F5).  

Mail-appen vil som standard laste ned ny e-post når den ankommer, 

og laster ned e-post fra de to siste ukene. Hvis du vil endre når og 

hvor mye e-post som lastes ned, åpner du Innstillinger-perlen, trykker 

eller klikker Kontoer, velger en konto og endrer innstillingene. 

Endre e-postsignaturen Åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk Kontoer, velg en e-

postkonto og finn alternativet Bruk signatur. Endre teksten i boksen.  

Sende vedlegg I en ny e-postmelding kan du trykke eller klikke bindersknappen 

øverst til høyre. Merk filene du vil legge til i meldingen, og trykk eller 

klikk Legg ved. 

Hvis du har store vedlegg, eller vil at mottakerne skal kunne redigere 

filen, velger du koblingen Send med SkyDrive i stedet i e-

postmeldingen. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se Hva er 

forskjellen på SkyDrive-vedlegg og vanlige vedlegg? på Windows.com. 

Sende e-post fra et Outlook.com-

alias 

Hvis du bruker aliaser med Outlook.com-kontoen, kan du se Mail-app 

for Windows: Vanlige spørsmål for å finne informasjon om hvordan du 

sender e-post fra et Outlook.com-alias. 

Legge til en kontakt Bruk Personer-appen til å legge til kontakter. Hvis du vil finne ut 

hvordan, kan du se Personer-app for Windows: Vanlige spørsmål på 

Windows.com. 

Andre e-postapper? 

 Du kan også bruke Internet Explorer til å få tilgang til e-postkontoer. Fest e-postsiden til startskjermen 

for å få rask tilgang. Du finner informasjon om hvordan du fester nettsider til startskjermen, i Dine 

favorittnettsteder i denne veiledningen. 

 Du kan bruke en skrivebordsapp som Outlook (selges separat). Eller se etter en e-postapp i Windows 

Store. 

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/what-difference-skydrive-attachments-basic
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/what-difference-skydrive-attachments-basic
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-8/mail-app-faq
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-8/mail-app-faq
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/people-faq


  

© 2013 Microsoft   Side 91 

 

Personer 

Personer-appen er mer enn bare en adressebok. 

Den holder deg oppdatert med sosiale nettverk, og 

hjelper deg med å holde kontakten med personene 

du bryr deg mest om. Når du kobler sammen 

kontoene dine, som Facebook, Twitter og LinkedIn, 

får du alle de siste oppdateringene, tweetene og 

bildene på ett sted. Kommenter en oppdatering 

eller gjenta en tweet uten å bytte apper.  

Legge til personer 

Slik legger du til personer fra dine eksisterende 

kontaktlister og adressebøker:  

1. Trykk eller klikk Personer fra startskjermen.  

2. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk deretter Kontoer.  

3. Trykk eller klikk Legg til konto.  

4. Velg e-post- eller sosialnettverkskontoen du vil legge til, og følg deretter instruksjonene på skjermen.  

Du blir bedt om å logge på med kontopassordet ditt, og du vil se nøyaktig hva slags informasjon som skal deles 

mellom Microsoft og kontoen som du legger til. Vent noen minutter, og kontaktene dine vil vises i Personer-

appen. Avhengig av type konto, kan du også se profilbilder, statusoppdateringer og annen informasjon. 

Hvis du vil vite hvordan du legger til én og én kontakt eller legger til en kontakt fra e-post, kan du se Personer-

app for Windows: Vanlige spørsmål på Windows.com. 

Obs!   Etter 30. januar 2013 støtter ikke Google lenger nye EAS-tilkoblinger (Exchange ActiveSync) i enkelte 

tilfeller. Derfor kan måten du legger til kontakter i Personer-appen på, endres. Du finner mer informasjon i Slik 

synkroniserer du Google-tjenester med Windows på Windows.com. 

Tips 

 Hvis du har spørsmål om hvordan du kobler kontakter eller endrer hvilke kontakter du ser, kan du se 

Personer-app for Windows: Vanlige spørsmål på Windows.com. 

Finne personer 

Når du har lagt til personer, kan du kontakte dem eller holde deg oppdatert om hva de driver med, på mange 

måter.  

 Søk  Åpne Søk-perlen i Personer-appen, og skriv inn navnet på personen.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/people-faq
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/people-faq
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/people-faq
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 Hopp til en bokstav i alfabetet  Zoom ut slik at du ser bare alfabetet i Personer-appen. Velg en 

bokstav for å gå direkte til personer med et navn som starter med den bokstaven.  

 Fest personen til startskjermen   Når du fester personer til startskjermen, ser du deres oppdateringer 

og tweeter når de skjer, og du kan da gå direkte til deres kontaktinformasjon og oppdateringer (se 

Feste en kontakt til startskjermen).  

 Legg personen til som en favoritt  Bildet av den personen vil være det første du ser når du åpner 

Personer-appen (trykk eller klikk en person i Personer, sveip ned fra øverste kant, og trykk eller klikk 

Favoritt).  

Holde kontakt med personer 

Når du har funnet noen, har du flere muligheter for å ta kontakt med dem: 

 Send dem en direktemelding eller en e-postmelding.  

 Ha en samtale eller videosamtale med dem.  

 Plasser adressen deres på kartet slik at du har adresseanvisninger.  

 Skriv på Facebook-veggen deres. 

Endre hvilke kontakter du ser 

Som standard vises alle kontakter fra kontoene du har lagt til, i kontaktlisten. Du kan imidlertid filtrere listen 

etter nettverk. Hvis du vil finne ut hvordan, kan du se Hvordan endrer jeg hvilke kontakter jeg ser? på denne 

Windows.com-siden: Personer-app for Windows: Vanlige spørsmål.  

Feste en kontakt til startskjermen 

Sørg for å ha personene du bryr deg om, lett tilgjengelig. Fest dem til startmenyen slik at du kan se bildet av 

dem og nye oppdateringer uten å måtte åpne en app. Det er også en praktisk snarvei for å sende dem e-post, 

begynne å chatte, med mer.  

1. Åpne Personer-appen og trykk eller klikk personen som du vil feste.  

2. Sveip ned fra toppen av skjermen, og trykk eller klikk Fest til Start.  

Personens profilbilde og Facebook-statusoppdateringer og tweeter vil vises som en flis på startskjermen. Trykk 

eller klikk flisen for å gå til kontaktinformasjonen. Derfra kan du raskt sende e-post, ringe eller sende en 

melding. 

Legge inn dine egne oppdateringer 

Slik kan du oppdatere Facebook-statusen eller skrive en tweet:  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/people-faq
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1. Sveip ned fra toppen av skjermen i Personer-appen, og trykk deretter Meg.  

2. Under Hva er nytt velger du et sosialt nettverk, skriver meldingen din og trykker eller klikker deretter 

Send-knappen.  

Skrive på Facebook-veggen til noen 

Slik skriver du på Facebook-veggen til noen:  

1. Åpne Personer-appen, og trykk eller klikk en kontakt.  

2. I Hva er nytt skriver du noe i Facebook-boksen, og trykker eller klikker deretter Send-ikonet.  

Tips 

 Du kan bruke Del-perlen til å dele koblinger eller bilder på sosiale nettverk. Se Dele bilder, koblinger og 

mer i denne veiledningen.  

Kalender  

Kalender-appen setter sammen alle kalenderne dine slik at du alltid har full oversikt over dagene dine. 

Påminnelser og varsler minner deg på hendelser og avtaler slik at du ikke går glipp av noe. 

Sette sammen alle kalenderne dine 

Når du legger til e-postkontoer, kan du se alle avtaler på ett sted. Slik legger du til en konto i Kalender-appen: 

1. Åpne kalender-appen, sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk Innstillinger. 

2. Trykk eller klikk Kontoer. 

3. Trykk eller klikk Legg til en konto, og trykk eller klikk typen konto du vil legge til. Følg deretter 

instruksjonene på skjermen. 

Hvis du har flere kalendere innenfor én konto, er det ikke sikkert at alle vil vises i Kalender. Da må du gå til den 

opprinnelige kalenderen for å se dem. For eksempel, hvis Gmail-kalenderen inkluderer en delt familiekalender 

som ikke vises i Kalender-appen, må du gå til www.gmail.com for å se de hendelsene. 

Obs!   Fra og med 30. januar 2013 støtter ikke Google lenger nye EAS-tilkoblinger (Exchange ActiveSync). Hvis 

du bruker den nyeste versjonen av Kalender-appen, blir ikke Google-kalenderen synkronisert med Kalender-

appen. Du finner mer informasjon i Slik synkroniserer du Google-tjenester på Windows.com. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/use-google-windows-8-rt
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Endre alternativene 

Du kan velge hvilke kalendere du ser, i fargene du liker. Du kan for eksempel skjule fødselsdagskalenderen for 

sosiale nettverk. 

Slik endrer du kalenderalternativer: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Alternativer (fra Kalender-appen).  

2. Velg hvilke kalendere du vil vise, og fargene du ønsker. 

Bytte visninger 

Du kan bytte mellom tre kalendervisninger: Dag, uke og måned. Slik gjør du det: 

1. Åpne appkommandoene (sveip ned fra toppen av skjermen eller høyreklikk).  

2. Trykk eller klikk Dag, Arbeidsuke, Uke eller Måned. 

Legge til et kalenderelement 

Du kan påminne deg selv om et gjøremål eller om å invitere noen til et møte. Slik gjør du det: 

1. Trykk eller klikk dagen eller klokkeslettet for den nye avtalen eller hendelsen. (Du kan også sveipe ned 

fra toppen av skjermen og så trykke Ny nederst til høyre.) 

