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Mød Surface Pro
Surface Pro er en effektiv pc i tabletform.
Du kan oprette forbindelse til en lang
række tilbehør, printere og netværk, som
du altid har kunnet.
Kør både de nye berøringsvenlige apps
og dine Windows 7-favoritprogrammer.
Med den sikkerhed og de
administrationsmuligheder, du forventer
af en pc.

Om denne vejledning
I denne vejledning gennemgås alt det, du har brug for at vide om Surface Pro.
Uanset om du læser den fra starten eller hopper rundt, håber vi, du får glæde af denne vejledning, efterhånden
som du lærer Surface at kende. Når du læser denne vejledning, er det en god ide at have din Surface ved
hånden, så du kan prøve tingene.
Sådan hopper du til afsnit ved hjælp af appen Reader:
1.

Stryg nedad fra toppen af skærmen, tryk på knappen Flere (

), og tryk derefter

på Bogmærker.
2.

Tryk på et bogmærke for at hoppe til et afsnit i denne vejledning.

Sådan søger du i denne vejledning ved hjælp af appen Reader:
1.

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk på knappen Søg.

2.

Skriv det, du søger efter, og tryk på Enter.
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Nyheder

Her er en kort oversigt over nogle af funktionerne i din Surface Pro:
Berøringsskærm

Berøringsskærmen med et højde-bredde-forhold på 16:9 og fuld HD-skærm
(opløsning på 1080 pixel) er meget velegnet, når du skal se HD-film, søge på
internettet og bruge Office-apps (sælges separat). Du kan bruge dine fingre
til at markere, zoome eller flytte ting rundt på skærmen.

Tastaturcovers

Og berøring er ikke den eneste mulighed. Vælg mellem to fantastiske
tastaturer, der også fungerer som beskyttende covers. På den måde har du
altid et tastatur med dig (sælges separat).

Digital pen

Tag noter, og mærk dokumenter ved hjælp af den digitale pen.

To kameraer og en mikrofon

Med to kameraer og en mikrofon kan du nemt foretage telefonopkald og
optage videoer ved hjælp af din Surface.

Wi-Fi og Bluetooth

Opret forbindelse til et trådløst netværk, og brug Bluetooth-enheder, for
eksempel mus, printere og headsets.
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Støttefod

Slå støttefoden ud, når du vil være produktiv eller læne dig tilbage og more
dig.

Stereohøjttalere, headsetstik
og lydstyrke

Lyt til musik, telefonmøder eller lydbøger ved hjælp af apps fra Windows Store
eller Internet Explorer.

Porte

Ja, Surface har porte.


USB 3.0-port i fuld størrelse
Du kan bruge USB-tilbehør – for eksempel en mus, en printer, en 4G USBdongle eller en Ethernet-adapter – med din Surface.



microSDXC-kortlæser
Brug microSDXC-kortlæseren på højre side til at overføre filer eller som
ekstra lagerplads (i øjeblikket op til 64 GB).



Mini DisplayPort
Del det, du har på din Surface, ved at slutte den til et HDTV, en skærm eller
en projektor (kræver videoadaptere, som sælges separat).

Software

Og der er masser af apps til arbejde og spil.


Apps
Surface Pro leveres med en lang række forudinstallerede apps, og du kan
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hente flere på Windows Store.


Programmer
Kør de programmer, du har brugt sammen med Windows 7. Kør hele Officepakken og dine specialudviklede virksomhedsprogrammer.

Hvad er Windows 8 Pro?
Surface Pro er forudinstalleret på Windows 8 Pro, som er Windows 8 plus:


Databeskyttelse via BitLocker og BitLocker To Go.



Domænetilslutning, så du kan oprette forbindelse til netværket i dit firma eller på din skole.



Vært for Forbindelse til Fjernskrivebord, så du kan oprette forbindelse til Surface Pro fra en anden pc.

Tilbehør til Surface
Med tilbehør får du en større oplevelse med Surface.

Tastaturer
Tilføj et fantastisk tastatur, der klikker på plads, og som
også fungerer som cover. Du kan vælge mellem to typer
(sælges separat):


Touch Cover er et supertyndt, trykfølsomt tastatur og
pegefelt. Udtryk din personlige stil ved at vælge en farve
eller et design. Du kan se, hvad der findes, på Covers på
Surface.com. 1



Type Cover er en tynd version af det almindelige tastatur
til bærbare pc'er med bevægelige taster og
pegefeltsknapper.
Begge tastaturer fungerer med Surface Pro og Surface RT.
1

Farver og design varierer efter marked.
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Videoadaptere
Med Surface-videoadaptere kan du slutte din Surface
til et HDTV, en skærm eller en projektor (adaptere
sælges separat).
Få mere at vide om dette i afsnittet Tilslut Surface til
et tv, en skærm eller en projektor i denne vejledning.

Strømforsyning
Surface Pro leveres med en 48W strømforsyning med USB-opladerport.
Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Batteri og strøm i denne vejledning.

Wedge Touch Mouse Surface-udgave
Denne særlige udgave af Wedge Touch Mouse er lille nok til at være i lommen,
og den sluttes trådløst til din Surface ved hjælp af Bluetooth.
Du kan få mere at vide ved at gå til Wedge Touch Mouse Surface-udgave på
Surface.com.
Du kan se, hvordan du slutter denne mus til din Surface, ved at gå til Wedge
Touch Mouse, Surface Edition på Surface.com.

Ethernet-adapter
Du kan bruge Surface Ethernet-adapteren til at slutte din Surface Pro til et
traditionelt netværk ved hjælp af et Ethernet-netværkskabel. Du kan finde flere
oplysninger under Opret forbindelse til et traditionelt netværk i denne
vejledning.
Du kan få mere at vide under Ethernet-adapter på Surface.com.

Du kan se alt om Surface-tilbehøret på Surface.com/Tilbehør.
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Konfiguration
Er du klar til at konfigurere Surface? Tag din Surface, og lad os komme i gang!
Bemærk! Det er bedst at have adgang til et trådløst netværk, når du konfigurerer Surface.

Tilslut og tænd
Tilslut Surface, og tænd den. Sådan gør du:
1.

Hvis du har et Touch Cover- eller Type Cover-tastatur, skal du slutte det til din Surface. Når
tastaturet kommer tæt på Surface, klikker det på plads.

2.

Slå støttefoden på bagsiden af Surface ud.

3.

Sæt stikket i en stikkontakt eller i en samledåse.

4.

Isæt strømledningen nederst på højre side af din Surface.

Stikket klikker på plads (det kan vende begge veje). Det lille lys i enden af stikket betyder, at Surface
får strøm.
5.

Tryk på og slip tænd/sluk-knappen øverst til højre på Surface.
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Installér Surface
Installationsprogrammet kører, første gang du tænder Surface. Under installationen kan du tilpasse ting som
sprog, farve og navnet på din Surface. Du kan ændre disse indstillinger senere, hvis du vil.
Der sker to væsentligste ting under installationen:


Du opretter forbindelse til et trådløst netværk.
Installationsprogrammet finder og viser tilgængelige trådløse netværk, så du kan komme online.



Du opretter en brugerkonto til Surface.
Vi anbefaler, at du bruger en Microsoft-konto – en mailadresse og en adgangskode. Når du logger på
med en Microsoft-konto, modtager din Surface indhold fra tjenester som SkyDrive, Hotmail, Messenger
og Xbox samt kontakter og kalenderen fra din mailkonto.

Har du allerede en Microsoft-konto? En Microsoft-konto (tidligere kaldet Windows Live ID) er den
mailadresse og adgangskode, du bruger til at logge på Microsoft-tjenester som Outlook.com, SkyDrive, Xbox
eller din Windows Phone. Hvis du har brugt en af disse tjenester, har du allerede en Microsoft-konto.
Har du mere end én Microsoft-konto? Hvis du har mere end én Microsoft-konto, skal du vælge den, du vil
bruge til at logge på din Surface. Hvis du kun vil have én Microsoft-konto, kan du få hjælp ved at gå til Choose a
Microsoft account på WindowsPhone.com (kun på engelsk).
Bliv medlem af et domæne, en arbejdsgruppe eller en hjemmegruppe Når konfigurationen er fuldført, kan
du blive medlem af et netværksdomæne, en arbejdsgruppe eller en hjemmegruppe. Du kan finde oplysninger
om, hvordan du gør, i afsnittet Netværk i denne vejledning.
Du kan få mere at vide om lokale konti, domænekonti og Microsoft-konti i afsnittet Konti i denne vejledning.

Låseskærm og logon
Når du tænder eller vækker Surface, kan du se Windows-låseskærmen. Hvis du vil afvise låseskærmen, skal du
trykke på en tast eller stryge opad fra bunden af skærmen.
Derefter åbnes Windows-logonskærmen. Her kan du logge på med den konto, du oprettede under
installationen. Du kan finde flere oplysninger om logon i afsnittet Log på i denne vejledning.
Når du er logget på Windows, vises startskærmen. Hvad er startskærmen? Det kan du finde ud af i næste afsnit.
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Grundlæggende oplysninger
Der er et par ting, du skal vide for at komme omkring i Windows 8.
Vigtigt! Hvis du ikke læser andet i denne vejledning, er det vigtigt, at du læser dette afsnit og øver dig på din
Surface.

Startskærm: Dine favoritting
Startknappen i tidligere versioner af Windows er udskiftet
med startskærmen. Start er din nye hjemmebase. Det er
her, du åbner alle dine apps og programmer.
De enkelte felter på startskærmen er knyttet til en person,
en app, et websted, en afspilningsliste eller andet, der er
vigtigt for dig.
Se godt efter! Det er ikke en væg med statiske ikoner.
Felterne animeres med de seneste oplysninger – for
eksempel statusopdateringer, nye mails og aftaler – og
du kan se dynamiske opdateringer, før du overhovedet
åbner en app.
Du kan fastgøre så mange felter til startskærmen, du ønsker, og flytte rundt på dem. Få mere at vide om dette i
afsnittet Tilpas din Surface i denne vejledning.
Du kan åbne startskærmen ved at gøre et af følgende:


Berøring Tryk på Windows-logoet

på Surface, eller stryg indad fra skærmens højre kant, og tryk

derefter på Start.


Tastatur Tryk på tasten med Windows-logoet



Mus eller pegefelt Flyt markøren til nederste venstre hjørne. Når Start vises, skal du klikke på hjørnet.
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Amuletter, kommandoer og skift mellem apps
Når du stryger indad fra en af kanterne på skærmen, sker der forskellige ting.

Højre kant: Amuletter
Stryg indad fra skærmens højre kant for at se
amuletterne. Amuletterne hjælper dig med de ting, du
gør oftest, for eksempel at udføre søgninger, dele
indhold, udskrive og skifte indstillinger.
Amuletterne er altid tilgængelige på højre side af
skærmen – bare stryg indad for at se dem.
Få mere at vide om amuletterne senere i dette afsnit.

Øverste eller nederste kant: Appkommandoer
Stryg opad fra bunden eller nedad fra toppen af skærmen
for at se en linje med kommandoer, der er relevante for
det sted, du er, og for de ting, du foretager dig.
Hvis du for eksempel er i en app, kan du se kommandoer
for den pågældende app.

Venstre kant: Skift apps
Og endelig kan du stryge indad fra skærmens venstre
kant for at skifte mellem åbne apps. Du kan finde flere
oplysninger i afsnittet Skift mellem apps i denne
vejledning.
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Berøring: Tryk, stryg og mere
Nu, hvor du ved, hvordan du stryger indad fra kanten, kan du her se flere ting, du skal vide om berøring:

Hvad kan du gøre

Sådan gør du

Det gør den

Tryk

Tryk én gang på noget.

Åbner det, du trykker på.

Tryk på og hold
nede

Tryk på og hold fingeren nede på noget et
par sekunder, og slip, når der vises et felt.

Viser indstillinger, der er relateret til

Skub for at rulle

Træk din finger hen over skærmen.

Ruller gennem det, der vises på
skærmen.

Knib eller spred

Før din tommel- og pegefinger mod
hinanden, eller flyt dem fra hinanden.

Zoomer ind eller ud på et websted, et
kort eller et billede.
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Hvad kan du gøre

Sådan gør du

Det gør den

Roter

Placer to eller flere fingre på et element, og
drej så din hånd.

Roterer ting, der kan roteres.

Skub for at
omarrangere

Tryk på og træk et element til en ny
placering, og slip det så.

Flytter et element, som når du trykker
med en mus.
Du kan få mere at vide om, hvordan du
omarrangerer felter på startskærmen, i
afsnittet Tilpas startskærmen i denne
vejledning.

Stryg for at markere Skub et element en kort afstand. Det skal

Vælg et element, for eksempel et

være modsat den måde, siden rulles på.

appfelt eller et foto. Gør dette øverst

Hvis skærmen for eksempel ruller fra

eller nederst i et appvindue for at få vist
appkommandoer.

venstre mod højre, skal du lade elementer
glide op eller ned. En kort, hurtig
bevægelse fungerer bedst.

Stryg fra kant
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Hvordan højreklikker jeg ved hjælp af berøring?
Det, der svarer til at højreklikke med musen, er at trykke på og holde fingeren nede på noget et par sekunder.
Derefter kan du trykke på den ønskede indstilling.
Prøv det ved at kopiere og indsætte tekst ved hjælp af berøring.

Kopiér og sæt ind ved hjælp af berøring
Sådan kopierer og indsætter du tekst ved hjælp af berøring:
Markér tekst Tryk på et ord. Du kan udvide markeringen ved at trykke og holde nede på en af cirklerne og
skubbe med fingeren. Giv slip, når du har den ønskede markering.
Kopiér Nu skal du trykke på den fremhævede tekst og derefter trykke på Kopiér.
Sæt ind Flyt til det sted, hvor du vil indsætte teksten. Tryk og hold nede et par sekunder, giv slip, og tryk på
Sæt ind.
Tip!
Du kan også trykke på Ctrl+C for at kopiere og Ctrl+V for at sætte ind.