2. Velg en kalender for avtalen. 

3. Legg til detaljer om avtalen, som tittel, sted og varighet. 

4. I feltet Hvem skriver du inn navn og e-postadresser til personene du vil invitere.  

Hvis du oppretter et møte fra Outlook-kontoen, kan du kanskje se når personer er ledig eller opptatt og 

planlegge et møte basert på denne informasjonen. Dette gjør du ved å trykke eller klikke 

Planleggingsassistent. Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis arbeidsplassen din bruker 

Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 eller Microsoft Exchange Server 

2013 Preview. Spør nettverksadministratoren om dette. 

5. Hvis du vil gjøre dette til en regelmessig hendelse, trykker eller klikker du Vis mer og velger hvor ofte. 

6. Trykk eller klikk Lagre (  ). 
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Være klar med påminnelser 

Slik legger du til kalendervarsler på låseskjermen: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, 

og trykk eller klikk Personaliser. 

2. Under Låseskjermapper trykker eller klikker du + og deretter 

Kalender. 

3. Trykk eller klikk Varslinger (til venstre), og kontroller at varslinger er aktivert for Kalender-appen. 

Hvis du vil lære mer, kan du se Kalender-app: Vanlige spørsmål på Windows.com. Hvis du vil vite hvordan du blir 

varslet om kommende hendelser, kan du se Administrere varslinger for Mail, Kalender, Personer og Meldinger 

på Windows.com. 

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/calendar-faq
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/how-manage-notifications
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Kamera 

Surface har to kameraer. Du kan bruke frontkameraet til videochat med en venn, og du kan bruke det 

bakovervendte kameraet til å spille inn møter og 

hendelser håndfritt. Du kan også ta bilder med 

begge kameraene. 

Et privatlys vises når et av kameraene er aktivt, så 

du slipper overraskelser. Begge kameraene har fast 

fokus, så du trenger ikke tenke på fokusering. 

Kameraene spiller inn video i 720p HD, med et 

størrelsesforhold på 16:9. 

Begge kameraene kan ta bilder og spille inn 

videoer. Det bakovervendte kameraet er vinklet slik at det peker rett frem når Surface hviler på støtten.  

Ta opp video  

1. Gå til startskjermen og trykk eller klikk Kamera.  

2. Trykk eller klikk Videomodus. Dette ikonet bytter mellom video- og bildemodus.  

3. Trykk eller klikk Bytt kamera for å veksle mellom det fremre og det bakre kameraet.  

4. Trykk på skjermen for å starte opptaket. Når du er ferdig, trykker du på skjermen for å stoppe opptaket.  

Tips 

 Trykk eller klikk Kameraalternativer for å endre innstillinger som for eksempel videostabilisering, 

lysstyrke og kontrast.  

 Videoer som du spiller inn med Surface, lagres i Kamerarull-albumet i Bilder-biblioteket. Bruk Bilder-

appen til å se på videoene.  

 Du kan også bruke andre kameraapper fra Windows Store. 

Ta et bilde 

1. Gå til startskjermen og trykk eller klikk Kamera.  

2. Kontroller at Videomodus ikke er valgt.  

3. Velg Bytt kamera for å veksle mellom det fremre og det bakre kameraet.  

4. Trykk på skjermen for å ta et bilde.  
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Tips   

 Trykk eller klikk Kameraalternativer for å endre innstillinger som for eksempel oppløsning, lysstyrke og 

kontrast.  

 Bilder som du tar med Surface, lagres i Kamerarull-albumet i Bilder-biblioteket. Bruk Bilder-appen til å 

se på bildene.  

Hvis du vil lære mer, kan du se Kamera-app og webkameraer: Vanlige spørsmål på Windows.com. 

Xbox Music 

Med Xbox Music kan du spille av sanger i samlingen din, velge blant millioner av sanger og album å strømme4, 

eller legge til i ditt musikkbibliotek – alt med Musikk-appen. Og når du ikke vet hva du vil høre på, kan Musikk-

appen hjelpe deg med å lage egne spillelister basert på favorittene dine. 

4Gratis strømming er begrenset til 10 timer per måned etter 6 måneder. Ubegrenset med betalt abonnement på Xbox Music Pass.  

Logge på med Microsoft-kontoen din 

Du må logge på med en Microsoft-konto for å strømme eller kjøpe sanger fra Xbox Music. Slik gjør du det: 

1. Gå til startskjermen og trykk eller klikk Musikk.  

2. Gjør ett av følgende: 

 Klikk Logg på (øverst til høyre). 

 Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger, og trykk eller klikk Konto. Klikk Logg 

på. 

3. Skriv inn kontoinformasjonen (e-postadresse og passord), og trykk eller klikk Lagre. 

Spille musikk i samlingen din 

Slik spiller du musikk fra Musikk-biblioteket ditt:  

1. Gå til startskjermen og trykk eller klikk Musikk. 

2. Rull til venstre, og trykk eller klikk deretter Min musikk.  

3. Velg sangen eller albumet du vil spille, eller legg til i en spilleliste. (Sveip ned fra toppen av skjermen for 

å se alle alternativene.)  

Ingen musikk? Hvis Min musikk er tom, kan du legge til sanger i Musikk-biblioteket eller på skrivebordet eller 

bli med i en hjemmegruppe for å få tilgang til musikk på PCer i hjemmenettverket. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/camera-app-faq
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 Hvis du trenger hjelp til å kopiere musikk til Musikk-biblioteket, kan du se Flytte filer til Surface i denne 

veiledningen.  

 Hvis du vil spille musikk som er lagret på andre PCer, kan du se Finne delte elementer på andre 

datamaskiner i denne veiledningen.  

Tips  

 Hvis du vil ha bedre lyd, kan du koble eksterne høyttalere til hodetelefonutgangen eller USB-porten på 

Surface, eller koble til høyttalere trådløst med Bluetooth. Du finner mer informasjon i Koble til enheter.  

 Hvis du vil vise musikken når Musikk-appen åpnes, aktiverer du dette alternativet i innstillingene. (Fra 

Musikk-appen åpner du Innstillinger-perlen og trykker eller klikker Innstillinger. Sett deretter 

oppstartsvisning til På.) 

Strømme musikk 

Når du er logget på med Microsoft-kontoen, får du tilgang til millioner av sanger du kan strømme umiddelbart, 

helt gratis.* Slik strømmer du musikk: 

1. Åpne Søk-perlen fra Musikk-appen (sveip inn fra venstre kant av skjermen og trykk Søk). 

2. Skriv inn navnet på en artist, et album eller en sang i søkefeltet, og trykk eller klikk søkeikonet.  

3. Velg artisten, albumet eller sangen du vil ha, og klikk deretter spill av.  

*Internett kreves. Avgifter til Internett-leverandør kan påløpe. Gratis strømming av musikk er begrenset til 10 timer per måned etter 6 

måneder. Hvis du ønsker ubegrenset strømming av musikk, kan du se informasjonen om Xbox Music Pass nedenfor.  

Kjøpe sanger og albumer  

Du kan bruke Microsoft-kontoen til å kjøpe sanger og albumer fra Xbox Music Store. Slik gjør du det: 

1. Finn en sang eller et album du vil ha. Du kan bruke Søk-perlen for raskt å finne en sang, et album eller 

en artist. Eller bla i Xbox Music Store ved å velge all musikk eller populær musikk.  

2. Trykk eller klikk Kjøp album eller vis appkommandoer, og trykk eller klikk Kjøp sang (sveip ned fra 

toppen av skjermen eller høyreklikk for å se appkommandoene).  

Hvis du vil se kontoinnstillingene (inkludert betalingsmåte og faktureringslogg), åpner du Innstillinger-perlen og 

trykker eller klikker Konto.  

Bruke Smart DJ 

Smart DJ lager automatisk en spilleliste av sanger med kjennetegn som ligner artisten du oppgir. Hvis du for 

eksempel elsker Rolling Stones, kan du bruke Smart DJ til å lage en spilleliste med sanger av den gruppen og 

andre grupper som spiller samme type musikk. Sangene i spillelisten hentes fra samlingen din og fra Xbox Music 

Store. 
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I området Avspilling i Musikk-appen trykker eller klikker du Ny Smart DJ, skriver inn navnet på en artist og 

trykker deretter avspillingsikonet. 

Lage en spilleliste 

Du kan lage og lagre spillelister for å få rask og enkel tilgang til favorittene. Slik gjør du det:  

1. Rull til venstre i Musikk-appen, og trykk eller klikk deretter Min musikk.  

2. Trykk eller klikk spillelister, og velg deretter Opprett ny spilleliste.  

3. Skriv inn et navn på spillelisten, og velg deretter Lagre.  

4. Velg albumer eller sanger i samlingen din, og trykk eller klikk Legg til i spilleliste fra appkommandoene 

(sveip ned fra toppen av skjermen eller høyreklikk for å åpne appkommandoene).  

Xbox Music Pass 

Kjøp et Xbox Music Pass for å få ubegrenset tilgang til millioner av sanger uten å bli avbrutt av reklame. Du kan 

strømme eller laste ned sangene og spille dem på PCen, nettbrettet, Windows Phone eller Xbox 360. Du kan til 

og med lytte til musikk når du ikke er på nettet. Opprett og lagre dine egne spillelister, eller la SmartDJ opprette 

dem for deg basert på artister du kjenner og liker. 

Trenger du hjelp? 

Hvis du trenger hjelp med Xbox Music eller Xbox Music Store, kan du se Xbox Music på support.xbox.com. 

Flere musikkapper 

 Du kan også bruke Windows Media Player (skrivebordsapp følger med Windows 8) til å spille av musikk 

og videoer. Hvis du trenger hjelp til å bruke Windows Media Player, kan du se Komme i gang med 

Windows Media Player på Windows.com. 

 Du kan bla gjennom eller søke på Windows Store for å finne flere musikkapper.  

 

 

 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=262213
http://support.xbox.com/music-and-video/music/music-info
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/getting-started-with-windows-media-player
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/getting-started-with-windows-media-player
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Bilder 

Du kan bruke Bilder-appen til å bla gjennom og 

søke etter bilder i Bilder-biblioteket. Du kan også 

legge til kontoinformasjonen for dine 

favorittnettsteder i Bilder-appen, som Facebook, 

Flickr og SkyDrive, slik at de bildene også vises. 

Den er et sted der du kan se gjennom alle bildene 

dine. 

Når du skal se bilder, går du til startskjermen og 

åpner Bilder-appen.  

 Hvis du vil se bilder og videoer som er tatt 

med Surface, trykker eller klikker du Bildebibliotek og deretter Kamerarull.  

 Bilder som er i bildebiblioteket, vises i Bilder-appen. Hvis du vil lære hvordan du legger til bilder i Bilder-

appen, kan du se Bilder: Vanlige spørsmål på Windows.com. 

Tips  

 Hvis du vil se appkommandoer som Lysbildefremvisning og Merk alt, sveiper du ned fra øvre kant av 

skjermen eller høyreklikker.  

 Hvis du vil se hvilke filformater som støttes av Bilder-appen, kan du se Hvilke filtyper støttes på Surface? 

på Surface.com. 

Importere bilder eller videoer  

Du kan også bruke Bilder-appen til å importere bilder fra et kamera, en telefon eller et flyttbart lager (USB-flash-

enhet eller microSD-minnekort). Slik gjør du det: 

1. Koble kameraet, telefonen eller det flyttbare lageret til Surface. 

2. Åpne Bilder-appen, sveip opp fra bunnen av skjermen og trykk eller klikk Importer.  

3. Trykk eller klikk kameraet eller minnekortet du vil importere fra.  

4. Sveip nedover på eller høyreklikk hvert bilde eller hver video du vil importere.  

5. Skriv inn et navn på mappen der du vil plassere filene, og velg deretter Importer.  

Tips 

 Hvis du trenger hjelp med Bilder-appen, kan du se Bilder: Vanlige spørsmål på Windows.com.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/photos-app-faq
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/storage-files-and-folders/which-file-types-are-supported
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/photos-app-faq
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 Hvis du har mange bilder eller videoer, kan du lagre dem på SkyDrive og få tilgang til dem fra en 

hvilken som helst enhet koblet til nettet, inkludert Surface. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se 

SkyDrive i denne veiledningen.  

 Du kan bruke Fotogalleri til å redigere fotografier, og Movie Maker til å redigere videoer. Hvis du vil vite 

mer om disse appene, kan du se Gratis skrivebordsapper i denne veiledningen. 

Xbox Video 

Bruk Xbox Video-appen til å laste ned eller 

strømme dine favorittfilmer og TV-

programmer. Du kan også bruke videoappen 

til å se videoer fra videobiblioteket.  

Spille av videoer fra biblioteket  

Slik spiller du av videoer fra videobiblioteket:  

1. Trykk eller klikk Video på startskjermen.  

2. Rull mot venstre, og velg deretter mine videoer.  

3. Trykk eller klikk videoen du vil spille av. Sveip ned på en video hvis du vil se flere alternativer.  

Ingen videoer?  Hvis Mine videoer er tom, kan du legge til videoer i videobiblioteket eller bli med i en 

hjemmegruppe. Hvis du trenger hjelp til å kopiere videoer til videobiblioteket, kan du se Flytte filer til Surface i 

denne veiledningen. Hvis du vil spille av videoer som er lagret på andre PCer, kan du se Finne delte elementer 

på andre datamaskiner i denne veiledningen.  

Du kan også bruke Windows Media Player til å spille av videoer, og Movie Maker til å redigere videoene. Hvis du 

vil vite mer om disse appene, kan du se Gratis skrivebordsapper i denne veiledningen. 

Tips  

 Hvis du vil se hvilke formater som støttes, kan du se Hvilke filtyper støttes? på Surface.com.    

 Hvis du vil ha bedre lyd, kan du koble eksterne høyttalere til hodetelefonutgangen eller USB-porten på 

Surface, eller koble til trådløse Bluetooth-høyttalere. Du finner mer informasjon i Koble til enheter.  

 Hvis du vil se videoene når videoappen åpnes, aktiverer du dette alternativet i innstillingene. (Fra Video-

appen åpner du Innstillinger-perlen og trykker eller klikker Innstillinger. Sett deretter oppstartsvisning 

til På.)  

http://www.microsoft.com/surface/nb-NO/support/storage-files-and-folders/which-file-types-are-supported
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Logge på med Microsoft-kontoen din 

Du må logge på med en Microsoft-konto for å strømme eller laste ned videoer fra Xbox Video. Slik gjør du det: 

1. Trykk eller klikk Video på startskjermen.  

2. Gjør ett av følgende: 

 Klikk Logg på (øverst til høyre). 

 Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger, og trykk eller klikk Konto. Klikk Logg 

på. 

3. Skriv inn kontoinformasjonen (e-postadresse og passord), og trykk eller klikk Lagre. 

Bla gjennom, kjøpe og leie filmer og TV-programmer 

Bruk Video-appen til å kjøpe eller leie de siste filmene eller kjøpe TV-programmer (der det er tilgjengelig). Du 

kan strømme umiddelbart i HD, du trenger ikke vente på at noe skal lastes ned. Slik gjør du det:  

1. Trykk eller klikk Video på startskjermen.  

2. Bla for å se valg for filmer og TV, bla gjennom kategoriene, eller bruk Søk-perlen til å finne en bestemt 

film eller et bestemt TV-program.  

3. Velg en film eller et program, og følg instruksjonene på skjermen for å kjøpe eller leie videoen.  

Obs!  Xbox Movies og TV Store er ikke tilgjengelig i alle land. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se 

Funksjonsliste for Xbox på Windows på support.Xbox.com.  

Tips  

 Videoer som du kjøper eller leier fra Xbox Video, belastes i henhold til betalingsmåten som er knyttet til 

din Microsoft-konto. Hvis du vil vise informasjon om kontoen din, åpner du Innstillinger-perlen og 

trykker deretter Konto.    

 Du kan strømme videoene fra Surface til TVen ved å bruke Spill av på eller Xbox SmartGlass.5  

 Hvis du trenger hjelp med Video-appen, kan du se Xbox Video på support.Xbox.com.  
5Bredbåndstilkobling til Internett og Xbox 360-konsoll er nødvendig, og selges separat. Ikke alt innhold er aktivert for SmartGlass. 

Tilgjengelighet, innhold og funksjoner varierer mellom enheter og land. Se xbox.com/live. 

 

 

 

http://support.xbox.com/apps/windows-8/xbox-on-windows-features
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/play-to#1TC=t1
http://support.xbox.com/music-and-video/video/video-info
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Skype 

Skype er appen som alltid er tilkoblet og som gjør det enklere 

enn noen gang å holde kontakten med venner. Hold deg 

oppdatert om det som skjer med venner gjennom video- og 

taleanrop og direktemeldinger, alt fra én app.  

Du kan holde kontakt med hvem som helst, på nesten hvilken 

som helst enhet, og stort sett hvor som helst i verden, gratis. 

Du kan også ringe fasttelefoner og mobiltelefoner til en rimelig 

pris. 

Konfigurere Skype 

1. Installer Skype-appen fra Windows Store:  

 Åpne Store-appen og skriv inn Skype. Trykk eller klikk Skype i søkeresultatene, og trykk eller klikk 

Installer. 

2. Åpne Skype-appen.  

3. Følg trinnene på denne nettsiden for Skype: How do I sign in to Skype for Windows 8. Hvis du velger å 

slå sammen Skype- og Microsoft-kontoene, blir Messenger-vennene dine automatisk lagt til i 

kontaktlisten din.  

Hvis du vil legge til flere kontakter i Skype, kan du se Adding contacts på Skype.com.  

Ringe og chatte 

Ringe  Når du skal starte en samtale, trykker eller klikker du en kontakt og deretter knappen for samtale  eller 

videosamtale . Hvis du vil ringe et mobilnummer eller fastlinjenummer, trykker eller klikker du Ring til 

telefoner  på Skype-startskjermen. (Skype-kreditt eller månedsabonnement er nødvendig.) Hvis du vil vite 

mer, kan du se Calling mobiles and landlines  på Skype.com. 

Chatte  Trykk eller klikk en kontakt og begynn å skrive for å starte en chat. 

Hvis du trenger hjelp med Skype, kan du se Finding your way around Skype på Skype.com. 

Skype-tips 

 Hvis du vil endre Skype-innstillingene eller åpne Hjelp, åpner du Innstillinger-perlen fra Skype. 

 Hvis du vil veksle mellom frontkameraet og det bakovervendte kameraet mens du er i en videosamtale, 

trykker du webkamerabildet nederst til høyre. 

https://support.skype.com/en/faq/FA12168/how-do-i-sign-in-to-skype-for-windows-8-with-my-microsoft-account
https://support.skype.com/en/faq/FA12107/adding-contacts-windows-8
https://support.skype.com/en/faq/FA12102/calling-mobiles-and-landlines-windows-8
https://support.skype.com/en/faq/FA12110/finding-your-way-around-skype-for-windows-8?frompage=search&q=finding+your+way+around&fromSearchFirstPage=false
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 Når du fester noen til startskjermen, kan du trykke eller klikke på bildet av personen for å starte en 

videosamtale eller en chat eller sende en SMS ved hjelp av Skype. Du kan lese Feste en kontakt til 

startskjermen i denne veiledningen hvis du vil finne ut hvordan du fester en person til startskjermen. 