Amuletterne: Søg, Deling, Start, Enheder og Indstillinger
Uanset hvor du er, hjælper amuletterne dig med at udføre de ting, du gør mest, for eksempel foretage
søgninger, dele links og fotos, udskrive og ændre indstillinger. Amuletterne er kontekstafhængige, hvilket vil
sige, at det, du kan gøre, afhænger af, hvor du er. Hvis du for eksempel åbner amuletten Indstillinger fra
startskærmen, kan du se indstillinger, der er relateret til startskærmen. Og hvis du åbner amuletten Indstillinger
fra en app, kan du se indstillinger for den pågældende app.
De fem amuletter – Søg, Deling, Start, Enheder og Indstillinger – er altid tilgængelig i højre side af skærmen.
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Sådan åbner du amuletterne:
Berøring
Stryg indad fra skærmens højre kant, og tryk derefter på den, du vil bruge.

Mus
Flyt din markør til øverste eller nederste højre hjørne, og flyt den
derefter opad eller nedad, og klik på den, du vil bruge.

Tastatur
Tryk på tasten med Windows-logoet

+C. Hvis du vil åbne en

bestemt amulet, skal du trykke på en af amulettasterne på Touch Cover
eller Type Cover (de er på øverste række).
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Du kan bruge amuletterne til følgende:

Søg Søg efter hvad som helst. Søg i den app, du har åben, eller i en anden app, eller søg i
Surface efter en app, indstilling eller fil. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Sådan søger
du i denne vejledning.

Deling Del filer og oplysninger med personer, du kender, eller send oplysninger til en anden
app uden at forlade den app, du har åben. Du kan sende fotos til din mor via mail eller sende
et link til en notetagningsapp, for eksempel OneNote. Du kan finde flere oplysninger i
afsnittet Del fotos, links m.m.

Start Gå til startskærmen. Eller hvis du allerede er på startskærmen, kan du bruge denne
amulet til at gå tilbage til den app, du sidst har brugt.

Enheder Brug enheder, der er tilsluttet din Surface, både kabelført og trådløst. Du kan
udskrive fra en app eller streame din nyeste hjemmevideo til dit tv.

Indstillinger Skift indstillinger for apps og Surface.
Når du åbner Indstillinger, ændres elementerne øverst til højre, afhængigt af hvor du er. Hvis
du for eksempel åbner Indstillinger fra en app, kan du se indstillinger for den pågældende
app.
Når du åbner Indstillinger, er elementerne nederst til højre altid de samme. Her finder du pcindstillinger som netværksforbindelse, lydstyrke, lysstyrke, meddelelser, tænd/sluk-knap (luk
og genstart) og tastatur. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Skift dine indstillinger i
denne vejledning.
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Det velkendte skrivebord
Nu, hvor vi har introduceret alle disse nye ting, kommer vi til noget velkendt. Windows-skrivebordet – med
proceslinjen, mapperne og ikonerne – er her stadig med en ny proceslinje og strømlinet filhåndtering.
Sådan åbner du skrivebordet:


Med berøring Tryk eller klik på Skrivebord på
startskærmen. Det er et felt.



Med et tastatur Tryk på tasten med Windowslogoet

+ D.

Skrivebordet er det sted, du kører skrivebordsapps fra, for eksempel Windows 7-programmer, og der, hvor du
gør ting som at kopiere filer eller bruge Kontrolpanel. Stifinder (tidligere kaldet Windows Stifinder) er den app,
du skal bruge til at gennemse filer og mapper, både på Surface og på dit netværk. Få mere at vide om dette i
afsnittet Filer og mapper i denne vejledning.
Tip!
Når du er på skrivebordet, skal du huske, at du hurtigt kan vende tilbage til startskærmen ved at trykke på
Windows-logoet
Windows-logoet

på Surface eller på dit tastatur. Du kan skifte frem og tilbage ved at bruge tasten med
+D til at gå til skrivebordet og tasten med Windows-logoet
til at gå til startskærmen.

Sådan søger du
Du kan bruge amuletten Søg til at søge efter apps, indstillinger og filer. Hvis du er på startskærmen, kan du bare
gå i gang med at skrive. Sådan gør du:


Gå til startskærmen, og gå i gang med at skrive det, du leder efter. Søgeresultaterne opdateres, mens
du skriver. Søgninger udføres som standard i apps, men du kan vælge Indstillinger eller Filer,
afhængigt af hvad du leder efter.

Du kan også søge i en app ved hjælp af amuletten Søg. Du kan for eksempel bruge amuletten Søg til at søge
efter en sang i appen Musik.
Sådan søger du efter meddelelser i appen Mail:
1.

Åbn appen Mail ved at trykke eller klikke på Mail på startskærmen.

2.

Hvis du har flere mailkonti, skal du vælge en mailkonto nederst til venstre.
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3.

Åbn amuletten Søg, og skriv det, du søger efter, i søgefeltet.

Sådan søger du på internettet:


Åbn amuletten Søg, skriv det, du søger efter, i søgefeltet, og vælg Internet Explorer på listen over
apps.

Tip!


Skift søgeindstillinger: Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik på Skift pc-indstillinger. Tryk
eller klik derefter på Søg.



Du kan også søge efter filer ved hjælp af Stifinder. Du kan finde flere oplysninger under Søge efter filer i
Stifinder på Windows.com.

Hvad er flyttet eller ændret i Windows 8?
Hvis du kender Windows 7, kan du her se, hvad der er flyttet eller ændret i Windows 8.
Søg

Med amuletten Søg kan du søge efter apps, indstillinger og filer på en ny måde. Du kan
finde flere oplysninger under Sådan søger du i denne vejledning.

Startknappen

Startknappen er nu startskærmen. Du kan starte alle apps eller programmer fra
startskærmen.
Du kan få adgang til andre elementer, der før har været på startknappen, ved at flytte
musemarkøren nederst til venstre, og når der vises et billede af startskærmen, skal du
højreklikke på det. Der vises en menu med mange af de kommandoer, der var i menuen
Start i tidligere versioner af Windows – for eksempel Kontrolpanel, Stifinder og Kør. Du
kan også trykke på tasten med Windows-logoet +X for at åbne denne menu.

Luk eller genstart

Skrivebord

Sådan lukker eller genstarter du Surface:
1.

Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstillinger.

2.

Tryk på tænd/sluk-knappen, og tryk derefter på Luk eller Genstart.

Skrivebordet er her stadig. Sådan åbner du skrivebordet:


Med berøring eller en mus Tryk eller klik på Skrivebord på startskærmen. Det
er et felt.


Kontrolpanel

Med et tastatur Tryk på tasten med Windows-logoet

+D.

Du kan stadig åbne Kontrolpanel, og nogle af indstillingerne er tilgængelige i Pcindstillinger. Det kan du få mere at vide om under Skift dine indstillinger i denne
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vejledning.
Windows Hjælp

Gå til skrivebordet, åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Hjælp.
Windows Hjælp og support åbnes. Indhold i Windows Hjælp og support er også
tilgængeligt online på Windows.com.

Udskriv

Udskrivning fra skrivebordsapps er ikke ændret. Hvis du vil udskrive fra en Windows
Store-app, skal du åbne amuletten Enheder og derefter vælge din printer. Du kan finde
flere oplysninger i afsnittet Udskrivning i denne vejledning.

Luk et program

Lukning af skrivebordsapps er ikke ændret. Hvis du vil lukke en Windows Store-app, skal
du trække appen til bunden af skærmen. Du kan finde flere oplysninger under Luk apps
i denne vejledning.

Søg efter en liste
over alle apps og
programmer

Sådan får du vist en liste over installerede apps:
1.

Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Start.

2.

Stryg opad fra bunden eller nedad fra toppen af startskærmen, og tryk derefter
på Alle apps.

Installér apps og
programmer

Windows 8 leveres med en ny butik til apps, der kaldes Windows Store. Du kan også

Skift dato og
klokkeslæt

Sådan ændrer du dato og klokkeslæt:

installere Windows 7-programmer. Du kan finde flere oplysninger under Installér apps
og programmer i denne vejledning.

1.

Åbn amuletten Søg, skriv Indstil dato og klokkeslæt, tryk eller klik på
Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Indstil dato og klokkeslæt.
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Tryk eller klik på Skift dato og klokkeslæt.

3.

Brug kontrolelementerne til at ændre datoen og klokkeslættet.
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Lær Surface at kende
Nu, hvor du kan udføre de grundlæggende opgaver, kan vi gå lidt dybere.

Strømtilstande: Tændt, slumretilstand, lukket og genstart
Her er det, du har brug for at vide om Surface-strømtilstandene.

Tændt, slukket, slumretilstand og genstart
Tænd eller væk den Når Surface er slukket, skal du trykke på og slippe tænd/sluk-knappen. Hvis der
ikke sker noget, skal Surface måske oplades. Tilslut strømforsyningen, og tryk igen
på tænd/sluk-knappen.
Slumretilstand

Når Surface er tændt, skal du trykke på og slippe tænd/sluk-knappen eller lukke
Type Cover eller Touch Cover og vente et par sekunder. Du kan også åbne

Luk (slukket)

amuletten Indstillinger, trykke eller klikke på tænd/sluk-knappen
vælge Slumre.

og derefter

Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på tænd/sluk-knappen

, og vælg

derefter Luk. Du kan også trykke eller klikke på strømikonet på logonskærmen
(nederst til højre) for at lukke hurtigt.
Genstart

Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på tænd/sluk-knappen
derefter Genstart.

Du kan også trykke på Ctrl+Alt+Delete, trykke eller klikke på ikonet tænd/sluk

, og vælg

(nederst til højre) og

derefter trykke eller klikke på Slumre, Lukning eller Genstart.

Slumre- og dvaletilstand
Hvis du ikke bruger Surface et par minutter, skifter den til slumretilstand på samme måde som en bærbar pc.
Slumretilstand er en strømbesparende tilstand, som Surface hurtigt kan fortsætte fra, når du vil starte med at
arbejde igen.
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Hvis du ikke bruger Surface i en time, skifter den som standard til dyb slumretilstand, som kaldes dvale. Mens
slumretilstanden gemmer dit arbejde og dine indstillinger i hukommelsen og bruger en smule strøm, gemmer
dvaletilstanden dine åbne dokumenter og programmer på din harddisk og slukker derefter din Surface.

Skift, hvornår skærmen skal nedtones, slukkes eller skifte til slumretilstand
Hvis du ikke bruger Surface et stykke tid, kan skærmen nedtones eller slukkes, eller Surface kan skifte til
slumretilstand. Det sker for at spare på batteriet. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du redigere din
strømstyringsplan. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Søg, skriv rediger strømstyringsplan, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Redigere strømstyringsplan i søgeresultaterne.

3.

Vælg de slumre- og skærmindstillinger, du vil bruge, når Surface kører på batteri, og når den er
tilsluttet.

4.

Tryk eller klik på Gem ændringer.

Bemærk! En strømstyringsplan er en samling hardware- og systemindstillinger (for eksempel skærm og
slumre), der styrer, hvordan din pc bruger strøm. Du kan finde flere oplysninger om strømstyringsplaner i emnet
Strømstyringsplaner: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com (Surface Pro understøtter ikke tilsluttet standby).

Væk Surface
Du kan vække Surface ved at gøre følgende:
1.

Gør et af følgende:


Tryk på og slip tænd/sluk-knappen. Derved vågnes Surface fra slumre- eller dvaletilstand.



Tryk på en tast, eller tryk på Windows-logoet

på Surface. Hvis Surface ikke vågner, er den

måske i dvaletilstand. Du kan vække Surface fra dvaletilstand ved at trykke på og slippe tænd/slukknappen.
Låseskærmen vises med ikoner for appbeskeder – der vises for eksempel et mailikon, hvis du har ny
mail. Du kan finde flere oplysninger i emnet Beskeder i denne vejledning.
2.

Lås din Surface op ved at stryge opad fra bunden af skærmen eller ved at trykke på en tast.

3.

Hvis logonskærmen vises, skal du angive din adgangskode, og Surface er klar til brug. Hvis du har brug
for hjælp til at logge på, kan du gå til afsnittet Log på og af i denne vejledning.

Lås
Gør et af følgende, når du vil låse Surface:


Tryk eller klik på dit navn øverst til højre på startskærmen, og tryk eller klik derefter på Lås.
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Tryk på Ctrl+Alt+Delete, og tryk eller klik derefter på Lås.



Tryk på tasten med Windows-logoet

+ L.

Berøringsskærmen
Den 10,6" diagonale multiberøringsskærm med en opløsning på 1080 pixel har et højde-bredde-forhold på
16:9, der er perfekt til HD-videoer, og den er optimeret til multitasking med apps side om side.
Som på en smartphone kan du arbejde med Surface ved at berøre skærmen. Du kan for eksempel trække din
finger nedad på en side for at rulle. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger berøring, i emnet Berøring:
Tryk, stryg og mere i denne vejledning.

Skærmrotation
Når du roterer Surface, rotorer skærmens indhold automatisk i den nye retning. Du vil for eksempel bruge
liggende papirretning til visning af websider og stående papirretning, når du læser en bog.

Lås skærmretningen
Hvis skærmen ikke skal rotere automatisk, skal du låse retningen. Sådan gør du:
1.

Roter Surface til den ønskede retning.

2.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skærm.

3.

Tryk eller klik på ikonet til skærmrotation, som er en firkant med pile.

Der vises en lås på skærmikonet, når skærmrotation er låst.
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Bemærk! Skærmretningen kan også angives i Kontrolpanel. Du kan finde denne indstilling ved at åbne
amuletten Søg, skrive skærmretning, trykke eller klikke på Indstillinger og derefter vælge Skift skærmretning
i søgeresultaterne.

Skærmens lysstyrke
Surface justerer som standard automatisk skærmens lysstyrke i forhold til lysforholdene. Dette kan du ændre,
eller du kan angive lysstyrken til det, du vil. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Generelt.

3.

Rul ned til Skærm, og angiv Juster lysstyrken på skærmen automatisk til Nej.

Sådan justerer du automatisk skærmens lysstyrke:


Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på Skærm, og flyt derefter skyderen for at justere lysstyrken.

Bemærk! En lysere skærm bruger mere strøm. Du kan få mere at vide om, hvordan du får mest ud af batteriet,
under Tip til, hvordan du kan spare batteristrøm på Windows.com.