Obs!   En skrivebordsversjon av Skype er også tilgjengelig på nettet. Se Skype for Windows-skrivebordet for å 

finne mer informasjon.  

SkyDrive 

Med SkyDrive er du aldri uten dokumentene, bildene og videoene som 

er viktige for deg. Microsoft-kontoen din inkluderer 7 GB med gratis 

lagringsplass i skyen som er tilgjengelig fra hvilken som helst PC, Mac, 

iPad eller telefon. Dokumenter som du oppretter med Office 2013-

apper, lagres som standard på SkyDrive. 

Bruk SkyDrive-appen til å laste opp eller få tilgang til filene som har 

lagret på din SkyDrive. Det gjør du ved å gå til startskjermen og trykke eller klikke SkyDrive. 

Alle filene du har lagret på SkyDrive, vises. Trykk eller klikk et mappenavn for å se innholdet i mappen. Trykk 

eller klikk en fil for å åpne den. Office-filer åpnes i Office-apper, og musikkfiler åpnes i Xbox Music.  

Sveip ned fra toppen av skjermen for å se appkommandoene.  

Tips 

 Når du skal velge en fil eller mappe, sveiper du ned eller høyreklikker den.  

 Bilder som du laster opp til SkyDrive, vises også i Bilder-appen. 

 Trenger du hjelp med SkyDrive? Åpne Innstillinger-perlen fra SkyDrive-appen og trykk eller klikk Hjelp. 

Få tilgang til filene fra hvor som helst  

Du kan få tilgang til filene fra hvilken som helst datamaskin eller telefon, og til og med fra Xbox. 

 Last ned en gratis SkyDrive-app for en telefon, iPad eller datamaskin (Windows eller Mac).  

 Eller gå til SkyDrive.com fra en enhet med Internett-tilgang for å få tilgang til filene. 

Laste opp filer til SkyDrive fra en app 

SkyDrive er tilgjengelig fra Del-perlen i enkelte apper. Det betyr at du enkelt kan legge til innhold på SkyDrive 

fra appen du bruker.  

Du kan for eksempel laste opp bilder fra Bilder-appen. Slik gjør du det: 

http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-computer/
https://apps.live.com/skydrive
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1. Trykk eller klikk Bilder på startskjermen. 

2. Gå til et bilde eller en mappe du vil laste opp. 

3. Velg hva du vil laste opp til SkyDrive ved å sveipe ned på bilder eller mapper.  

4. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk SkyDrive. 

5. Trykk eller klikk mappen du vil laste opp bildet eller bildene til.  

6. Trykk eller klikk Last opp.  

Du kan selvfølgelig også bruke SkyDrive-appen til å laste opp filer. Åpne SkyDrive-appen, og sveip ned fra 

toppen av skjermen for å se appkommandoene (inkludert Last opp og Last ned).  

Dele bilder og videoer på SkyDrive 

Med SkyDrive er det enkelt å dele filer med venner og kolleger på en sikker og enkel måte. De trenger ikke 

installere noen spesielle programmer eller registrere en ny konto, og de kan bruke hvilken som helst nettleser 

for å finne filene du deler med dem. Og du har kontroll – filene blir bare delt med de personene du velger. 

Del hvilken som helst fil, selv store filer 

Del bilder og videoer ved å bruke en kobling til filene på SkyDrive i stedet for å bruke vedlegg. Slik gjør du det: 

1. Åpne SkyDrive-appen, og velg filene du vil dele. Sveip ned på en fil eller mappe for å velge den. 

2. Åpne Del-perlen, og finn ut hvordan du vil dele:  

 Via e-post  Velg E-post, legg til e-postadresser, skriv en kommentar hvis du vil, og trykk eller klikk 

Send-ikonet. 

 På et sosialt nettverk  Velg Personer, et sosialt nettverk, skriv en kommentar hvis du vil, og trykk 

eller klikk Send-ikonet. 

Hvis du vil lære mer om SkyDrive, kan du se SkyDrive-app: Vanlige spørsmål på Windows.com. 

SkyDrive-skrivebordsapp 

Den forhåndsinstallerte SkyDrive-appen synkroniserer ikke automatisk filene over flere datamaskiner. Hvis du vil 

gjøre det, må du laste ned den gratis SkyDrive-skrivebordsappen. Når SkyDrive-skrivebordsappen er installert, 

vil den synkronisere innholdet på SkyDrive til en plassering du velger på Surface. SkyDrive-skrivebordsappen 

integreres med Filutforsker og gjør det enkelt å kopiere og flytte filer til skyen. Og filene synkroniseres 

automatisk med alle datamaskinene dine. Har du spørsmål om SkyDrive? Se SkyDrive-skrivebordsapp for 

Windows: Vanlige spørsmål på Windows.com. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/skydrive-app-windows-8-faq
http://windows.microsoft.com/nb-NO/skydrive/download
http://windows.microsoft.com/nb-no/skydrive/windows-app-faq
http://windows.microsoft.com/nb-no/skydrive/windows-app-faq
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Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk Office-flisen på startskjermen for å kjøpe, aktivere eller prøve Microsoft Office 365 Home Premium på 

Surface Pro. Slik gjør du det: 

1. Trykk eller klikk Office på startskjermen. 

2. Trykk eller klikk ett av disse alternativene: 

 Kjøp  Se de forskjellige alternativene for kjøp av Office. 

 Aktiver  Skriv inn produktnøkkelen for Office hvis du allerede har kjøpt det. 

 Prøv  Installerer en prøveversjon av Office 365 Home Premium som varer i én måned. 

Prøveversjonen av Office 365 Home Premium inkluderer de nyeste versjonene av Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, OneNote, Access og Publisher. 

Hva er forskjellen mellom Office 2013-pakkene og Office 365? 

Du kan abonnere på en Office 365-plan eller kjøpe en Office 2013-pakke for Surface Pro. Hvis du vil lære om 

forskjellene mellom Office 365-planer og Office 2013-pakker, kan du se Vanlige spørsmål om Office på 

Office.com.  

Hvis du vil lære mer om Office 365 Home Premium eller kjøpe Office for én enkelt PC (for eksempel 

Surface Pro), kan du gå til Office.com/Buy. 

http://office.microsoft.com/nb-NO/products/office-frequently-asked-questions-FX102926087.aspx
http://office.com/buy


  

© 2013 Microsoft   Side 107 

 

Hvordan installerer jeg Office 2010 på Surface Pro? 

Du kan også installere Office 2010 fra en CD- eller DVD-plate, et nettsted eller et nettverk: 

 Installere fra en CD- eller DVD-plate 

Hvis du vil installere Office 2010 fra en CD- eller DVD-plate, kobler du en ekstern optisk USB-stasjon til 

Surface Pro. Hvis installasjonen av Office 2010 ikke starter automatisk, åpner du Søk-perlen, skriver inn 

Datamaskin i søkefeltet, og trykker eller klikker deretter Datamaskin. Åpne CD- eller DVD-mappen, og 

åpne deretter installasjonsfilen for programmet, som vanligvis har navnet Setup.exe eller Install.exe. 

 Installere fra et nettverk 

Be om hjelp fra nettverksadministratoren når du skal installere Office fra jobbnettverket ditt.  

 Installere fra Internett 

Hvis du har den 25-tegns produktnøkkelen som fulgte med kjøpet av Office 2010, kan du installere Office 

2010 fra Internett.  

Starte en Office-app 

Når Office er installert, går du til startskjermen og finner 

appflisen eller skriver inn navnet på appen du vil bruke 

(du kan for eksempel skrive inn Word og trykke Enter). 

Du kan også starte Office-apper fra skrivebordet. Det 

gjør du ved å gå til startskjermen og trykke eller klikke 

Skrivebord (eller Windows-logotasten  + D). Når du er 

på skrivebordet, vises Office-appene på oppgavelinjen. 

Trykk eller klikk en Office-app på oppgavelinjen. 

Hvis du vil lære hvordan du fester og løsner apper fra 

startskjermen eller oppgavelinjen, kan du se Tilpasse Surface i denne veiledningen.  

Hurtigstartveiledninger for Office 2013 

Hvis du er ny bruker av Office 2013, kan du laste ned gratis hurtigstartveiledninger for å få hjelp til å komme i 

gang. Disse veiledningene kan skrives ut, og de inneholder nyttige tips og snarveier for å hjelpe deg med å finne 

frem:  

Hurtigstartveiledninger for Office 2013 

Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer e-post i Outlook, kan du se Konfigurere e-post i Outlook 2010 eller 

Outlook 2013. 

https://www1.downloadoffice2010.microsoft.com/usa/registerkey.aspx?ref=pkc&culture=nb-NO
https://www1.downloadoffice2010.microsoft.com/usa/registerkey.aspx?ref=pkc&culture=nb-NO
http://office.microsoft.com/nb-NO/support/office-2013-quick-start-guides-HA103673669.aspx
http://office.microsoft.com/nb-NO/web-apps-help/set-up-email-in-outlook-2010-or-outlook-2013-HA102823161.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/nb-NO/web-apps-help/set-up-email-in-outlook-2010-or-outlook-2013-HA102823161.aspx?CTT=1
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Office-filene dine på hvilken som helst enhet 

Når du er logget på med Microsoft-kontoen din, lagrer Office-appene dokumentene på SkyDrive som standard. 