Andre skærmindstillinger
Hvis du vil ændre, hvornår skærmen nedtones eller slukkes, eller hvornår Surface skifter til slumretilstand, kan du
gå til Skift, hvornår skærmen skal nedtones, slukkes eller skifte til slumretilstand i denne vejledning.
Du kan bruge amuletten Søg til at søge efter flere indstillinger, for eksempel skærmopløsningen. Sådan gør du:


Åbn amuletten Søg, skriv skærm, og tryk eller klik derefter på Indstillinger. Vælg en indstilling i
søgeresultaterne.

Slut Surface til en ekstra skærm
Du kan slutte Surface til en ekstra skærm for hurtigere at få mere fra hånden. Du kan finde flere oplysninger
under Tilslut Surface til et tv, en skærm eller en projektor i denne vejledning.

Tilføj dine konti
Noget af det første, du skal gøre med din nye Surface, er at tilføje dine konti – for eksempel Outlook.com,
Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn. Når du har tilføjet dine konti, vises dine kontakter, din kalender og din mail i
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appsene Mail, Personer og Kalender. Og du kan hurtigt åbne dine fotos og filer fra tjenester som SkyDrive,
Facebook eller Flickr.

Tilføj dine mailkonti
Du kan føje dine mailkonti fra Outlook, Gmail, AOL, Yahoo! og også din
arbejdsmail (konti, der bruger Exchange ActiveSync) til appen Mail.
Sådan tilføjer du en mailkonto:
1.

Åbn Mail ved at trykke eller klikke på Mail på startskærmen.

2.

Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

3.

Tryk eller klik på Konti.

4.

Tryk eller klik på Tilføj en konto, vælg den type konto, du vil tilføje, og følg derefter instruktionerne på
skærmen.
De fleste konti kan tilføjes med blot brugernavn og adgangskode. Nogle gange skal du angive flere
oplysninger, som du normalt kan finde på mailkontoens websted.

5.

Gentag trin 2-4 for for hver af dine mailkonti.

Når du har tilføjet en mailkonto…


Kontakter fra din mailkonto vises i appen Personer.



Aftaler vises i appen Kalender. Hvis du har den nyeste version af Mail, synkroniseres din Googlekalender ikke med appen Kalender. Se nedenfor.

Du kan når som helst ændre indstillingerne for din mailkonto. Mens appen Mail er åben, skal du åbne amuletten
Indstillinger, vælge Konti og derefter vælge den konto, du vil ændre. Få mere at vide i afsnittet Mail i denne
vejledning.

POP-mail
Mail understøtter ikke mailkonti, der bruger POP (Post Office Protocol). Hvis din mailkonto bruger POP, kan du
se dine muligheder under Bruge mailkonti via POP på Windows.com.

Synkroniser Google-mail, -kalender og -kontakter
Du kan se, hvordan du kan synkronisere Google-mail, -kontakter og -kalender, under Sådan synkroniseres
Google-tjenester på Windows.com.
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Microsoft Exchange-konto
Du kan se, hvordan du kan oprette en Microsoft Exchange-konto og foretage fejlfinding af
forbindelsesproblemer, under Sådan konfigureres en Exchange-konto. Artiklen er evt. på engelsk.

Outlook Express, Windows Mail eller Windows Live Mail
Hvis du har brugt Outlook Express, Windows Mail eller Windows Live Mail, kan du flytte mail og adressekartotek
fra din gamle pc til skyen. Når du har gjort det, har du adgang til din mail og dine kontakter i appsene Mail og
Personer på Surface. Du kan finde oplysninger om, hvordan du flytter dine mails og dit adressekartotek til skyen,
under Flytte dine mails og kontakter fra din gamle computer på Windows.com.

Føj konti fra sociale netværk til appen Personer
Tilføj konti fra dine sociale netværk, for eksempel Facebook, Twitter og LinkedIn, så du samler de seneste
opdateringer, tweets og billeder fra disse konti ét sted – appen Personer. Sådan tilføjer du konti fra dine sociale
netværk:
1.

Åbn Personer ved at trykke eller klikke på Personer på startskærmen.

2.

Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

3.

Tryk eller klik på Konti.

4.

Tryk eller klik på Tilføj en konto, vælg den type konto, du vil tilføje, og følg derefter instruktionerne på
skærmen.

Føj en fototjeneste til appen Fotos
I appen Fotos vises automatisk de fotos, der er gemt på din Surface, men den kan også indeholde fotos fra
SkyDrive, Facebook eller Flickr. Sådan gør du:
1.

Tryk eller klik på Fotos på startskærmen.

2.

Tryk eller klik på feltet for den fototjeneste, du vil tilføje (for eksempel SkyDrive, Facebook eller Flickr).

3.

Følg instruktionerne for at tilføje din konto.

Du skal måske vente et par minutter, før fotos fra den nye konto begynder at blive vist.
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Skærmtastatur
Surface har et skærmtastatur med berøring, som vises, når du har brug for det.

Vis tastaturet
Når du vil bruge skærmtastaturet, skal du folde tastaturcoveret tilbage som på et blad eller fjerne det. Nu kan
du trykke der, hvor du vil skrive (for eksempel i et tekstfelt). Skærmtastaturet vises.
Sådan åbner du skærmtastaturet manuelt:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Tastatur (nederst til højre).

2.

Tryk eller klik på Berøringstastatur og håndskriftspanel.

Vis tastaturet fra skrivebordet
Skærmtastaturet vises ikke automatisk, hvis du bruger skrivebordet. Du skal i stedet trykke eller klikke på ikonet
Tastatur på proceslinjen (nederst til højre på skærmen).

Skjul tastaturet
Sådan skjuler du skærmtastaturet:


Tryk på et område, hvor der ikke kan skrives tekst.
eller



Tryk på knappen Tastatur nederst til højre, og tryk så på
billedet med pil ned (se illustrationen).

Tip!


Du kan bruge tastaturgenveje ved at trykke på Ctrl og
derefter trykke på en anden tast. Du kan for eksempel bruge Ctrl+C for Kopiér og Ctrl+V for Sæt ind.



Slå Caps Lock til og fra ved at trykke to gange på pil op.



Indsæt automatisk et punktum ved at dobbelttrykke på mellemrumstasten.
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Skift indstillingerne for skærmtastaturet
Du kan ændre indstillingerne for skærmtastaturet under Pc-indstillinger. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Generelt, og foretag derefter ændringer under Berøringstastatur.

Lydfunktioner
Surface har to stereohøjttalere og et headsetstik, så du kan lytte til musik eller se film. Den indbyggede mikrofon
er praktisk, når du skal foretage opkald eller optage videoer.

Juster lydstyrken
Du kan styre lydstyrken et par steder:


Volumenkontrol Brug volumenkontrollen langs venstre kant på din Surface.



Touch Cover og Type Cover Tryk på tasterne for lydstyrke ned eller lydstyrke op (F2 eller F3 på Type
Cover).



Startskærm Åbn amuletten Indstillinger, tryk på lydikonet, og juster derefter skyderen. Det svarer til at
bruge volumenkontrollen.



Skrivebord Tryk på lydikonet på proceslinjen.



Apps Nogle apps har en lydstyrkeknap i appen.

Tip!


Hvis lyden hurtigt skal sættes på pause, kan du trykke på lydstyrkeknappen og derefter trykke på
skærmens pauseknap.



Du kan hurtigt slå lyden fra ved at trykke på tasten til lyd fra på Touch Cover eller Type Cover.

Medietaster på Type Cover: lyd fra, lydstyrke ned, lydstyrke op og afpil/pause
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Tilføj lydudstyr
Headsetstikket fungerer både som lydudgang og mikrofonindgang. Du kan sætte hovedtelefoner eller et
headset med en mikrofon i headsetstikket eller i USB-porten. Hvis du vil have mere lyd, skal du tilslutte en
ekstern USB- eller Bluetooth-højttaler. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Tilføj, få vist og administrer dine
enheder i denne vejledning.

Batteri og strøm
Surface har et indbygget lithium-ion-batteri, der er designet til at tage med, uanset hvor du skal hen. Batteriets
levetid afhænger af, hvad du foretager dig med din Surface, og dine strømindstillinger.

Hvor meget batteri er der tilbage?
Batteristatus vises et par forskellige steder.


Låseskærm Når du vækker Surface, vises
batteristatus på låseskærmen (nederst til venstre).



Amuletter Når du stryger indad fra højre side af
skærmen, vises batteristatus nederst til venstre på
skærmen (se illustration).



Skrivebordets proceslinje Når du er på skrivebordet,
vises batteristatus på proceslinjen (nederst til højre). Tryk
eller klik på batteriikonet for at få oplysninger om
opladning og batteristatus, herunder resterende
procent.
Du kan få mere at vide om batteriikonet og batteristatus
under Batteri: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Windows advarer dig, når batteriniveauet bliver lavt. Når du
får en advarsel, skal du sørge for at tilslutte strømforsyningen. Hvis du ikke oplader batteriet, gemmer Surface til
sidst dit arbejde og lukker ned.
Tip!


Du kan få mere at vide om, hvordan du kan forlænge batteriets levetid, under Tip til, hvordan du kan
spare batteristrøm på Windows.com.
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Oplad Surface
Når batteriniveauet er lavt, skal du oplade din Surface ved
hjælp af den medfølgende 48W strømforsyning.
Når den er tilsluttet, lyser en lille lampe i enden af stikket, som
viser, at Surface får strøm.
Du kan sikre dig, at Surface oplades, ved at stryge indad fra
højre side af skærmen og kigge nederst til venstre for at se
batteristatus. Når den oplades, vises batteriikonet med et
elektrisk stik. Det tager cirka fire timer at oplade Surfacebatteriet fuldt ud, hvis det har været helt dødt.
Bemærk! 24W strømforsyningen, der er designet til Surface RT, kan bruges til at oplade Surface Pro, men
opladningen tager længere tid.

USB-opladerport
Den 48-watt-strømforsyning, der leveres sammen med Surface Pro, inkluderer en
USB-port, så du kan oplade andre enheder, for eksempel en telefon, mens du
oplader din Surface.
USB-porten er kun til opladning. Enheder, der er sluttet til USB-porten,
genkendes ikke af Surface. Hvis du vil bruge en USB-enhed, skal du sætte den i
USB-porten på Surface. Få mere at vide om dette i afsnittet Tilføj, få vist og
administrer dine enheder og printere i denne vejledning.
Du kan også købe en ekstra strømforsyning til din Surface. Du kan finde flere
oplysninger under Strømforsyning på Surface.com.

Del fotos, links m.m.
Med amuletten Deling kan du hurtigt dele filer og oplysninger med personer, du kender, og sende oplysninger
til andre apps. Den er tilgængelig alle steder, så du behøver ikke at stoppe med det, du er i gang med, for at
dele ting som fotos fra den seneste ferie eller en artikel, du læser. Du kan dele med få personer ad gangen, hele
dit sociale netværk eller sende oplysninger til en anden app, så du kan bruge dem senere (du kan for eksempel
dele noget med OneNote).
Når du støder på noget, du vil dele i én af dine apps, skal du bruge amuletten Deling. Sådan gør du:
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Del et link
1.

Søg efter en webside, du vil dele.

2.

Åbn amuletten Deling:


Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Deling.
Eller



Tryk på tasten Deling på Touch Cover eller Type Cover.

Du kan se en liste over de personer, apps og enheder, du deler mest, og en liste over apps, du kan dele
fra. Hvis du for eksempel vil dele linket på et socialt netværk, skal du trykke på Personer, vælge Twitter
eller Facebook, eventuelt skrive en note og trykke eller klikke på ikonet Send.
Bemærk!


Hvis du vil ændre, hvilke apps der vises på listen i amuletten Deling, skal du åbne amuletten
Indstillinger, trykke eller klikke på Skift pc-indstillinger og derefter trykke eller klikke på Deling.



Du kan ikke bruge amuletten Deling til at dele fra skrivebordet.

Del et foto
1.

Åbn appen Fotos, og søg efter et eller flere fotos, du vil dele.

2.

Markér et eller flere fotos:
Med berøring Stryg nedad på et foto for at markere det.
Med en mus Højreklik på et foto for at markere det.

3.

Åbn amuletten Deling:


Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Deling.
eller



Tryk på tasten Deling på Touch Cover eller Type Cover.

Du kan se en liste over de personer, apps og enheder, du deler mest, og en liste over apps, du kan dele
fra. Hvis du for eksempel vil dele ved hjælp af mail, skal du trykke på Mail, skrive en mailadresse og
derefter trykke eller klikke på ikonet Send.
Tip!


Hvis du vil dele et foto eller en gruppe af fotos på et socialt netværk som Facebook eller Twitter, skal
dine fotos være på SkyDrive. Brug SkyDrive-appen til at overføre dine fotos, markér et eller flere fotos,
åbn amuletten Deling, og vælg derefter Personer.
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Skift dine indstillinger
Du kan finde og ændre dine Surface-indstillinger på flere måder: Kontrolpanel, Pc-indstillinger og
søgefunktionen. De mest almindelige indstillinger findes i Pc-indstillinger, så prøv at kigge der først.

Pc-indstillinger
Sådan åbner du Pc-indstillinger:
1.

Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk eller klik derefter på Indstillinger. Nederst til højre kan
du se indstillinger som netværksforbindelse, lydstyrke, lysstyrke, beskeder, strøm og tastatur.

2.

Du kan finde flere indstillinger ved at trykke eller klikke på Skift pc-indstillinger.

Brug søgefunktionen
Ved du ikke, hvor en bestemt indstilling er? Ikke noget problem! Brug
søgefunktionen til at søge efter en indstilling. Sådan gør du:


Stryg indad fra skærmens højre kant, og tryk eller klik derefter på
Søg. Skriv et ord eller en sætning i søgefeltet, og tryk eller klik
derefter på Indstillinger (under søgefeltet). Elementer, der svarer
til din søgning, vises.
Skriv for eksempel lyd i søgefeltet for at søge efter indstillinger for
lyd. Hvis elementet har et indstillingsikon (et gear), er indstillingen
tilgængelig i Pc-indstillinger. Andre indstillinger kan åbnes i
Kontrolpanel på skrivebordet.

Kontrolpanel
Ja, Kontrolpanel er her endnu. Sådan åbner du det:
Fra startskærmen:


Skriv kontrolpanel, og tryk eller klik derefter på Kontrolpanel i søgeresultaterne.

Fra skrivebordet:


Hvis du bruger berøring, skal du stryge indad fra skærmens højre kant, trykke på Indstillinger og
derefter trykke på Kontrolpanel.



Hvis du bruger en mus, skal du pege nederst til venstre på skærmen. Når startskærmen vises, skal du
højreklikke på hjørnet og derefter klikke på Kontrolpanel.
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Du kan også fastgøre Kontrolpanel på proceslinjen, så du har hurtig adgang til det. Åbn Kontrolpanel,
højreklik på ikonet Kontrolpanel på proceslinjen, og vælg derefter Fastgør programmet til
proceslinjen.
Bemærk! Hvis du bruger en Microsoft-konto sammen med Surface, kan du synkronisere dine indstillinger
mellem alle de Windows 8- eller Windows RT-pc'er, du bruger. Du kan finde oplysninger om dette i afsnittet
Synkroniser dine indstillinger i denne vejledning.
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Berøring, tastatur, mus og pen
Med Surface kan du nemt skifte mellem berøring, tastatur, mus og pen. Brug det, der passer dig, når det
passer dig.

Berøring
Du kan bruge dine fingre til at arbejde med Surface. Du kan for eksempel trække din finger hen over
startskærmen for at rulle og trykke på et felt for at åbne det.


Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger berøring, ved at læse emnet Berøring: Tryk, stryg og
mere i denne vejledning.



Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger skærmens berøringstastatur i emnet Skærmtastatur.

Tastatur
Du kan vælge mellem to tastaturcovers til din Surface:
Touch Cover eller Type Cover.
Begge tastaturer kobles magnetisk til Surface. Du kan
tilkoble Touch Cover eller Type Cover ved ganske enkelt at
bringe de to tæt sammen. Når Touch Cover kommer tæt på,
justeres det og klikker på plads.
Når tastaturcoveret er tilkoblet, bliver det, hvor det er. Du
kan nemt fjerne det, hvis du vil. Bare træk det ud.
Når du folder Touch Cover eller Type Cover bag ved berøringsskærmen, deaktiveres tastaturet. Så kan du ikke
komme til at skrive noget på tastaturet ved en fejl.
Hvis du vil skrive tekst, når coveret er foldet tilbage, skal
du bruge skærmtastaturet. Tryk i et tekstfelt eller et andet
område, hvor du kan skrive, for at få vist skærmtastaturet.
Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Skærmtastatur i
denne vejledning.
Når du lukker Touch Cover, slukkes skærmen, og Surface
skifter til slumretilstand. Coveret hjælper med at beskytte
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berøringsskærmen, mens du er på farten. Tryk på en tast eller tænd/sluk-knappen for at vække Surface.

Touch Cover
Touch Cover er meget mere end blot en beskyttende indpakning af din Surface. Tastaturet har også et helt
specielt design. Når du skriver på Touch Cover, kan du hvile dine hænder på Touch Cover-tasterne. Touch Cover
registrerer kun tastetryk, når du trykker på en tast. Du kan skrive på Touch Cover på samme måde som på alle
andre tastaturer.
Der afspilles som standard en lyd, når du trykker på en tast på Touch Cover. På denne måde ved du, hvornår din
berøring genkendes som et tastetryk. Sådan slår du den lyd fra, der afspilles, når du skriver:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Generelt.

3.

Rul til berøringstastaturet. Find Afspil tastelyde, mens jeg skriver, og flyt skyderen til Fra.

Funktionstaster
Hvis du vil bruge en funktionstast (F1-F12), skal du bruge Fn-tasten sammen med en tast på øverste række i
Touch Cover. For F1 skal du for eksempel trykke på Fn + lyd fra.

For denne tast Skal du skrive

For denne tast

Skal du skrive

F1

Fn + lyd fra

F9

Fn + Home

F2

Fn + lydstyrke ned

F10

Fn + End

F3

Fn + lydstyrke op

F11

Fn + PgUp

F4

Fn + afspil/pause

F12

Fn + PgDn

F5

Fn + søg

Side op

Fn + pil op

F6

Fn + tilslut

Side ned

Fn + pil ned

F7

Fn + enheder

Home

Fn + venstre pil

F8

Fn + indstillinger

End

Fn + højre pil

Type Cover
Type Cover er en tynd version af det almindelige tastatur med bevægelige taster og pegefeltsknapper. Det
giver dig en fornemmelse af at bruge et tastatur på en bærbar pc – og samme hastighed.
Type Cover klikker ligesom Touch Cover-tastaturet magnetisk på plads og foldes som et cover til Surface. Med
Type Cover kan du gå fra tablet til bærbar på et øjeblik.
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Pegefelt
Både Touch Cover og Type Cover har et pegefelt, som du kan bruge som
en mus. Som på en bærbar computer kan du trække fingeren på pegefeltet
for at flytte skærmmarkøren. Der er også venstre og højre knapper på
pegefeltet. Tryk for eksempel på området nederst til højre på pegefeltet,
når du vil højreklikke.

Pegefeltsbevægelser
Handling

Pegefeltsbevægelse

Flyt skærmmarkøren

Træk fingeren på pegefeltet.
Tryk en finger på et vilkårligt sted på pegefeltet.

Venstreklik

eller
Tryk på venstre pegefeltsknap.
Tryk to fingre på et vilkårligt sted på pegefeltet.

Højreklik

eller
Tryk på højre pegefeltsknap.
Hold venstre pegefeltsknap nede, og skub en finger i en hvilken som helst

Venstreklik og træk

retning.
eller
Tryk, og tryk og skub derefter én finger i en hvilken som helst retning.

Rul

Skub to fingre vandret eller lodret.

Vis kommandoer i en app

Tryk to fingre på et vilkårligt sted på pegefeltet.

Hvordan ændrer jeg indstillingerne for pegefeltet?
Windows Store har en app til indstillinger for pegefelt. Sådan installerer du appen på din Surface:
1.

Åbn Store-appen, og skriv derefter indstillinger for pegefelt.

2.

Tryk eller klik på indstillinger for pegefelt i søgeresultaterne, og tryk eller klik derefter på Installér.

3.

Når appen til indstillinger for pegefeltet er installeret, kan du åbne den.
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Her er de indstillinger, du kan ændre i appen til indstillinger for pegefeltet:

Indstilling for pegefelt

Det gør den

Pegefelt

Slår pegefeltet til eller fra.

Trykkebevægelser

Tryk med én finger for at venstreklikke, to fingre for at højreklikke,
og tryk og skub med fingeren for at markere tekst.

Rulning

Rul lodret eller vandret med to fingre.

Spejlvend rulleretning

Spejlvender eller skifter rulleretningen.

Appen til indstillinger for pegefeltet fungerer ikke
Hvis appen til indstillinger for pegefeltet ikke registrerer din Touch Cover eller Type Cover, skal du gøre
følgende:
1.

Gå til startskærmen, skriv opdatering, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på
Kontrollér, om der er opdateringer.

2.

Åbn amuletten Søg, skriv enheder, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

3.

Tryk eller klik på Enheder og printere i søgeresultaterne.

4.

Tryk på Opdater tre gange (cirkelformet pil ud for søgefeltet).

5.

Prøv at bruge appen til indstillinger for pegefeltet igen.

Mus
Du kan bruge pegefeltet på Touch Cover eller Type Cover, når du har brug for en
mus, eller du kan tilslutte en USB- eller Bluetooth-mus.


Hvis du vil bruge en USB-mus, skal du sætte transceiveren i USB-porten på
din Surface.



Hvis du vil bruge en mus med Bluetooth, kan du gå til afsnittet Tilføj en
Bluetooth-enhed i denne vejledning.

Skift museindstillinger
Sådan ændrer du den måde, musen fungerer på:
1.

Åbn amuletten Søg, skriv mus i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.
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2.

Tryk eller klik på Mus i søgeresultaterne.

3.

Skift dine indstillinger for musen.
Hvis du for eksempel vil ændre musens markørhastighed, skal du trykke eller klikke på fanen
Markørindstillinger og justere hastigheden. Hvis du bruger en Microsoft-mus, kan du måske også
ændre indstillingerne for musen i Microsoft Mouse and Keyboard Center.

Surface-pen
Surface Pro leveres med en digital pen, du kan bruge til at markere dokumenter og tage håndskrevne noter.
Med Palm block-teknologien er det behageligt at skrive, og du behøver ikke tænke på, om din hånd rører
skærmen, mens du skriver. Eller du kan være kreativ og tegne noget i Fresh Paint – en tegneapp, der findes i
Windows Store.

Tip!


Du kan finde ud af, hvordan du bruger en pen til at tegne, skrive eller fremhæve tekst (kaldet håndskrift
i Office-apps), under Brug af en pen til at tegne, skrive eller fremhæve tekst på en Windows-tablet på
Office.com.



Du kan købe en ekstra pen eller erstatningspen til din Surface Pro på Microsoft Store.

Funktioner for Surface-pen
Tip til pennen Den tryksensitive spids registrerer, hvor hårdt du trykker. Hvis du for eksempel bruger en
tegneapp, bliver de streger, du tegner, tykkere, hvis du trykker hårdere (hvis appen understøtter pennetryk).
Knap på pennen Hurtig adgang til genvejsmenuen – tryk og hold nede på denne knap, og tryk derefter på
skærmen.
Viskelæder Fungerer som viskelæderet på en blyant. Brug viskelæderet til at fjerne dine pennestrøg.
Bemærk!
Den digitale pen til din Surface Pro kan ikke bruges sammen med Surface RT.
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Tag noter med din egen håndskrift
Hent den gratis OneNote-app i Windows Store, så kan du tage håndskrevne noter ved hjælp af pennen.

Konvertér din håndskrift til tekst
Du kan bruge skærmtastaturet til penneinput. Sådan gør du:
1.

Åbn skærmtastaturet.
Tryk på ikonet Tastatur på proceslinjen fra skrivebordet, eller gør følgende fra en Windows Store-app:


Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik
på Tastatur, og tryk eller klik derefter på
Berøringstastatur og håndskriftspanel.

2.

Tryk på ikonet Tastatur nederst til højre, og
vælg billedet med en pen.

3.

Skriv noget, og dine ord konverteres
automatisk til tekst.

4.

Tryk på Indsæt for at indsætte din tekst.

Håndskriftspanelet tilpasser sig efterhånden din
skrivemåde og bliver mere præcis, jo mere du bruger det.

Svip
Svip er hurtige pennestrøg, som du kan bruge til at navigere med og foretage genveje. Du kan øve dig i at
bruge svip og tilpasse dem, så de fungerer på den måde, der passer dig.

Øv dig i at bruge svip
Med pennesvip kan du gøre forskellige ting, for eksempel rulle op og ned og flytte frem og tilbage. Hvis du ikke
har brugt svip før, kan du øve dig i at bruge dem. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Søg, skriv pen og berøring i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Pen og berøring i søgeresultaterne.

3.

Tryk eller klik på fanen Svip, og tryk eller klik derefter på Øv dig i at bruge svip (nederst til venstre).
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Tilpas svip
Du kan vælge en handling, for eksempel kopiere eller indsætte, til et svip, eller du kan tilføje din egen
sviphandling. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Søg, skriv pen og berøring i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Pen og berøring i søgeresultaterne.

3.

Tryk eller klik på fanen Svip, og tryk eller klik derefter på Navigations- og redigeringssvip.

4.

Tryk eller klik på Tilpas.

5.

Tildel en handling til de enkelte svip, eller tilføj din egen brugerdefinerede sviphandling.

Skift penneindstillinger
Du kan ændre penneindstillinger, for eksempel hastigheden for dobbelttryk. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Søg, skriv pen og berøring i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Pen og berøring i søgeresultaterne.

3.

Markér Dobbelttryk eller Tryk og hold, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

Angiv, om du er venstre- eller højrehåndet
Ret de steder, hvor menuer vises på skærmen, ved at angive, hvilken hånd du skriver med. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Søg, skriv pen og berøring i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Angiv, om du er venstre- eller højrehåndet i søgeresultaterne.

3.

Vælg Højre eller Venstre.

Flere penneoplysninger
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger Surface-pennen, under Surface-pennen: Ofte stillede
spørgsmål på Surface.com.
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Konti
En brugerkonto er en samling indstillinger, som bruges til at interagere med Surface og til at tilpasse Windows,
så den fungerer på den måde, du vil have det. Hvis du vil bruge Surface, skal du logge på med din brugerkonto.

Hvilken type konto har jeg?
Sådan kan du se, hvilken type konto du bruger:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Brugere. Oplysninger om din brugerkonto vises under dit navn:


Hvis du kan se en lokal konto, er din konto kun på Surface.



Hvis du kan se et netværksdomæne (domænenavn\brugernavn), så bruger du en domænekonto,
for eksempel en konto for din arbejdsplads.



Hvis der er en mailadresse, bruger du en Microsoft-konto.

Det er også på denne side med indstillinger, du kan ændre dine logonoplysninger og tilføje ekstra brugerkonti.
Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Log på og af i denne vejledning og i emnet Flere brugerkonti nedenfor.

Hvad er en lokal konto?
En lokal konto er en konto, der giver adgang til én pc. Hvis du opretter en lokal konto, skal du have en konto for
hver pc, du bruger. Ingen af dine indstillinger synkroniseres mellem de Windows 8- og Windows RT-pc'er, du
bruger, og du får ingen fordele ved at forbinde din pc til skyen. Hvis du vil downloade apps fra Windows Store,
skal du bruge en Microsoft-konto.
Sådan skifter du fra en lokal konto til en Microsoft-konto:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Brugere.

3.

Tryk eller klik på Skift til en Microsoft-konto, og følg instruktionerne.

Hvad er en domænekonto?
Et domæne er en gruppe pc'er på et netværk, der deler database og sikkerhedspolitik. Pc'er på et
arbejdsnetværk er som regel medlem af et domæne.
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Du kan knytte din Microsoft-konto til din domænekonto og synkronisere dine indstillinger og præferencer
mellem dem. Du kan finde flere oplysninger under Tilslutte din Microsoft-konto til din domænekonto på
Windows.com.