På denne måten har du Office-dokumentene på ett sted som er tilgjengelig fra hvilken som helst datamaskin, 

telefon eller enhet som er koblet til Internett. Microsoft-kontoen din inkluderer 7 GB gratis lagringsplass på 

SkyDrive.  

Lagring av Office-dokumenter på SkyDrive gjør det også enkelt å dele og samarbeide med andre. (Hvis de ikke 

har Office, kan de vise og redigere dokumenter som du deler, med gratis Office Web Apps.) Hvis du ønsker mer 

informasjon, kan du se Dele Office-dokumenter med SkyDrive på Office.com. 

Hvis du heller vil lagre Office-dokumentene på Surface, kan du gjøre det ved å velge Datamaskin når du lagrer 

fra en Office-app. 

Filkompatibilitet 

Office 2013-apper kan åpne filer som er opprettet med tidligere versjoner av Office. Hvis du vil kontrollere 

kompatibilitet mellom Office 2013 og tidligere versjoner av Office, kan du se Kontrollere filkompatibilitet med 

tidligere versjoner på Office.com.  

Berøring, penn og språkstøtte 

 Berøring   Berøringsveiledning for Office på Office.com hjelper deg med å lære hvordan du bruker 

berøring sammen med de nye Office-appene.  

 Penn  Hvis du vil finne ut hvordan du bruker en penn til å tegne, skrive eller merke tekst i Office-apper 

(kalt håndskrift i Office), kan du se Bruke en penn til å tegne, skrive eller utheve tekst på en tavle-PC 

med Windows på Office.com.  

 Språkstøtte  Hvis du vil bruke Office med et annet språk, kan du se Trenger jeg en språkpakke eller en 

LIP (Language Interface Pack)? på Office.com. 

OneNote 

OneNote er en digital notatblokk som gir deg ett sted for alle notater og informasjon – alt du trenger å huske 

og gjøre i livet ditt. Du kan lage gjøremålslister med avmerkingsbokser, legge bilder til notater og formatere 

notater med ting som tabeller, punkter og farger. 

Når du logger på med en Microsoft-konto, lagres notatene dine i skyen slik at du får tilgang til dem fra hvor 

som helst – datamaskinen, telefonen eller Internett. 

Det er to versjoner av OneNote som du kan bruke med Surface:  

 En gratis OneNote-app som er tilgjengelig fra Windows Store. Installer den ved å åpne Store-appen og 

skrive inn OneNote.  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=250772
http://office.microsoft.com/nb-NO/videos/video-sharing-office-docs-with-skydrive-VA103984830.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/nb-NO/word-help/check-file-compatibility-with-earlier-versions-HA010357401.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/nb-NO/word-help/check-file-compatibility-with-earlier-versions-HA010357401.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/nb-NO/support/office-touch-guide-HA102823845.aspx
http://office.microsoft.com/nb-NO/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/nb-NO/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/nb-NO/onenote-help/do-i-need-a-language-pack-or-language-interface-pack-HA010354264.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/nb-NO/onenote-help/do-i-need-a-language-pack-or-language-interface-pack-HA010354264.aspx?CTT=1
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 OneNote 2013 (skrivebordsapp) kan kjøpes med en Office-pakke eller separat.  

Fordi OneNote-notisblokker lagres i skyen (på SkyDrive), kan du legge til og redigere notater fra begge appene, 

eller fra telefonen. Første gang du starter OneNote, kan du bli spurt om din Microsoft-konto.  

Bruke OneNote-appen 

Her ser hvordan du kan gjøre en del ting i den gratis OneNote-appen (installert fra Windows Store): 

Oppgave Hva du kan gjøre 

Formatere tekst Merk teksten i et notat, og trykk eller klikk A-ikonet. Dette åpner en 

radial meny med alternativer.  

Finne et notat Åpne Søk-perlen og skriv inn det du søker etter. 

Håndskrive notater Bruk Surface-pennen til å håndskrive notater. 

Dele med OneNote 

 

Bruk Del-perlen eller Send til OneNote til å opprette notater.  

Du kan for eksempel merke tekst på en nettside i Internet Explorer, 

åpne Del-perlen og velge OneNote.  

Rask tilgang til en side Fest en side startskjermen slik at du kan åpne den raskt. I OneNote 

trykker og holder du på en side i noen sekunder. Så slipper du og 

trykker Fest til Start. 

Hvordan … Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk deretter Hjelp. 

OneNote på telefonen 

Du kan også bruke OneNote på telefonen for å skrive og få tilgang til notater når du er på farten.  

 Windows Phone 8: Bruke OneNote Mobile  

 Windows Phone 7: Bruke OneNote Mobile   

 OneNote Mobile for Android  

 OneNote Mobile for iPhone  

http://www.windowsphone.com/nb-NO/how-to/wp8/office/use-onenote-mobile
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=248671
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=248673
https://itunes.apple.com/no/app/onenote/id410395246?mt=8
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Lync 

Lync knytter sammen personer overalt som en del av det daglige arbeidet. Lync har direktemeldinger, tale, video 

og en flott møteopplevelse. To versjoner av Lync er tilgjengelig for Surface Pro: 

 Lync-app tilgjengelig fra Windows Store.  

 Lync 2013 (skrivebordsapp) kan kjøpes med en Office-pakke.  

  

Viktig  Microsoft Lync krever Lync Server eller en Office 365/Lync Online-konto.  

Kart 

Kart kan vise deg hvor du er, hvor du vil dra og fortelle hvordan du kommer dit. Kart 

viser også trafikkforhold slik at du kan velge den raskeste ruten.  

Obs!  Du må være koblet til Internett for å bruke Kart. 

Flytte rundt på et kart 

1. Trykk eller klikk Kart på startskjermen. 

2. Hvis du blir spurt om det, må du tillate at Kart får tilgang til og bruker informasjon om din plassering. 

3. Gjør et av følgende: 

 Flytte kartet  Dra fingeren over skjermen i hvilken som helst retning for å flytte kartet.  

 Zoome inn og ut  Når du skal zoome inn, drar du tommel og pekefinger fra hverandre på kartet. 

Når du skal zoome ut, kniper du fingrene sammen.  

 Virkelig zoome inn  Dobbelttrykk kartet for automatisk å midtstille og zoome inn på et punkt. 

Dobbelttrykk igjen for å komme enda nærmere.  

 Gå til din nåværende plassering  Sveip ned fra toppen av skjermen eller høyreklikk, og trykk eller 

klikk Min plassering. 

Få veibeskrivelser 

Funksjonen for veibeskrivelser i Kart kan lede deg dit du skal. Kart viser den totale avstanden og beregnet 

reisetid for å hjelpe deg med planleggingen.  

Slik får du veibeskrivelse til en adresse eller et sted: 
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1. Sveip ned fra øverste kant på skjermen i Kart-appen, eller høyreklikk, og trykk eller klikk deretter 

Veibeskrivelser.  

2. Skriv inn ett av følgende i feltene A og B (start- og sluttsteder):  

 En adresse 

 Navn eller type på en forretning (for eksempel kafé) 

 En by eller et postnummer 

 En severdighet (for eksempel Nidarosdomen) 

3. Trykk eller klikk  (Få veibeskrivelse). Det vises en rute på kartet.  

4. Trykk eller klikk Veibeskrivelser (øverst til venstre). 

Bruke Kart 

Oppgave Hva du kan gjøre 

Se trafikkforhold Sveip ned fra toppen av skjermen, og trykk eller klikk Vis trafikk. 

Endre innstillinger Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Alternativer. 

Skrive ut veibeskrivelser og kart Åpne Enheter-perlen, velg en skriver og trykk eller klikk Skriv ut. 

Dele et kart Åpne Del-perlen, og trykk eller klikk E-post. 

Feilsøking 

Hvis din posisjon ikke vises i Kart-appen, må du kanskje endre personverninnstillingene. Slik gjør du det: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Personvern, og kontroller at La apper bruke posisjonen min er På.  

Hvis du vil lære mer, kan du se Bing-kart-appen: Vanlige spørsmål på Windows.com. 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/bing-maps-app-faq
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Xbox Games 

Selv om du ikke eier en Xbox 360, kan 

du bruke Xbox Games-appen for å få 

spill og sosialisere med vennene dine. 

Du kan se spillfremgangen din, opptjene 

belønninger og prestasjoner, og se 

hvilke venner som er på nettet og hva 

de spiller.  

Og hvis du ønsker at vennene dine skal 

få vite hva du gjør, bruker du Del-perlen 

til å sende koblinger til favorittspillene 

dine, profilen din og prestasjoner. 

Logge på med Microsoft-kontoen 

din 

Du må logge på med en Microsoft-konto (tidligere kalt Windows Live ID) for å kjøpe og laste ned spill fra Xbox 

Games. Slik gjør du det: 

1. Trykk eller klikk Spill på startskjermen.  

2. Gjør ett av følgende: 

 Klikk Logg på (øverst til høyre). 

 Sveip inn fra høyre kant av skjermen og trykk Innstillinger, og trykk eller klikk Konto. Klikk 

Logg på. 

3. Skriv inn kontoinformasjonen (e-postadresse og passord), og trykk eller klikk Lagre. 

4. Bla til en av følgende butikker:  

 Windows Game Store Spill du kan spille på Surface. 

 Xbox 360 Game Store Spill du kan spille på din Xbox 360-konsoll. Spill som du kjøper, legges 

til i konsollens nedlastingskø og lastes ned automatisk neste gang konsollen kobler til Xbox.  

Tips  

 Trykk eller klikk et spill for å se alternativer som kjøp, spill og utforsk. Åpne Søk-perlen til å finne et 

bestemt spill.  