Hvad er en Microsoft-konto?
En Microsoft-konto – en mailadresse og adgangskode – er en ny måde at logge på pc'er, der kører Windows 8
eller Windows RT. Når du logger på din Surface med en Microsoft-konto, får du forbindelse til skyen. Hvad er
skyen, tænker du måske? Rent teknologisk er "skyen" netværksbaserede tjenester eller et lager, der leveres via
internettet. Mange af de indstillinger, præferencer og apps, der er knyttet til din Microsoft-konto, kan "følge"
dig mellem forskellige pc'er.
Du har måske allerede en Microsoft-konto. En Microsoft-konto (tidligere kaldet Windows Live ID) er den
mailadresse og adgangskode, du bruger til at logge på Microsoft-tjenester som Outlook.com, SkyDrive, Xbox
eller din Windows Phone. Hvis du har brugt en af disse tjenester, har du allerede en Microsoft-konto.
Hvis du ikke har en Microsoft-konto, kan du gå til Hvad er en Microsoft-konto? på Windows.com.

Fordele ved brug af en Microsoft-konto
Fordele ved en Microsoft-konto på din Surface:


Se dine venners kontaktoplysninger og statusopdateringer fra steder som Outlook.com, Facebook,
Twitter og LinkedIn samlet ét sted – appen Personer.



Du får 7 GB gratis lagerplads i skyen med SkyDrive, et sted, hvor du kan se, gemme og dele din
dokumenter og fotos. Din Microsoft-konto knytter din pc til SkyDrive, så du kan gemme og hente dine
filer i skyen. Du kan få mere at vide under SkyDrive i denne vejledning.



Se alle dine Flickr-, SkyDrive- og Facebook-fotos fra appen og også fotos, som andre har delt med dig.
Du kan finde flere oplysninger under Fotos i denne vejledning.



Hent apps fra Windows Store, og brug dem på op til fem pc'er, der kører Windows 8 eller Windows RT.
Få mere at vide om dette i afsnittet om Windows Store i denne vejledning.



Dine personlige indstillinger synkroniseres automatisk online og mellem de pc'er med Windows 8 og
Windows RT, som du bruger. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Synkroniser dine indstillinger.

Du skal have en Microsoft-konto for at købe apps, musik, videoer og spil til din Surface. Hvis du ikke bruger en
Microsoft-konto, er det ikke noget problem – du kan når som helst oprette en Microsoft-konto. Du kan finde ud
af, hvordan du skifter fra en lokal konto til en Microsoft-konto, under Hvad er en lokal konto? i denne
vejledning.

© 2013 Microsoft

Side 39

Skift dine Microsoft-kontoindstillinger
Hvis du vil redigere din profil eller ændre indstillingerne for din Microsoft-konto, kan du gå til websiden med
Microsoft-kontooversigten og logge på. Du kan også se følgende emner på Windows.com:


Sådan føjes en konto til din Microsoft-konto



Ændre deleindstillinger for apps og konti

Du kan finde ud af, hvordan du ændrer betalingsmetoden for din Microsoft-konto, eller få vist din
faktureringshistorik i afsnittet om Windows Store i denne vejledning.

Flere brugerkonti
Hvis du deler din Surface med andre personer, kan du oprette brugerkonti for de enkelte personer. På denne
måde kan de tilpasse Windows, som de ønsker det, og dine filer og indstillinger forbliver private.
Der findes tre typer konti. De enkelte typer giver dig forskellige grader af styring:


Standardkonti er til hverdagsbrug.



Administratorkonti giver den største styring. For at beskytte din Surface (og forhindre andre i at
foretage ændringer, du ikke ønsker) skal administratorkonti bruges mindst muligt. Du skal bruge en
administratorkonto, hvis du konfigurerer konti for andre på din Surface.



Gæstekonti er nyttige, når andre skal bruge din Surface i kortere tid. Du kan aktivere gæstekontoen i
Kontrolpanel.

Den brugerkonto, der blev oprettet under installationen, er en administratorkonto. Det betyder, at du kan ændre
indstillinger, installere apps og oprette flere brugerkonti efter behov. Er du ikke sikker på, om du bruger en
administratorkonto? Se emnet Hvordan kan jeg vide, at jeg er logget på som administrator? på Windows. com.

Opret en brugerkonto
Du kan finde ud af, hvordan du opretter en brugerkonto, ved at gøre et af følgende:


Se emnet Oprette en brugerkonto på Windows.com.



Find emnet i Hjælp. (Gå til startskærmen, og skriv Hjælp. Tryk eller klik på Hjælp og support, skriv
brugerkonto i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Oprette en brugerkonto.)

Du kan finde ud af, hvordan du skifter mellem brugerkonti, i emnet Skift til en anden konto i denne vejledning.

Administrer konti
Der er to steder, hvor du kan administrere brugerkonti:
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Pc-indstillinger – Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på Pc-indstillinger, og tryk eller klik
derefter på Brugere.



Kontrolpanel – Åbn amuletten Søg, skriv brugerkonti, og tryk eller klik derefter på Indstillinger. Vælg
Brugerkonti i søgeresultaterne.

Pc-indstillinger indeholder mange grundlæggende indstillinger for brugerkonti, og Kontrolpanel indeholder
mere avancerede indstillinger, for eksempel ændring af kontotype.
Bemærk! Offentlige mapper er en praktisk metode til at dele filer med alle, der bruger din Surface. Du kan
finde flere oplysninger under Del filer med andre, der bruger din Surface i denne vejledning.

Familiesikkerhed
Familiesikkerhed er en integreret del af Windows, så det er nemmere end nogensinde før at holde styr på,
hvornår og hvordan dine børn bruger pc'en. Du kan angive begrænsninger for præcist, hvilke websteder, apps
og spil de må bruge. Hvis du vil slå Familiesikkerhed til, skal du – eller mindst én forælder – have en
administratorkonto. De børn, du vil overvåge, skal hver især have en standardbrugerkonto.
Du kan finde ud af, hvordan du bruger Familiesikkerhed, i emnet Opret dine børns konti i Familiesikkerhed på
Windows.com.

Kontosikkerhed
Det er en god ide at beskytte din konto ved at føje sikkerhedsoplysninger til den. Hvis du glemmer din
adgangskode, eller din konto bliver hacket, kan vi bruge dine sikkerhedsoplysninger til at kontrollere din
identitet og hjælpe dig med at få din konto igen. Det er vigtigt, at du tilføjer sikkerhedsoplysninger, og
kontrollerer, at de er nøjagtige.
Du kan finde ud af, hvordan du tilføjer sikkerhedsoplysninger, under Sørg for at beskytte din Microsoft-konto på
Windows.com.
Bemærk!


Du kan være med til at forhindre uautoriseret adgang til din Surface ved at bruge en stærk
adgangskode. Du kan finde flere oplysninger under Tip om oprettelse af stærke adgangskoder og
adgangsudtryk på Windows.com.



Hvis du tror, at din Microsoft-konto er blokeret eller hacket, kan du gå til Vende tilbage til din
Microsoft-konto, hvis den har været blokeret eller hacket på Windows.com.
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Log på og af
Nu, hvor du har lært noget om brugerkonti, ser vi på, hvordan du logger på og af.

Log på
Når du vil bruge Surface, skal du logge på. Sådan gør du:
1.

Afvis låseskærmen ved at stryge opad fra den nederste kant på skærmen eller ved at trykke på en tast.

2.

Angiv adgangskoden for din brugerkonto, hvis du bliver bedt om det. Hvis du vil logge på en anden
konto, skal du trykke eller klikke på knappen Tilbage og derefter vælge en konto.


Hvis du har glemt din adgangskode, kan du gå til Jeg har glemt min adgangskode i denne
vejledning.



Hvis du har en billedadgangskode eller en pinkode, skal du trykke eller klikke på Indstillinger for
logon for at vælge en anden logonmetode. Du kan finde flere oplysninger i næste afsnit i denne
vejledning.



Hvis du er låst ude af din Surface, og du har brug for din BitLocker-genoprettelsesnøgle, kan du gå
til BitLocker-genoprettelsesnøgle i denne vejledning.

Log af eller lås
1.

Tryk eller klik på kontoens billede øverst til højre på startskærmen.

2.

Vælg Log af eller Lås.

Tip!
Du kan også trykke på Ctrl+Alt+Del på tastaturet og derefter vælge Lås eller Log af.

Log af eller lås. Hvad er forskellen?


Log af for at lukke alle de apps, du brugte.



Lås enheden for at forhindre, at andre bruger din konto. Samtidig kan andre logge på med deres konto
uden at lukke de apps, du brugte.
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Skift til en anden konto
Hvis du deler din Surface med andre, kan du skifte til en anden brugerkonto uden at logge af eller lukke
apps. Sådan gør du:
1.

Tryk eller klik på kontoens billede øverst til højre på startskærmen.

2.

Tryk eller klik på en konto. Hvis du ikke kan se den ønskede konto, skal du trykke eller klikke på Skift
konto og derefter logge på den ønskede konto.

Du kan også skifte til en anden brugerkonto på logonskærmen. Sådan gør du:
1.

Afvis låseskærmen ved at stryge opad fra bunden af skærmen eller ved at trykke på en tast.

2.

Tryk eller klik på knappen Tilbage, og vælg derefter en konto.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter konti, under Opret en brugerkonto i denne vejledning.

Andre logonindstillinger
Der er to andre logonindstillinger: pinkode og billedadgangskode.
Vigtigt! Hvis du har føjet en arbejdsmailkonto til appen Mail, eller hvis du er medlem af et netværksdomæne,
kan sikkerhedspolitikker måske forhindre dig i at oprette en pinkode eller en billedadgangskode. Du kan få flere
oplysninger hos systemadministratoren.

Opret en pinkode
I stedet for at skrive en adgangskode kan du logge hurtigt på med en firecifret pinkode.
Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og
tryk eller klik derefter på Brugere.

2.

Tryk eller klik på Opret en pinkode. Hvis du ikke har en adgangskode
tilknyttet din konto, skal du oprette en adgangskode, før du kan oprette
en pinkode.

3.

Bekræft den aktuelle adgangskode, så du kan oprette en pinkode.

Du kan nu hurtigt logge på ved hjælp af den firecifrede pinkode.

Opret en billedadgangskode
Du kan logge på ved hjælp af bevægelser på et billede efter eget valg. Sådan gør du:
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1.

Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik derefter på
Brugere.

2.

Under Indstillinger for logon skal du trykke eller klikke på Opret en billedadgangskode og derefter
følge instruktionerne på skærmen.

Du kan få tip til at oprette en billedadgangskode, og hvad du gør, hvis din billedadgangskode ikke virker, under
Log på med en billedadgangskode på Windows.com.

Kontoadgangskode
Hvis du bruger en stærk adgangskode og ændrer den jævnligt, er du med til at holde din Surface mere sikker.
Du kan finde flere oplysninger om stærke adgangskoder under Tip om oprettelse af stærke adgangskoder og
adgangsudtryk på Windows.com.
Bemærk! Hvis du tror, at din Microsoft-konto er blokeret eller hacket, kan du gå til Vende tilbage til din
Microsoft-konto, hvis den har været blokeret eller hacket på Windows.com.

Skift din adgangskode
Sådan ændrer du din adgangskode:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Vælg Brugere (til venstre).

3.

Under Indstillinger for logon skal du trykke eller klikke på Skift adgangskode. Følg instruktionerne,
og tryk eller klik derefter på Næste.

4.

Følg instruktionerne, og tryk eller klik derefter på Udfør.

Bemærk! Hvis du har flere spørgsmål i forbindelse med adgangskoder, kan du gå til Adgangskoder i
Windows 8: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Skift en domæneadgangskode
Hvis din Surface er på et domæne, skal du trykke på Ctrl+Alt+Delete og vælge Skift adgangskode. Følg
instruktionerne, tryk eller klik på Send, og tryk eller klik derefter på OK.

Jeg har glemt min adgangskode
Hvis du har glemt din adgangskode, kan du få den tilbage eller nulstille den på flere måder:


Hvis du bruger en Microsoft-konto (mailadresse og adgangskode), kan du nulstille din adgangskode
online på account.live.com.
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Hvis du bruger en lokal konto, kan du bruge dit adgangskodetip som en påmindelse.



Få nogen med en administratorkonto på Surface til at logge på og ændre din adgangskode for dig. Den
konto, der blev oprettet under installation af Windows, er en administratorkonto. Du kan finde ud af,
hvordan du ændrer andre personers adgangskode, under Ændre adgangskoden på Windows.com. Du
kan finde ud af, om en konto er en administratorkonto, under Hvilken type konto har jeg? i denne
vejledning.

Hvis du har prøvet disse forslag og stadig ikke kan logge på, kan du kontakte Surface-support på Surface.com.

Vælg, hvornår en adgangskode skal være påkrævet
Du kan kontrollere, hvornår en adgangskode er påkrævet for at logge på Surface. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på Pc-indstillinger, og tryk eller klik derefter på Brugere.

2.

Find indstillingen Kræv en adgangskode, når skærmen har været slukket i under Indstillinger for
logon. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig, hvis du har føjet en arbejdsmailkonto til appen
Mail eller oprettet forbindelse til et netværksdomæne.

3.

Vælg et element på listen:


Microsoft-konto Vælg en tidsramme på op til 15 minutter, eller vælg Kræv altid en adgangskode.



Lokal konto Vælg en tidsramme, eller vælg Kræv altid en adgangskode eller Kræv aldrig en
adgangskode.

© 2013 Microsoft

Side 45

Alt om apps
I dette afsnit lærer du alt om, hvordan du bruger apps.

Indbyggede apps
Her er nogle af de apps, der findes i din Surface:

Personer

SkyDrive

Se de seneste oplysninger, og
start samtaler med kontakter.

Gem dine filer i skyen, og få

Mail

Internet Explorer

Få mail fra dine konti ét
samlet sted.

Alt det, du vil gøre på

Video

Skype

Søg efter og se dine videoer
og film fra Xbox Video.

Brug Skype til at få

adgang til dem, uanset hvor
du er.

internettet, er bare et stryg
eller tryk væk.

forbindelse til personer ved
hjælp af tale, video eller
chat.
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Fotos

Kalender

Se alle dine fotos og
hjemmevideoer ét sted.

Saml alle dine kalendere ét
sted.

Musik

Spil

Stream de nyeste sange, eller
lyt til musik i din samling.

Opdag og download nye
spil.
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Du kan finde oplysninger om disse apps og lidt flere,
herunder Office, i afsnittet Indbyggede apps i denne
vejledning.
Tip!


Apps opdateres ofte, så husk at gennemse afsnittet
Opdater apps fra Windows Store i denne vejledning.

Bemærk! Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige på alle markeder.

Søg efter en app
Gør et af følgende, når du vil søge efter en app, som er installeret på din Surface:


Berøring eller mus Hvis du har mange felter på startskærmen, skal du skubbe fingeren hen over
skærmen eller bruge rullehjulet på musen. Du kan også rulle på startskærmen ved at trække to fingre
vandret hen over Touch Cover- eller Type Cover-pegefeltet.



Tastatur Gå til startskærmen, og gå i gang med skrive navnet på appen. Søgeresultaterne opdateres,
mens du skriver. Tryk eller klik på appen i søgeresultaterne for at åbne den (eller tryk på Enter for at
åbne den valgte app).



Se alle apps Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk eller klik derefter på Alle apps (nederst
til højre).

Tip!


Hvis du ikke kan se den ønskede app, kan du prøve at søge i Windows Store. Du kan få mere at vide i
afsnittet Installér apps i denne vejledning.

Start en app
Ligesom startknappen i tidligere versioner af Windows er startskærmen det sted, hvor du starter apps. Surface
har to typer apps på startskærmen:


Windows Store-apps – for eksempel Musik, Mail og Vejr.



Skrivebordsapps – for eksempel Notesblok og Office-apps.

Sådan starter du en app:


Berøring eller mus Tryk eller klik på et felt på startskærmen. Hvis du har mange felter, kan du rulle på
skærmen ved at trække fingeren hen over den eller trække to fingre vandret hen over pegefeltet.



Tastatur Gå til startskærmen, skriv navnet på en app, og tryk på Enter.
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Du kan også starte skrivebordsapps fra skrivebordet. Når du vil skifte til skrivebordet, skal du gå til startskærmen
og trykke eller klikke på Skrivebord (eller trykke på tasten med Windows-logoet + D). Du kan oprette en genvej
til en skrivebordsapp eller fastgøre skrivebordsapps, som du ofte bruger, til proceslinjen. Du kan finde flere
oplysninger om dette i Sådan bruges proceslinjen på Windows.com.
Du kan få mere at vide om, hvordan du ændrer startskærmen, under Tilpas startskærmen i denne vejledning.

Skift mellem apps
Du kan åbne flere apps og derefter skifte mellem dem. Sådan gør du:

Skift til den app, du har brugt sidst


Med berøring ved at stryge indad fra venstre kant.



Med en mus ved at flytte din markør til øverste
venstre hjørne og derefter klikke på hjørnet.



Fra tastaturet ved at trykke på Alt+Tab.

Skift til en bestemt app
Gør følgende, hvis du vil se en liste over åbne apps og skifte til en app:


Med berøring ved at stryge indad fra venstre kant
uden at løfte fingeren og derefter skubbe tilbage
mod venstre kant. Du kan se de apps, du har brugt
for nylig. Tryk på den ønskede app.
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Med en mus ved at flytte markøren til øverste
venstre hjørne og derefter flytte markøren direkte
nedad. Du kan se de apps, du har brugt for nylig.
Klik på den ønskede app.

Fra tastaturet ved at holde tasten med Windows-logoet



nede og trykke på Tab for at skifte mellem

Windows Store-apps og startskærmen.
Hvis du vil skifte mellem alle apps (skrivebordsapps og Windows Store-apps), skal du holde Alt nede og
trykke på Tab flere gange for at skifte mellem apps. Bare giv slip, når du kommer til den ønskede app.

Brug to apps side om side (fastgør apps)
Hold øje med din afspilningsliste, mens du arbejder på en rapport.
Sammenlign dit favoritholds program med din egen kalender. Du kan
få mere fra hånden, når du fastgør endnu en app i venstre eller højre
side af skærmen.

Fastgør apps

Fastgør den app, du brugte sidst


Med berøring ved at skubbe din finger fra venstre kant for at få den anden app frem og derefter
trække den pågældende app til venstre eller højre side af skærmen, indtil der vises en åbning bag den.



Med en mus ved at flytte markøren til øverste venstre hjørne, indtil den anden app vises, og derefter
trække den pågældende app til venstre eller højre side af skærmen, indtil der vises en åbning bag den.

Fastgør en app, du har brugt for nylig
Stryg indad fra venstre kant uden at løfte fingeren, og skub derefter tilbage mod venstre kant. Du kan se de
apps, du har brugt for nylig. Nu kan du trække den valgte app til venstre eller højre side af skærmen, indtil der
vises en åbning bag den.

© 2013 Microsoft

Side 49

Tip!


Vil du se, hvordan det foregår? Se videoen Fastgør en app på Windows.com.



Tryk på tasten med Windows-logoet

+ punktum (.) for at fastgøre den aktuelle app til kanten af

skærmen. Stryg derefter indad fra venstre kant af skærmen for at få en anden app frem.


Du kan justere størrelsen på appsene ved at flytte linjen mellem appsene. Én app kan fylde en tredjedel
af skærmen, og den anden kan fylde to tredjedele af skærmen.

Luk apps
Apps fra Windows Store sinker ikke Surface, så du behøver ikke at lukke dem. Når du skifter til en anden app,
lader Windows appen køre i baggrunden og lukker den til sidst, hvis du ikke bruger den.
Men hvis du virkelig vil lukke en Windows Store-app, kan du se, hvordan du gør, her:


Hvis du bruger berøring, skal du trykke og holde nede øverst på appen og derefter skubbe fingeren
nedad, indtil appen er væk fra skærmen. Vil du se, hvordan det foregår? Se videoen Luk en app på
Windows.com.



Hvis du bruger en mus, skal du klikke øverst i appen, og når markøren ændres til en hånd, skal du
trække appen nedad og væk fra skærmen. Du kan også flytte markøren til øverste venstre hjørne, flytte
markøren lige ned for at få vist åbne apps, højreklikke på en app og derefter klikke på Luk.

Sådan ser du, hvilke apps der er åbne, og sådan lukker du en app:


Med berøring
Åbn en app: Stryg indad fra venstre kant uden
at løfte fingeren, og skub derefter tilbage mod
venstre kant. Du kan se de apps, du har brugt
for nylig, samt Start.
Luk en app: Træk den app, du vil lukke, fra
listen til bunden af skærmen.
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Med en mus
Åbn en app: Flyt markøren til øverste venstre
hjørne, og flyt derefter markøren direkte nedad.
Du kan se de apps, du har brugt for nylig.
Luk en app: Højreklik på den app, du vil lukke,
og klik derefter på Luk.

Luk skrivebordsapps
Det er stadig en god ide at lukke skrivebordsapps, for eksempel Office-apps, når du er færdig med at bruge
dem, eller før du lukker Surface. Du kan lukke en Office-app ved at trykke eller klikke på krydset (X) øverst til
højre i appen.

Brug Jobliste
Med Jobliste kan du se, hvilke apps og tjenester der kører på din pc, og detaljerede oplysninger om tjenester,
brugerkonti, netværksforbindelser og pc-hardware. Du kan også styre, hvilke apps der starter automatisk, når du
starter Windows.
Gør et af følgende for at åbne Jobliste:


Åbn amuletten Søg på startskærmen, og skriv jobliste.



Tryk på Ctrl+Skift+Esc.



Højreklik nederst til højre på skærmen, og klik derefter på Jobliste.

Du kan finde flere oplysninger om brug af Jobliste under Håndtere apps og tjenester med Jobliste på
Windows.com.

Appkommandoer: Hvor er de?
Når du har åbnet en app, kunne du måske godt tænke dig at vide, hvordan du ændrer ting i appen.
Appkommandoer kan først ses, når du har brug for dem, så du kan bruge hele skærmen til det, du er i gang
med. Når du har brug for appkommandoer, vises de øverst og nederst på skærmen.
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Få vist appkommandoer
Sådan får du vist appkommandoer:


Berøring Stryg opad fra bunden eller nedad fra
toppen af skærmen.



Mus Højreklik.



Pegefelt Tryk to fingre på pegefeltet på Touch Cover
eller TypeCover.



Tastatur Tasten med Windows-logoet

+ Z.

Hvis du for eksempel vil åbne appen Vejr, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen for at se kommandoerne
for appen Vejr.
Kommandoer kan også vises, når du markerer et element i en app ved at stryge nedad på elementet eller
højreklikke på det. Hvis du for eksempel stryger nedad eller højreklikker på et foto i appen Fotos, kan du se
kommandoer.

Appindstillinger
Amuletten Indstillinger er kontekstafhængig, hvilket vil sige, at det, du kan gøre, afhænger af, hvor du er. Når du
åbner Indstillinger, ændres elementerne øverst til højre, afhængigt af hvor du er. Hvis du for eksempel åbner
Indstillinger fra en app, kan du se indstillinger for den pågældende app.
Her kan du se, hvordan du ændrer indstillinger for Mail og Internet Explorer:


Åbn Internet Explorer, åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik på Internetindstillinger.



Åbn appen Mail, åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik på Konto.

Hjælp og fejlfinding for apps
Når du er i en app, skal du stryge indad fra skærmens højre kant, trykke eller klikke på Indstillinger og derefter
trykke eller klikke på Hjælp. I nogle apps findes hjælpen måske et andet sted, så gå til firmaets websted, hvis du
ikke kan finde hjælpen i amuletten Indstillinger.
Hvis du har problemer med at køre en app fra Windows Store, kan du prøve at udføre løsningerne på denne
side på Windows.com: Sådan gør du, hvis du har problemer med en app.
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Installér apps
Opdag en lang række fantastiske apps i Windows Store. Du kan undersøge de udvalgte
apps eller søge efter apps efter kategori, for eksempel Surface Picks eller spil.
(Tilgængeligheden af Surface Picks kan variere efter område). I de fleste kategorier kan du
gennemse apps i grupper, for eksempel De bedste gratis, De bedste betalte og Nye
versioner. Og hvis du ved, hvilken app du søger efter, skal du bare gå i gang med at
skrive, når du er i Store – du kan se resultater for apps, der opfylder dine kriterier.
Du kan få adgang til Windows Store ved at trykke eller klikke på feltet Store på startskærmen.

Log på med din Microsoft-konto
Du skal bruge en Microsoft-konto og en internetforbindelse for at installere apps fra Windows Store.
Sådan logger du på og af Windows Store:
1.

Tryk eller klik på Store på startskærmen.

2.

Stryg indad fra højre side af skærmen, tryk på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Din konto. Her
kan du se en af to ting:


En logonknap Det betyder, at du ikke er logget på Store. Tryk eller klik på Log på, og angiv
oplysningerne til din Microsoft-konto (mailadresse og adgangskode).



Dine kontooplysninger Det betyder, at du allerede er logget på. Her kan du tilføje en
betalingsmetode, logge på med en anden konto og se, hvilke pc'er der er knyttet til din konto. Bliv
ved med at læse for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer betalingsmetode og får vist din
faktureringshistorik.

Installér apps og programmer
Apps, også kaldet programmer, er kernen i Windows 8.

Installér apps fra Windows Store
Sådan finder og installerer du en app fra Windows Store:
1.

Tryk eller klik på Store på startskærmen.

2.

Kontrollér, at du er logget på med din Microsoft-konto (se forrige afsnit).
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3.

Gør et af følgende for at finde en app:


Træk fingeren hen over skærmen for at gennemse apps. Du kan trykke på en kategori, for eksempel
Spil, for at se flere apps.



Skriv navnet på den app, du leder efter. Du kan se resultater, der opfylder dine søgekriterier.



Stryg indad fra højre side af skærmen, tryk eller klik på amuletten Søg, og skriv derefter navnet på
den app, du leder efter.

4.

Tryk eller klik på en app for at få mere at vide om den og læse anmeldelser.

5.

Tryk eller klik på Køb, Prøv eller Installér.


Installér er tilgængelig, hvis en app er gratis, eller du allerede har købt den.



Prøv betyder, at en prøveversion af appen er tilgængelig. Du kan prøve den, før du køber den.



Køb betyder, at appen ikke er gratis, og prisen vises. Apps, du køber, betales ved hjælp af den
betalingsmetode, der er knyttet til din Microsoft-konto. Hvis du vil tilføje eller ændre
betalingsmetoden for din konto, kan du gå til Tilføj eller skift betalingsmetode i denne vejledning.

Når en app er installeret, vises der et felt for appen på startskærmen.
Bemærk!


Hvis du ikke kan finde eller installere en app, kan du gå til Hvorfor kan jeg ikke finde eller installere en
app fra Windows Store? på Windows.com.



Du kan få hjælp til Store-appen ved at åbne amuletten Indstilling og derefter trykke eller klikke på
Hjælp.



Apps opdateres jævnligt. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opdaterer dine apps, under Opdater
apps fra Windows Store.

Installér apps eller programmer fra et andet sted
Du kan også installere apps eller programmer fra en cd eller dvd, et websted eller fra et netværk.

Installér apps fra internettet
Du skal have tillid til udgiveren af appen og det websted, der tilbyder den.
Åbn webbrowseren, og tryk eller klik på linket til appen. Hvis du vil installere den nu, skal du trykke eller klikke
på Åbn eller Kør og derefter følge vejledningen på skærmen. Hvis du vil installere appen senere, skal du trykke
eller klikke på Gem eller Gem som for at downloade den. Når du er klar til at installere den, skal du
dobbelttrykke eller dobbeltklikke på filen og derefter følge vejledningen på skærmen.

© 2013 Microsoft

Side 54

Installér apps fra en cd eller dvd
Hvis du vil installere en app eller et program fra en cd eller dvd, skal du slutte et eksternt optisk USB-diskdrev til
din Surface Pro. Hvis appen ikke automatisk går i gang med at blive installeret, skal du åbne amuletten Søg,
skrive Computer i søgefeltet og derefter trykke eller klikke på Computer. Åbn mappen med cd'en eller dvd'en,
og åbn programmets installationsfil, som regel kaldet Setup.exe eller Install.exe.

Installér apps fra et netværk
Bed din netværksadministrator om hjælp til at installere apps fra dit firmanetværk.

Få dine programmer til at fungere med Windows 8


De fleste programmer, der er udviklet til Windows 7, kan også køre på Windows 8. Når du installerer
eller kører et ældre program, overvåger Windows programmet for at se, om der er symptomer på
kendte kompatibilitetsproblemer. Hvis der blev fundet et problem, foreslår
programkompatibilitetsassistenten nogle anbefalede handlinger, du kan udføre for at få programmet til
at køre korrekt på Windows 8. Du kan finde flere oplysninger under Programkompatibilitetsassistent:
Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.