 Angi et signal for å la vennene dine få vite at du vil spille et spill.  

 Xbox-spill kan dra nytte av Xbox-funksjoner som prestasjoner, resultatlister, multispillermoduser og 

tilkobling til venner.  
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Spill i Windows Store  

Du kan også installere spill for Surface ved å bruke Store-appen. Slik gjør du det:  

 Åpne Store-appen, bla til Spill og trykk eller klikk Spill. Bla gjennom alle spillene, eller velg en 

underkategori øverst.  

Tips  

 Spill som du kjøper, belastes i henhold til betalingsmåten som er knyttet til Microsoft-kontoen. Spill 

som du kjøper, kan installeres på opptil fem PCer som kjører Windows 8 eller Windows RT. Se Windows 

Store i denne veiledningen for å finne mer informasjon. 

 Du kan se kontoinformasjonen din ved å åpne Innstillinger-perlen og så trykke eller klikke Din konto. 

Xbox SmartGlass 

 

Xbox SmartGlass gjør om Surface til en ekstra skjerm som samhandler med Xbox 360 for å vise 

favorittprogrammer, filmer, musikk, sport og spill på en bedre måte.6  

Hvis du vil se hva du kan gjøre med SmartGlass, kan du gå til Xbox.com/SmartGlass.  

http://www.xbox.com/nb-NO/smartglass
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Trinn 1: Konfigurer SmartGlass på Xbox 360 

Konfigurer SmartGlass på Xbox 360-konsollen ved å følge trinnene på denne Xbox.com-siden: Konfigurere og 

bruke SmartGlass på Xbox 360.  

Trinn 2: Koble Surface til Xbox 360  

1. Åpne SmartGlass-appen på Surface (hvis du ikke har appen, installerer du den fra Store).  

2. Følg instruksjonene på skjermen for å koble Surface til Xbox 360-konsollen.  

Trinn 3: Spill noe  

1. Åpne Video-, Music- eller Games-appen på Surface.  

2. Velg noe du vil spille av.  

3. Velg Spill av på Xbox 360. SmartGlass-appen starter, og elementet spilles av på din Xbox 360.  

I tillegg til å spille av innholdet kan Xbox SmartGlass vise deg informasjon om filmer, TV-programmer, spill og 

musikk som du ser eller hører på (ekstra skjerm).  

6Bredbåndstilkobling til Internett kreves, og avgifter til Internett-leverandør kan påløpe. Ikke alle spill og alt Xbox-innhold er aktivert for 

SmartGlass. Xbox Live Gold-medlemskap, ekstra gebyrer og/eller krav gjelder for noe innhold, inkludert Xbox Music. Tilgjengelige funksjoner 

og innhold varierer etter enhet og region og over tid. Se xbox.com/live. 

http://support.xbox.com/nb-NO/apps/my-xbox-live/my-xbox-live-requirements
http://support.xbox.com/nb-NO/apps/my-xbox-live/my-xbox-live-requirements
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Flere innebygde apper 

  
Nyheter 

Hold deg oppdatert med det som skjer i verden med 

denne bilderike appen. Sveip gjennom for å ta en 

rask kikk på nyhetene, eller gå dypere inn i emner du 

interesserer deg for. 

Økonomi 

Hold tritt med de raskt skiftende 

markedsforholdene. Sveip gjennom fargerike 

diagrammer for å få en rask oversikt over dagens 

aktivitet. 

   

Reiser 

Få inspirasjon til reiser sammen med alt verktøyet du 

trenger for å planlegge neste tur. Med et raskt trykk 

eller klikk kan du utforske reisemål over hele verden. 

 

Sport 

Følg sporten, klubbene og spillerne du bryr deg 

om. Sveip gjennom appen for å få en oversikt over 

overskrifter, poeng, spilleplaner, statistikk og mer. 

 
 

Været 

Forbered deg på værforholdene med værmeldinger 

for hver time, dag og de neste 10 dagene. 

Sammenligne værmeldingene fra flere værmeldere, 

sjekk radarkart og vis værhistorikk.  

Bing 

Bing-appen åpner Bing-startsiden med søkefelt, 

koblinger til populære emner og et bakgrunnsbilde. 

Du kan velge et trendemne, eller skrive inn ditt eget 

søkeuttrykk. 

http://apps.microsoft.com/windows/app/514c2f84-5490-4d72-b509-e482fb09529d
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Leser 

Les filer i PDF- og XPS-formater. Se Windows Leser: 

Vanlige spørsmål på Windows.com for å finne mer 

informasjon. 

 

Husk på å se etter flere apper i Windows Store. 

* Obs! Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. 

Gratis skrivebordsapper  

Her er noen flere skrivebordsapper du kanskje vil prøve.  

Windows Fotovisning 

Med Windows Fotovisning (skrivebordsapp) kan 

du raskt og enkelt bla gjennom samlingen med 

digitale bilder. 

Hvis du vil vite mer om Windows Fotovisning, 

kan du se Bruke Windows Fotovisning i 

Windows Hjelp (åpne Hjelp ved å gå til 

skrivebordet, åpne Innstillinger-perlen og så 

velge Hjelp). 

Windows Media Player 

Du kan bruke Windows Media Player (skrivebordsapp) til å spille av digitale mediefiler: musikk, videoer og 

bilder. Slik starter du Windows Media Player: 

1. Åpne Søk-perlen fra startskjermen. 

2. Skriv inn Windows Media Player i søkefeltet, og trykk eller klikk deretter Windows Media Player i 

søkeresultatene. 

Hvis du trenger hjelp til å bruke Windows Media Player, kan du se Komme i gang med Windows Media Player 

på Windows.com. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/reader-faqs
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/reader-faqs
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/getting-started-with-windows-media-player
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Fotogalleri 

Med Fotogalleri kan du organisere og redigere 

fotografiene dine, og så dele dem på nettet. 

Skrivebordsappen er tilgjengelig på nettet på 

Fotogalleri på Windows.com. 

Hvis du trenger hjelp med å bruke Fotogalleri, 

kan du se Fotogalleri-emnene på Windows.com.  

 

 

Movie Maker 

Lag filmer av videoer og bilder med Movie 

Maker. Denne skrivebordsappen er tilgjengelig 

på nettet på Movie Maker på Windows.com. 

Hvis du trenger hjelp med å bruke Movie Maker, 

kan du se Movie Maker-emnene på 

Windows.com.  

 

SkyDrive 

Den forhåndsinstallerte SkyDrive-appen kan vise og bla gjennom filene du har lagret på SkyDrive.com. Hvis du 

også ønsker å synkronisere filene automatisk mellom datamaskinene dine, må du installere den gratis SkyDrive-

skrivebordsappen. 

  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-live/photo-gallery-get-started
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-live/windows-essentials-help#v1h=tab2
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-live/movie-maker-get-started
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-live/windows-essentials-help#v1h=tab3
http://windows.microsoft.com/nb-NO/skydrive/download
http://windows.microsoft.com/nb-NO/skydrive/download
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/photo-gallery-get-started
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Tilleggsinformasjon du bør kjenne til 

Denne delen noen flere ting som kan være nyttig å kjenne til.  

Hold Surface oppdatert 

Windows Update holder Surface oppdatert. 

Windows Update 

Du trenger ikke å søke etter oppdateringer på nettet eller bekymre deg for at viktige feilrettinger kan mangle på 

Surface. Windows Update installerer automatisk viktige oppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelige. Når 

en oppdatering er tilgjengelig, ser du en melding som denne på låseskjermen:  

Windows Update 

PCen starter på nytt om 2 dager for å fullføre installasjonen av viktige oppdateringer. 

Når du ser denne meldingen, kan du oppdatere og starte Surface på nytt, eller vente 2 dager og la Windows 

installere oppdateringen og starte Surface på nytt for deg. 

Slik installerer du oppdateringene: 

 Trykk strømikonet fra låseskjermen, og trykk deretter Oppdater og start på nytt.  

-eller-  

 Gå til startskjermen, åpne Innstillinger-perlen, trykk eller klikk Strøm, og trykk eller klikk deretter 

Oppdater og start på nytt.  

Søke etter Windows-oppdateringer manuelt 

Du kan søke etter oppdateringer i Kontrollpanel eller PC-innstillinger. Slik søker du etter oppdateringer i PC-

innstillinger:  

1. Åpne Innstillinger-perlen, og trykk eller klikk deretter Endre PC-innstillinger. 

2. Rull ned og velg Windows Update  (til venstre). 

3. Velg Se etter oppdateringer nå.  

http://www.microsoft.com/surface/nb-NO/support/surface-with-windows-RT/getting-started/get-to-know-windows-RT
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Se i loggen for Windows Update 

Slik ser du hvilke Windows-oppdateringer som allerede er installert: 

1. Åpne Søk-perlen, skriv inn vis oppdateringslogg, og trykk eller klikk deretter Innstillinger. 

2. Trykk eller klikk Vis oppdateringslogg  i søkeresultatene. Det vises en liste over oppdateringer.  

Har du problemer med å installere oppdateringer?  

Hvis du har problemer med å installere oppdateringer, kan du se Feilsøke problemer med å installere 

oppdateringer på Windows.com eller søke i Windows Help. Slik gjør du det: 

1. Åpne Innstillinger-perlen fra skrivebordet, og trykk eller klikk Hjelp. 

2. Skriv Windows-oppdatering i søkefeltet. 

Endre innstillinger for Windows Update 

Du kan angi at Windows Update skal installere anbefalte oppdateringer automatisk, eller bare la deg få vite når 

oppdateringer er tilgjengelige.  

Slik endrer du innstillinger for Windows Update: 

1. Åpne Innstillinger-perlen fra skrivebordet, og trykk eller klikk Kontrollpanel.  

2. Trykk eller klikk System og sikkerhet, og trykk eller klikk deretter Windows Update. Herfra kan du:  

 Se gjeldende innstillinger og endre dem  

 Vise oppdateringsloggen  

 Se etter oppdateringer  

Hvis du vil slå på automatisk oppdatering, trykker eller klikker du Endre innstillinger. Velg Installer 

oppdateringer automatisk (anbefales) under Viktige oppdateringer.  

Hvis du vil vite mer om Windows Update, kan du se Automatisk oppdatering av Windows: Vanlige spørsmål på 

Windows.com. 

Fastvareoppdateringer 

Fastvare er programvare som styrer virkemåten til maskinvaren. Du vil se et varsel på Surface når en 

fastvareoppdatering er tilgjengelig. Når dette skjer, må du følge instruksjonene på skjermen for å oppdatere 

Surface.  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/troubleshoot-problems-installing-updates
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/troubleshoot-problems-installing-updates
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/windows-update-faq


  

© 2013 Microsoft   Side 120 

 

Viktig 

 Koble Surface til et strømuttak før du oppdaterer fastvaren.  

 Hvis Touch Cover eller Type Cover er festet når du slår på Surface, vil Windows Update se etter 

fastvareoppdateringer for det tilkoblede tastaturet.  

Windows Defender og Windows SmartScreen 

Windows Defender og Windows SmartScreen er innebygd i Windows 8 for å hjelpe med å beskytte Surface mot 

virus, spionprogrammer og annen skadelig programvare i sanntid.  

Windows Defender bruker to metoder for å hindre at skadelig programvare infiserer Surface: 

 Gir beskyttelse i sanntid. Windows Defender varsler deg når skadelig programvare prøver å installere 

seg selv eller kjøre på Surface. Den varsler også når apper prøver å endre viktige innstillinger. 

 Har alternativer for å skanne når som helst. Du kan bruke Windows Defender til å søke etter skadelig 

programvare som kan være installert på Surface, til å planlegge jevnlige søk og til automatisk å fjerne 

(eller midlertidig sette i karantene) alt som oppdages under et søk. 

Hvis du vil lære hvordan du skanner Surface med Windows Defender og justerer Windows SmartScreen-

innstillinger, kan du se Bruke Windows Defender og Windows SmartScreen på Windows.com.  

Windows-brannmuren 

Windows-brannmuren hjelper med å hindre at hackere og noen typer skadelig programvare får tilgang til 

Surface gjennom Internett eller nettverket ditt. Windows-brannmuren er som standard aktivert. Hvis du vil vite 

mer om innstillinger for Windows-brannmuren, kan du se Windows-brannmuren fra start til slutt på 

Windows.com.  

BitLocker-stasjonskryptering  

Du kan kryptere – eller "kode" – dataene på Surface med BitLocker-stasjonskryptering for å sikre dem. Det er 

bare personer som har riktig krypteringsnøkkel (som passord eller PIN-kode) som kan dekryptere og lese fra 

stasjonen. BitLocker kan kryptere hele harddisken slik at hackere ikke kan stjele passordet ditt. Hvis du mister 

eller blir frastjålet Surface, vil BitLocker også bidra til å hindre at andre får tilgang til dataene dine. 

Hvis du vil finne ut hvordan du slår på Bitlocker-stasjonskryptering for Surface, kan du gå til Bruke Bitlocker-

stasjonskryptering og følge trinnene under overskriften Låse operativsystemstasjonen (nær slutten på siden).  

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/windows-defender#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/windows-firewall-from-start-to-finish
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/bitlocker#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/bitlocker#1TC=t1
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Du kan også bruke BitLocker To Go for å beskytte alle filer som er lagret på en flyttbar stasjon (som en ekstern 

harddisk eller USB flash-stasjon). Følg trinnene under overskriften Låse en flyttbar datastasjon på denne siden 

på Windows.com: Bruke Bitlocker-stasjonskryptering.  

Hvis du vil finne ut hvordan du låser opp en stasjon, kan du se Låse opp en BitLocker-beskyttet stasjon på 

Windows.com.  

Tilgjengelighet  

Hjelpemiddel-funksjoner lar deg bruke Surface slik du ønsker. Slik ser du hvilke innstillinger som er tilgjengelig: 

1. Sveip fingeren inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk. 

2. Skriv inn Hjelpemiddel i søkefeltet, og trykk eller klikk Innstillinger.  

3. Velg innstillingen du vil endre, fra søkeresultatene. 

Hvis du vil vite mer om Hjelpemiddel-funksjonene, kan du se Hjelpemiddel på Windows.com. 

Talegjenkjenning 

Windows Talegjenkjenning gjør det valgfritt å bruke tastatur eller mus. Du kan kontrollere Surface med 

stemmen din og diktere tekst. 

Talegjenkjenning er tilgjengelig for følgende språk:  

Engelsk (USA og Storbritannia), fransk, tysk, japansk, koreansk, mandarin (kinesisk, forenklet og kinesisk, 

tradisjonelt) og spansk. 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Talegjenkjenning på Windows.com. 

Hurtigtaster 

Denne tabellen inneholder nye hurtigtaster som du kan bruke for å komme deg rundt i Windows.  

Trykk denne tasten For å gjøre dette 

Windows-logotasten + begynne å skrive  Søke på PCen 

Windows-logotasten + C  Åpne perlene. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/bitlocker#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/unlock-bitlocker-protected-drive
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows/personalization-accessibility-help#personalization-accessibility-help=windows-8&v1h=win8tab2&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/using-speech-recognition
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Trykk denne tasten For å gjøre dette 

I en app, åpner kommandoene for appen. 

Windows-logotasten + F  Åpne Søk-perlen for å søke etter filer 

Windows-logotasten + H  Åpne Del-perlen 

Windows-logotasten + I  Åpne Innstillinger-perlen 

Windows-logotasten + J  Bytte mellom hovedapp og festet app 

Windows-logotasten + K  Åpne Enheter-perlen 

Windows-logotasten + O  Låse skjermretningen (stående eller liggende) 

Windows-logotasten + Q  Åpne Søk-perlen for å søke etter apper 

Windows-logotasten + W  Åpne Søk-perlen for å søke etter innstillinger 

Windows-logotasten + Z  Vise kommandoene som er tilgjengelige i appen 

Windows-logotasten + Tab  Bla gjennom åpne apper (unntatt skrivebordsapper). 

Bruk Alt+Tab for å bytte mellom alle åpne apper. 

Windows-logo-tast + Skift + punktum (.)  Feste en app til venstre 

Windows-logotasten + punktum (.)  Feste en app til høyre 

Hvis du vil se en komplett liste over hurtigtaster, kan du se Hurtigtaster på Windows.com.  

Ta et skjermbilde  

Noen ganger er det enklere å vise noen hva som er på skjermen enn å forklare det. Hvis du vil ta et bilde av 

skjermen, trykker du og holder Windows-logotasten  på berøringsskjermen, og deretter trykker du volum 

ned-knappen på venstre side av Surface. Skjermen tones ned et øyeblikk mens skjermbildet kopieres og lagres 

som en fil i mappen Skjermbilder (som er i Bilder-biblioteket).  

Du kan også bruke utklippsverktøyet til å ta bilder av områder på skrivebordsskjermen. Hvis du vil vite mer om 

utklippsverktøyet, kan du se Bruke utklippsverktøyet til å ta skjermbilder på Windows.com. 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/keyboard-shortcuts
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/use-snipping-tool-capture-screen-shots
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Standardprogrammer 

Et standardprogram er programmet som Windows automatisk bruker når du åpner en bestemt filtype, som en 

sang, en fil, et bilde eller en nettside. For eksempel, når du åpner e-postvedlegg som er i PDF-format, kan du 

velge hvilket program som skal åpne PDF-filen som standard (hvis du har mer enn én PDF-leser installert på 

Surface).  

Slik angir du et standardprogram: 

1. Åpne Innstillinger-perlen, skriv inn standardprogrammer ii søkefeltet, og trykk eller klikk 

Standardprogrammer i søkeresultatene. 

2. Trykk eller klikk Angi standardprogrammer.  

3. Trykk eller klikk programmet du ønsker, under Programmer. 

4. Trykk eller klikk Angi dette programmet som standard, og trykk eller klikk deretter OK.  

5. Hvis du vil velge hvilke filtyper og protokoller at program skal bruke som standard, trykker eller klikker 

du Velg standarder for dette programmet. 

Arbeide med filer og apper på en annen PC  

Med Tilkobling til eksternt skrivebord kan du sitte ved en PC og koble til annen PC på et annet sted (den 

eksterne PCen). Du kan for eksempel koble til jobb-PCen fra hjemme-PCen og bruke alle apper, filer og 

nettverksressurser som om du satt foran jobb-PCen. Du kan la apper være åpne på jobben og så se disse 

appene på hjemme-PCen. 

Surface Pro kan koble til en annen PC med Eksternt skrivebord-appen, eller du kan koble til Surface Pro fra en 

annen PC.  

 Hvis du vil finne ut hvordan du bruker Eksternt skrivebord-appen til å arbeide med filer og apper på en 

annen PC, kan du se Få tilgang til filene og appene dine fra hvor som helst på Windows.com. 

 Hvis du vil konfigurere Surface Pro for å tillate eksterne tilkoblinger, kan du se Hvordan konfigurerer jeg 

en PC for Tilkobling til eksternt skrivebord på Windows.com.  