Hvis du har problemer med at køre et program, der fungerede i en tidligere version af Windows, kan du
måske køre det i kompatibilitetstilstand, for eksempel Windows Vista- eller Windows 7kompatibilitetstilstand. Du kan finde oplysninger om, hvordan du gør det, under Få apps og enheder til
at fungere i Windows 8 på Windows.com.



Windows Compatibility Center indeholder oplysninger, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke
apps der fungerer og ikke fungerer med Windows 8.

Fjern en app eller et program
Hvis du ikke bruger en app eller et program, kan du
fjerne det. Sådan gør du:
1.

Find den app, du vil fjerne. Det kan gøre ved
at søge efter appfeltet på startskærmen eller
ved at bruge Søg.

2.

Stryg nedad eller højreklik på appen for at
markere den. Når du gør det, vises der
appkommandoer nederst på skærmen.

3.

Tryk eller klik på Fjern. Hvis appen er en skrivebordsapp, skal du udføre næste trin.
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4.

Vælg appen på listen, og tryk eller klik derefter på Fjern.

Tip!


Du kan få vist alle dine installerede apps ved at gå til Start og stryge nedad fra toppen af skærmen (eller
højreklikke) og derefter trykke eller klikke på Alle apps.



Hvis du fjerner en indbygget app, for eksempel Musik, kan du geninstallere den fra Store. Appsene Mail,
Kalender, Personer og Beskeder vises i Store som enkeltstående apps, der kaldes Mail, Kalender,
Personer og Beskeder.

Opdater apps fra Windows Store
Apps opdateres jævnligt af appudviklere, og på feltet Store på
startskærmen kan du se, hvornår der er tilgængelige
opdateringer.
Hvis tallet "4" for eksempel vises på feltet Store, betyder det, at
der er opdateringer til fire af dine apps.
Sådan installerer du appopdateringer:
1.

Tryk eller klik på Store på startskærmen.

2.

Tryk eller klik på Opdateringer øverst til højre.

3.

Tryk eller klik på Fjern for at installere opdateringer til de valgte apps.

Tilføj eller skift betalingsmetode
Sådan tilføjer eller redigerer du betalingsmetoden for Windows Store:
1.

Åbn amuletten Indstillinger fra Store-appen ved at stryge indad fra højre side af skærmen og derefter
trykke på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Din konto. Hvis du ikke er logget på Store, skal du logge på ved hjælp af din
Microsoft-konto.

3.

Tryk eller klik på Tilføj betalingsmetode eller Rediger betalingsmetode, rediger dine oplysninger, og
tryk eller klik derefter på Send.

Sådan fjerner du en betalingsmetode fra din konto:
1.

Gå til faktureringswebstedet, og log på med din Microsoft-konto.
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2.

Tryk eller klik på betalingsmetoder.

3.

Vælg en betalingsmetode, tryk eller klik på fjern, og tryk eller klik derefter på fjern.

Få vist faktureringshistorik
Sådan får du vist en oversigt over apps, du har købt på Windows Store:
1.

Åbn amuletten Indstillinger fra Store-appen ved at stryge indad fra højre side af skærmen og derefter
trykke på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Din konto. Hvis du ikke er logget på Store, skal du logge på ved hjælp af din
Microsoft-konto.

3.

Tryk eller klik på Se faktureringshistorik.

4.

Log på faktureringswebstedet ved hjælp af din Microsoft-konto.

5.

Tryk eller klik på Transaktioner, og vælg derefter en af indstillingerne for at få vist din
faktureringshistorik.

Tip!


Hvis du vil udskrive din faktureringshistorik, skal du trykke eller klikke på Vis udskrift og derefter trykke
eller klikke på Udskriv.

Familiesikkerhed og Windows Store
Du kan bruge Familiesikkerhed til at styre, hvilke spil og apps dit barn kan se og installere fra Windows Store. Du
kan også tillade eller blokere bestemte apps og spil. Du kan finde oplysninger om dette under Bruge
indstillinger for Familiesikkerhed i Windows Store på Windows.com.

Installér apps, du har installeret på andre pc'er
Når du har installeret en app fra Store, ejer du den, og du kan installere den på op til fem pc'er (uanset om
appsene er gratis eller koster noget). Hvis du har installeret apps på en anden Windows 8- eller Windows RT-pc,
skal du udføre følgende trin for at installere de samme apps på Surface:
1.

Log på Store-appen ved hjælp af den samme Microsoft-konto, du har brugt til at installere apps på
andre pc'er. Du kan se, hvilken konto du er logget på, ved at åbne amuletten Indstillinger og derefter
trykke eller klikke på Din konto.

2.

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk eller klik derefter på Dine apps (øverst på skærmen).
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3.

Vælg de apps, du vil installere, og tryk eller klik derefter på Installér.

Bemærk!


På listen Dine apps vises alle de apps, du har installeret på pc'er, der er knyttet til din Microsoft-konto.
Eller du kan bare få vist apps, der er installeret på en bestemt pc.



Hvis du vil fjerne en pc fra din konto, kan du gå til Brug din Windows Store-konto til at installere apps
på op til fem pc'er på Windows.com.
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Tilpas din Surface
I dette afsnit beskrives, hvordan du kan tilpasse din Surface.

Tilføj dine konti
Noget af det første, du skal gøre med din nye Surface, er at føje dine konti – for eksempel Outlook.com, Gmail,
Facebook, Twitter eller LinkedIn – til din Microsoft-konto. Når du har tilføjet dine konti, vises dine kontakter, din
kalender og din mail i appsene Mail, Personer og Kalender. Og du kan hurtigt åbne dine fotos og filer fra
tjenester som SkyDrive, Facebook eller Flickr. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Tilføj dine konti i denne
vejledning.
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Rediger billede, farver og kontobillede på låseskærmen
Sådan ændrer du billeder og farver:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Personlige indstillinger.


Låseskærm Tryk eller klik på Låseskærm og derefter på Gennemse for at søge efter et billede til
din låseskærm.



Startskærm Tryk eller klik på Startskærm, og vælg derefter farve og baggrund. Baggrunden vises
kun på startskærmen, men den farve, du vælger, vises også et par andre steder, for eksempel på
amuletterne og på logonskærmen.



Kontobillede Tryk eller klik på Kontobillede, og vælg derefter Gennemse for at vælge et
eksisterende billede eller Kamera for at tage et nyt kontobillede.

Tilpas startskærmen
Startskærmen består af felter, der er arrangeret i
grupper. Et felt er en app eller indhold (for eksempel et
websted, en kontakt eller en mappe), du kan åbne fra
startskærmen.
Du kan tilpasse startskærmen, så den passer til dig, og
anbringe dine foretrukne apps, personer og websteder
forrest og centreret. Her er et par muligheder, du kan
prøve.

Opret felter til dine foretrukne personer og
steder
Hvis du har et websted, du besøger hver dag, eller personer, du chatter med hele tiden, kan du oprette felter for
dem på startskærmen, så du hurtigt kan åbne dem.
Når du finder et websted, en kontakt eller en mappe, du vil føje til startskærmen, skal du gøre sådan:


Sådan fastgør du et websted eller en kontakt: Åbn websiden i Internet Explorer eller en kontakt i
appen Personer, stryg nedad fra skærmens øverste kant, og tryk eller klik derefter på Fastgør til Start.



Sådan fastgør du en mappe: Åbn Stifinder, højreklik på en mappe, eller tryk og hold nede, indtil der
vises et felt, og tryk eller klik derefter på Fastgør til Start.
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Omarranger, tilpas størrelsen på, frigør og gruppér felter
Du kan omarrangere og ændre størrelsen på felter, frigøre dem, du ikke bruger, og oprette grupper af felter. Du
kan se, hvordan du gør alle disse ting, i videoen Omarrangere felter på startskærmen på Windows.com.

Omarranger felter
Du kan arrangere felterne, som du ønsker. Sådan gør du:


Hvis du vil flytte et felt, skal du trække det opad eller nedad og derefter trække det til den ønskede
placering.

Tilpas størrelsen på et felt
Hvis et felt ikke passer til det ønskede sted, kan du som regel gøre det større eller mindre. Sådan gør du:


Stryg nedad på feltet (eller højreklik), og tryk eller klik derefter på Større eller Mindre. Størrelsen på
visse felter kan ikke ændres.

Frigør et felt
Hvis der er felter, du ikke bruger, kan du frigøre dem.
Sådan gør du:


Stryg nedad på et felt (eller højreklik), og tryk
eller klik derefter på Frigør fra Start.

Gruppér felter
Du kan anbringe felter sammen i en gruppe og tilføje et navn. Du kan for eksempel oprette gruppen
"Websteder" for alle de websteder, du har fastgjort til Start. Sådan navngiver du en gruppe af felter:
1.

Knib dine fingre sammen på startskærmen for at zoome ud og se alle felterne. Hvis du bruger en mus,
skal du klikke på knappen Zoom

2.

nederst til højre.

Stryg nedad eller højreklik på den gruppe af felter, du vil navngive, og tryk eller klik derefter på
Navngiv gruppe.

Fastgør eller frigør apps
Nogle apps, der er installeret på din Surface, er måske ikke fastgjort til Start. Men det kan du ændre, hvis du vil.
Sådan gør du:
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Åbn amuletten Søg på startskærmen, stryg nedad på en app (eller højreklik) for at markere den, og tryk
eller klik derefter på Fastgør til Start. Hvis appen allerede er på startskærmen, vises Frigør fra Start.
o

Hvis du frigør en app, er den stadig installeret, og du kan finde den ved at bruge Søg.

o

Du kan se, hvordan du fjerner en app, under Fjern en app i denne vejledning.

Slå dynamiske felter fra
I dynamiske felter kan du se nyttige oplysninger på feltet. I feltet Kalender kan du for eksempel se din næste
aftale. Men du kan slå et dynamisk felt fra, hvis du vil. Sådan gør du:


Stryg nedad på et dynamisk felt (eller højreklik), og tryk eller klik derefter på Slå dynamisk felt fra.

Skrivebordsindstillinger
Når du åbner amuletten Indstillinger fra skrivebordet, har du
følgende muligheder øverst til højre:


Kontrolpanel Åbner Kontrolpanel, hvor du kan ændre
Windows-indstillinger. Mange af disse indstillinger er
også tilgængelige under de nye Pc-indstillinger. Få mere
at vide om dette i emnet Skift dine indstillinger.



Personlige indstillinger Åbner området Personlige
indstillinger i Kontrolpanel. Her kan du ændre
skrivebordets baggrund, farver, lyde og pauseskærm.



Pc-oplysninger Åbner området System i Kontrolpanel.



Hjælp Åbner emner i Windows Hjælp og support.

Temaer og skrivebordsbaggrunde
Du kan ændre skrivebordsbaggrund, farve og lyde. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Søg, skriv personlige indstillinger, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Personlige indstillinger.

3.

Vælg et tema, eller skift skrivebordsbaggrund, farve eller lyde.
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Fastgør eller frigør en skrivebordsapp fra proceslinjen
Du kan fastgøre eller frigøre en skrivebordsapp (for eksempel Notesblok) på proceslinjen på skrivebordet. Sådan
gør du:
1.

Gå til startskærmen, og angiv den skrivebordsapp, du vil fastgøre til proceslinjen (for eksempel
Notesblok eller Word).

2.

Stryg nedad på appen i søgeresultaterne.

3.

Tryk eller klik på Fastgør til proceslinje eller Frigør fra proceslinje.

Skrivebordsapps er for store eller små
Hvis en skrivebordsapp vises større eller mindre, end du bryder dig om, kan du deaktivere skærmskalering for
en skrivebordsapp eller ændre størrelsen på skrivebordselementer.

Løsning 1: Deaktiver skærmskalering for appen
Du kan deaktivere skærmskalering for en enkelt skrivebordsapp. Sådan gør du:
1.

Vælg feltet for skrivebordsappen på startskærmen ved at stryge nedad i feltet eller højreklikke på det,
og tryk eller klik derefter på Åbn filplacering for at åbne Stifinder.

2.

I Stifinder skal du trykke på og holde nede eller højreklikke på appens eksekverbare fil (.exe) og vælge
Egenskaber.

3.

Vælg fanen Kompatibilitet.

4.

I området Indstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Deaktiver skærmskalering ved
højopløsningsindstillinger og derefter trykke eller klikke på OK.

5.

Start appen for at se, om denne ændring hjælper.

Hvis det ikke hjælper, kan du prøve at gøre skrivebordselementer mindre ved at udføre følgende trin.

Løsning 2: Rediger størrelsen på skrivebordselementer
1.

Åbn amuletten Søg, og skriv gør tekst i søgefeltet.

2.

Tryk eller klik på Indstillinger, og vælg derefter Gør tekst og andre elementer større i
søgeresultaterne.

3.

Vælg Mellem - 125 %, og tryk eller klik på Anvend.

4.

Vælg enten Log af nu eller Log af senere for at anvende ændringen.

5.

Log på Surface, og prøv at åbne appen igen.

Hvis det ikke hjælper, kan du gentage trinnene ovenfor og vælge Mindre - 100 % i trin 3.
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Synkroniser dine indstillinger
Når du logger på med en Microsoft-konto, har Surface forbindelse til skyen. Det betyder, at mange af dine
personlige indstillinger og præferencer er gemt på Microsoft-servere online, og de synkroniseres med en
hvilken som helst Windows 8- eller Windows RT-pc, du logger på. Eksempler:


Dine valgte farver, temaer, sprogindstillinger, browserdata og favoritter og indstillinger for
Windows Store synkroniseres mellem pc'er.



Du kan se og dele dine fotos, dokumenter og andre filer fra SkyDrive, Facebook, Flickr og andre
tjenester uden at logge på de enkelte tjenester.

Vælg, hvilke indstillinger der skal synkroniseres
Hvis du vil gøre nogle af dine personlige indstillinger mere private, kan du slå synkronisering fra for bestemte
indstillinger eller slå synkronisering helt fra. Sådan vælger du, hvilke indstillinger der skal synkroniseres på tværs
af pc'er:
1.