Gjenopprette, fornye eller tilbakestille Surface 

Hvis du har problemer med PCen, kan du prøve å gjenopprette, fornye eller tilbakestille den. Gjenoppretting av 

PCen er en metode for å angre nylige systemendringer du har gjort. Fornying av PCen installerer Windows på 

nytt og beholder personlige filer, innstillinger og appene som fulgte med PCen, og apper som du har installert 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=256422
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/remote-desktop#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/remote-desktop-connection-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/remote-desktop-connection-frequently-asked-questions


  

© 2013 Microsoft   Side 124 

 

fra Windows Store. Tilbakestilling av PCen installerer Windows på nytt og sletter filene dine, innstillinger og 

apper, unntatt appene som fulgte med PCen. 

Hvis du må gjenopprette personlige filer, kan du se Slik bruker du Fillogg på Windows.com.  

Gjenopprette Surface til et punkt bakover i tid 

Hvis du tror at en nylig installert app eller driver forårsaker problemer, kan du gjenopprette Surface til et punkt 

bakover i tid. Dette kalles et gjenopprettingspunkt. Systemgjenoppretting endrer ikke dine personlige filer, men 

kan fjerne nylig installerte apper og drivere. Kontroller at du har produktnøklene og installasjonsfilene for 

eventuelle skrivebordsapper du vil installere på nytt. 

Slik gjenoppretter du Surface med Systemgjenoppretting: 

1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk. 

2. Skriv inn Gjenoppretting i søkefeltet, trykk eller klikk Innstillinger, og trykk eller klikk deretter 

Gjenoppretting. 

3. Trykk eller klikk Åpne systemgjenoppretting, og følg ledetekstene. 

Fornye Surface 

Hvis Surface ikke fungerer like bra som den en gang gjorde, kan du fornye den. Fornying av Surface installerer 

Windows på nytt, men beholder personlige filer, innstillinger og apper.  

Viktig  Appene som fulgte med Surface eller ble installert fra Windows Store, blir installert på nytt, men apper 

du har installert fra andre nettsteder eller DVDer, blir fjernet. Når Surface er fornyet, plasserer Windows en liste 

over appene som ble fjernet, på skrivebordet. Kontroller at du har produktnøklene og installasjonsfilene for 

eventuelle skrivebordsapper du vil installere på nytt. 

Slik fornyer du Surface: 

1. Åpne Innstillinger-perlen og trykk Endre PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Generelt.  

3. Under Forny PCen uten å påvirke filene trykker eller klikker du Kom i gang. Følg deretter instruksjonene 

på skjermen.  

Tilbakestille Surface  

Hvis du har problemer med Surface eller vil starte helt på nytt, kan du fjerne alt og installere Windows på nytt. 

Advarsel  Alle personlige filer slettes og innstillingene tilbakestilles. Pass på at du sikkerhetskopierer alle filene 

dine før du fortsetter. Apper som fulgte med Surface, installeres automatisk på nytt, men du må selv installere 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/how-use-file-history
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på nytt andre apper ved å følge trinnene nedenfor. Kontroller at du har produktnøklene og installasjonsfilene for 

eventuelle skrivebordsapper du vil installere på nytt. 

Slik tilbakestiller du Surface: 

1. Åpne Innstillinger-perlen og trykk Endre PC-innstillinger.  

2. Trykk eller klikk Generelt.  

3. Under Fjern alt, og installer Windows på nytt trykker eller klikker du Kom i gang. Følg deretter 

instruksjonene på skjermen.  

Obs!  Du blir spurt om du vil slette data raskt eller grundig. Hvis du velger rask sletting av data, kan det være 

mulig å gjenopprette noen av dataene ved hjelp av spesiell programvare (som ikke følger med Surface). Hvis du 

velger å slette data grundig, vil dette ta lengre tid, men gjør det mindre sannsynlig at data kan gjenopprettes. 

Når Surface er tilbakestilt, må du installere Windows Store-appene på nytt. Slik gjør du det: 

1. Åpne Store-appen.  

2. Sveip ned fra øverste kant på skjermen, og trykk eller klikk deretter Dine apper.  

3. Sveip ned på appene du vil installere, og trykk eller klikk Installer.  

Legge til Windows Media Center 

Surface Pro inkluderer ikke Windows Media Center. Du kan imidlertid laste ned Windows Media Center ved å 

legge til Windows 8 Media Center Pack i din kopi av Windows 8 Pro (avgifter påløper). Dette gjør du ved å gå til 

Legge til funksjoner på Windows.com. 

Surface Pro BIOS/UEFI 

I stedet for BIOS (basic input/output system) bruker Surface Pro et standardgrensesnitt for fastvare som kalles 

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Hvis du vil vite mer om dette, kan du se Hva er UEFI? på 

Windows.com.  

Hvis du vil finne ut hvordan du får tilgang til fastvareinnstillingene i Surface UEFI, eller hvordan du starter opp 

fra en USB-enhet, kan du se Hvordan bruker jeg BIOS/UEFI? på Surface.com.  

BitLocker-gjenopprettingsnøkkel 

Hvis du er låst ute fra Surface, trenger du en BitLocker-gjenopprettingsnøkkel for å logge på igjen. 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=260813
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/what-uefi
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/warranty-service-and-recovery/how-to-use-the-bios-uefi
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Hvorfor er jeg låst ute? 

Hvis en sikkerhetshendelse eller maskinvarefeil låser Surface, trenger du en BitLocker-gjenopprettingsnøkkel for 

å logge på. Hvis du logger på Surface med en Microsoft-konto, blir en kopi av BitLocker-

gjenopprettingsnøkkelen automatisk sikkerhetskopiert til den kontoen. Hvis du trenger 

gjenopprettingsnøkkelen, går du til BitLocker-gjenopprettingsnøkler på nettet. Hvis du vil vite mer, kan du se 

BitLocker-gjenopprettingsnøkler: Vanlige spørsmål på Windows.com. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=237614
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-8/bitlocker-recovery-keys-faq
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Rengjøring og vedlikehold av Surface 

Du bør rengjøre berøringsskjermen og tastaturet ofte for å holde Surface i god stand. Sørg også for å dekke 

berøringsskjermen når du ikke bruker den. 

Pleie av berøringsskjerm 

Riper, fingermerker, støv, kjemikalier og ultrafiolett lys kan påvirke berøringsskjermens ytelse. Her er noen tips 

om hvordan du kan beskytte skjermen: 

 Rengjør ofte Berøringsskjermen har et belegg som skal gjøre det enklere å rengjøre den. Du trenger 

ikke gni hardt for å fjerne fingeravtrykk eller fettflekker. For å unngå riper bruker du en myk, lofri klut til 

å tørke forsiktig av skjermen med. Du kan fukte kluten med vann eller brillerensevæske, men ikke ha 

væsker direkte på Surface. Ikke bruk vindusvask eller andre kjemiske rengjøringsmidler.  

 Hold den tildekket  Lukk tastaturdekselet når du transporterer eller ikke bruker Surface. Hvis du ikke 

har Touch Cover eller Type Cover, kan du bruke et omslag til å beskytte berøringsskjermen (omslag er 

tilgjengelig på Surface.com/Tilbehør). 

 Hold den unna sollys  Ikke la Surface ligge i direkte sollys i lange perioder. Ultrafiolett lys og høy 

varme kan skade berøringsskjermen.  

Pleie av deksel og tastatur 

Tørk av Touch Cover eller Type Cover med en lofri klut som er fuktet med mildt såpevann. Ikke ha væsker 

direkte på tastaturet. Rengjør ofte for å beholde utseendet på tastaturdekselet. Hvis ryggen eller magnetiske 

tilkoblinger på dekslet blir skitne eller flekkete, bruker du en liten mengde isopropylalkohol (også kalt 

skrubbingsalkohol) på en myk, lofri klut til rengjøring.  

Vedlikehold av batteri 

 Driftstemperatur  Surface er laget for å fungere mellom 0 og 35 °C. Litiumionbatterier er følsomme for 

høye temperaturer, så du bør beskytte Surface mot direkte solskinn, og ikke la den ligge i en varm bil.  

 Lad opp når som helst  Batteriet behøver ikke være tomt eller lavt før du lader det. Du kan lade opp 

batteriet når du vil. Det lønner seg likevel å la batterinivået bli lavt minst én gang i måneden før du lader 

det. 

http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/accessories/home
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 Batteriets levetid  Batteriet kan lades opp et begrenset antall ganger, og må etter hvert skiftes av en 

godkjent tjenesteleverandør. 

Få hjelp og støtte 

Du kan få hjelp med Surface, Windows og spesifikke apper. Slik gjør du det:  

 Surface Hjelp  Hjelp og støtte for Surface er tilgjengelig på Surface.com/Støtte.  

 Windows Hjelp  Gå til startskjermen på Surface og skriv inn Hjelp. Trykk eller klikk Hjelp og støtte i 

søkeresultatene. Hjelp-innhold for Windows er også tilgjengelig på Windows.com. 

 App Hjelp  Når du er i en app, sveiper du inn fra høyre kant på skjermen, trykker eller klikker 

Innstillinger og deretter Hjelp. (I enkelte apper kan hjelpen finnes andre steder, så sjekk ut firmaets 

nettsted hvis du ikke finner hjelp i Innstillinger-perlen.)  

Hvis du ikke har registrert Surface, går du på nettet og registrerer den på Surface.com/Støtte/Registrer.  

Det var det! 

Du har kommet til slutten på denne veiledningen. Vi håper du fant den nyttig. 

Sjekk Surface-nettstedet ofte for å finne de siste nyhetene, tilbehør og støtteinformasjon på Surface.com.  

 

http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/support/
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows/home
http://www.microsoft.com/surface/nb-no/support/register
http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/
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