Log på med din Microsoft-konto. Du kan finde ud af, om du allerede har en Microsoft-konto, eller om
du skal oprette en, ved at gå til Hvordan får jeg en Microsoft-konto? på Windows.com.

2.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skift pc-indstillinger.

3.

Tryk eller klik på Synkroniser dine indstillinger.

4.

Under Synkroniseringsindstillinger skal du aktivere de indstillinger, du vil synkronisere.

Du kan finde hjælp til, hvilke indstillinger der skal synkroniseres, under Skal jeg synkronisere indstillinger mellem
pc'er? på Windows.com.

Beskeder
Du kan se, hvornår der er nye mails, beskeder, kalenderbegivenheder, statusopdateringer og tweets, på mange
måder. Beskeder vises øverst til højre, hurtig status og detaljerede statusopdateringer vises på låseskærmen, og
feltopdateringer vises på startskærmen.
Du kan vælge, hvilke apps der skal køre i baggrunden, og få vist beskeder på låseskærmen. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Personlige indstillinger, og vælg derefter, hvilke apps der skal vises på låseskærmen.

Du kan finde flere oplysninger om beskeder i emnet Sådan administreres beskeder for Mail, Kalender, Personer
og Beskeder på Windows.com.
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Tilføj sprog
Du kan tilføje sprog, så du kan læse og skrive på
forskellige sprog. Når du har tilføjet et sprog, kan du
vælge dit grænsefladesprog – det sprog, du oftest ser i
Windows og i dine apps – og skifte mellem forskellige
sprog, efterhånden som du skriver.


Du kan få mere at vide om, hvordan du tilføjer
et sprog og skriver på forskellige sprog, under
Sprog i Windows 8 på Windows.com.



Hvis du vil arbejde med forskellige sprog i
Office-apps, kan du gå til Sprogindstillinger
for Office 2013 på Office.com.

© 2013 Microsoft

Side 65

Tilslut enheder
Du kan slutte mange forskellige enheder til Surface ved hjælp af USB-porten, HD-videoudgangsporten eller ved
hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.


USB Surface har en USB-port i fuld størrelse på venstre side. Brug denne port til at tilslutte en printer,
en mus eller en ekstern harddisk. Nogle enheder understøtter muligvis USB 3.0, en forbindelsestype, der
kan køre op til 10 gange hurtigere end USB 2.0.



Bluetooth Du kan bruge mange enheder, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, for eksempel
telefoner, højttalere, headsets, mus og tastaturer.


2

Mini DisplayPort Brug denne port til at slutte Surface til et tv, en skærm eller en projektor. 2

Adaptere og kabler sælges separat.

Bemærk! Surface Pro er kompatibel med enheder, der er certificeret til Windows 8. Du kan finde flere
oplysninger i emnet Enhedskompatibilitet i denne vejledning.

Udskrivning
Her kan du se det, du skal vide om udskrivning fra Surface.

Konfigurer en printer


Lokal printer Sæt USB-kablet fra printeren i USB-porten på Surface.



Netværksprinter eller trådløs printer Hvis din printer er en netværksprinter eller en trådløs printer,
der allerede findes på dit netværk, skal du undersøge, om printeren allerede er installeret (gå videre til
næste afsnit).
Hvis du har en ny trådløs printer, der ikke er føjet til netværket, kan du finde ud af, hvordan du tilføjer
den, i den vejledning, der fulgte med printeren.



Printer, der er tilsluttet en anden pc Hvis en anden person hjemme hos dig allerede har en printer
installeret, kan du blive medlem af hjemmegruppen og udskrive til denne printer. Den pc, som printeren
er tilsluttet, skal være tændt, og printeren skal være kompatibel med Windows 8.

Se, om din printer allerede er installeret
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Enheder (til venstre).
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3.

Kig efter din printer på listen over enheder.


Hvis din printer er på listen, er du klar til at udskrive (se næste emne).



Hvis din printer ikke er på listen, skal du trykke eller klikke på Tilføj en enhed og vælge din printer
for at installere den. Hvis Windows ikke kan finde din printer, kan du gå til Hvorfor finder Windows
ikke min enhed? på Windows.com eller prøve at tilføje en printer ved at udføre følgende trin:
1.

Åbn amuletten Søg, og skriv enheder og printere i søgefeltet.

2.

Tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Enheder og printere i
søgeresultaterne.

3.

Tryk eller klik på Tilføj en printer (øverst), og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Udskriv noget
Sådan udskriver du fra en Windows Store-app:
1.

Åbn det, du vil udskrive. Åbn for eksempel en webside i Internet Explorer eller en mail i Mail.

2.

Stryg indad fra højre side, og tryk derefter på Enheder.

3.

Tryk eller klik på din printer på listen. Hvis din printer ikke er på listen, er det muligvis, fordi appen ikke
understøtter udskrivning, eller fordi du ikke har tilføjet en printer.

4.

Vælg udskrivningsindstillingerne, og tryk eller klik derefter på Udskriv.

Sådan udskriver du fra en skrivebordsapp (for eksempel Notesblok eller Office-apps):


Find kommandoen Udskriv i appen, eller tryk på Ctrl+P.

Tip!


Du kan finde ud af, hvordan du konfigurerer din standardprinter, ved at gå til Angive eller skifte
standardprinter på Windows.com.



Du kan finde ud af, hvordan du tager et skærmbillede (udskriver skærmbilledet), i emnet Tag et
skærmbillede i denne vejledning.

Kan du ikke udskrive?
Hvis du har problemer med at udskrive, kan du gå til Sådan løses udskrivningsproblemer på Windows.com. Du
kan måske løse problemet ved at downloade og installere den nyeste driver til din printer.

Printerkompatibilitet
Surface Pro er kompatibel med printere, der er certificeret til Windows 8. Windows Update installerer automatisk
vigtige driveropdateringer, efterhånden som de bliver tilgængelige. Du kan også hente og opdatere drivere fra
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printerproducentens websted. Du kan finde flere oplysninger under Opdatere driverne på Windows.com. Du kan
se, hvad der er kompatibelt med Windows 8, i Windows Compatibility Center.

Tilføj, få vist og administrer dine enheder og printere
Du kan føje enheder til Surface enten ved hjælp af Pc-indstillinger eller Kontrolpanel.

Tilføj en enhed ved hjælp af Pc-indstillinger
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Enheder, og tryk eller klik derefter på Tilføj en enhed.

Tilføj en enhed ved hjælp af Kontrolpanel
1.

Åbn amuletten Søg, og skriv enheder og printere i søgefeltet.

2.

Tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Enheder og printere i søgeresultaterne.

3.

Tryk eller klik på Tilføj en printer eller Tilføj en enhed, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Tilføj en Bluetooth-enhed
Sådan tilføjer du en Bluetooth-enhed:

Trin 1: Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt og kan findes
Tænd enheden, og sørg for, at den kan findes. Du kan se, hvordan du sørger for, at enheden kan findes, ved at
læse de oplysninger, som fulgte med Bluetooth-enheden, eller ved at gå til producentens websted.

Trin 2: Kontrollér, at Bluetooth er slået til
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Trådløs.

3.

Kontrollér, at Bluetooth er slået til.

Trin 3: Tilføj Bluetooth-enheden
1.

Tryk eller klik på Enheder under Pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Tilføj en enhed.

3.

Vælg Bluetooth-enheden på listen over trådløse enheder.
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4.

Hvis tilbehøret kræver en adgangskode (også kaldet en pardannelseskode), bliver du bedt om at angive
den. Hvis du ikke kender adgangskoden, kan du læse de oplysninger, som fulgte med enheden, eller gå
til producentens websted.

Tip!


Når du opretter forbindelse til en telefon, skal du sørge for, at telefonen er låst op og viser
indstillingsskærmen til Bluetooth.



Hvis du tilføjer et Bluetooth-tastatur, kan du deaktivere Touch Cover eller Type Cover ved at folde det
tilbage eller fjerne det.



Hvis du har problemer med at tilføje en enhed, kan du gå til følgende emner på Windows.com:
o
o

Hvorfor finder Windows ikke min enhed?
Hvad nu, hvis en enhed ikke er installeret korrekt?

Administrer dine enheder
Enheder og printere i Kontrolpanel er det sted, hvor du kan administrere dine enheder, ændre indstillinger og
foretage fejlfinding af problemer. Du kan for eksempel angive en standardprinter eller ændre indstillingerne for
en trådløs mus.
Sådan åbner du Enheder og printere:
1.

Skriv enheder og printere på startskærmen.

2.

Tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Enheder og printere i søgeresultaterne.

Tip!


Du kan skifte mellem forskellige lydenheder, for eksempel højttalere og hovedtelefoner, i Kontrolpanel.
Det kan du gøre ved at åbne amuletten Søg, trykke på Indstillinger og derefter skrive Administrer
lydenheder.

Fejlfinding




Hvis du har problemer med at tilføje en enhed, kan du gå til følgende emner på Windows.com:
o

Hvorfor finder Windows ikke min enhed?

o

Hvad nu, hvis en enhed ikke er installeret korrekt?

Hvis du kan se et gult advarselsikon ud for en enhed, skal du trykke og holde nede på enheden, indtil
der vises et felt (eller højreklikke) og derefter vælge Foretag fejlfinding.
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Enhedskompatibilitet
Surface Pro er kompatibel med enheder, der er certificeret til Windows 8. Disse enheder er mærket med
Certified for Windows 8-logoet. Du kan se, hvad der er kompatibelt med Windows 8, ved at gå online til
Windows Compatibility Center.

Tilslut Surface til et tv, en skærm eller en projektor
Du kan gøre videoer større og forstærke lyden ved at slutte din Surface til et tv, en skærm eller en projektor. Du
kan for eksempel slutte din Surface til et HDTV og se film på en stor skærm eller slutte Surface til en projektor
for at dele en præsentation.
Hvis du vil slutte Surface til en ekstra skærm, skal du bruge en adapter (sælges separat) og et kompatibelt VGAeller HDMI-kabel. Her er adapterne:

Surface HD Digital AV-adapter

Surface VGA-adapter

Hvilken adapter skal jeg bruge?
Du kan se, hvilken adapter du skal bruge, ved at se på videoportene på dit tv, din skærm eller din projektor.


HDTV Du kan opnå HD-kvalitet ved at sætte Surface HD Digital AV-adapteren i HDMI-porten på dit
HDTV.



Projektor eller skærm Kontrollér, om der er en HDMI-port på din projektor eller skærm. Hvis du ikke
kan se en, kan du bruge Surface VGA-adapteren sammen med en VGA-port på din projektor eller
skærm. VGA-adapteren er kun til video, ikke lyd.

Surface-videoadaptere er tilgængelige online i området Tilbehør på Surface.com.

Tilslut til et tv, en skærm eller en projektor
1.

Slut et VGA- eller HDMI-kabel til HDMI- eller VGA-porten
på dit tv, din skærm eller din projektor.

2.

Slut den anden ende af kablet til Surface-adapteren.

3.

Fjern hætten fra enden af Surface-adapterkablet.
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4.

Slut adapteren til Mini DisplayPort på din Surface (nederst på højre side).

Bemærk! Hvis der ikke er noget billede på den eksterne skærm, skal du frakoble adapteren, dreje den 180
grader og sætte den i Surface igen.

Konfigurer dine skærme
Når du har sat stikket i din skærm, kan du vælge dine skærmindstillinger. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Enheder ved at stryge indad fra skærmens højre kant og trykke på Enheder.

2.

Tryk eller klik på Anden skærm, og vælg derefter en af følgende indstillinger:


Dupliker Du kan se det samme på begge skærme.



Udvid Din skærm er spredt ud over to skærme, og du kan trække og flytte elementer mellem dem.



Kun anden skærm Du kan se det hele på den tilsluttede skærm, og Surface er tom.

Når du har tilsluttet en anden skærm, kan du ændre størrelsen på skrivebordselementer. Du kan finde flere
oplysninger under Skrivebordsapps er for store eller små i denne vejledning.

Brug flere skærme
Du kan udføre mange opgaver samtidig, hvis du slutter en anden skærm til din Surface. Du kan bruge den ene
skærm til arbejde (Office-apps) og den anden til alt det sjove (chatte med venner, sociale opdateringer eller
musik). Når de er tilsluttet, kan du bruge en af følgende tastekombinationer (på Touch Cover eller Type Cover)
til at flytte en app til den anden skærm:

Tryk på

Hvis du vil

Tasten med Windows-logoet

+PgUp

eller
Tasten med Windows-logoet

+PgDn

Tasten med Windows-logoet

+højre pil

eller
Tasten med Windows-logoet

+venstre pil

Flytte Windows Store-apps til en anden skærm.

Flytte en skrivebordsapp (for eksempel Word) til en
anden skærm.

Bemærk!


Åbn skrivebordsapps (for eksempel Office-apps) på begge skærme eller apps fra Windows Store på den
ene og skrivebordsapps på den anden.



Når du åbner Start eller amuletterne på en skærm, flyttes alle apps fra Store til den samme skærm.
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Du kan bruge de fire hjørner på en af skærmene til at åbne amuletterne og dine seneste apps med
musen. Hvis du vil åbne amuletterne på den anden skærm, skal du flytte musemarkøren til den anden
skærm.



Du kan selv bestemme, om der skal vises en proceslinje på alle dine skærme, og hvordan knapper skal
arrangeres på proceslinjerne. Du kan finde flere oplysninger under Ændre proceslinjeindstillinger for
flere skærme på Windows.com.

© 2013 Microsoft

Side 72

Lagring, filer og sikkerhedskopier
Surface Pro har en harddisk, der findes i to størrelser: 64 GB og 128 GB. 3
3

Systemsoftware bruger meget lagerplads. Din lagerkapacitet bliver mindre. Se surface.com/storage 1 GB = 1 milliard byte.

Hvor meget lokal lagerplads har jeg?
Sådan kan du se, hvor meget ledig lagerplads du har:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Generelt.

3.

Rul ned til Tilgængeligt lager for at se, hvor meget lagerplads du har. Du kan trykke eller klikke på Se
appstørrelser for at se, hvor meget plads den enkelte app optager.

Bemærk! Software og apps, der er forudinstalleret, lægger beslag på en betragtelig mængde af lagerpladsen.
Præcist hvor meget kan du se i Ofte stillede spørgsmål om diskplads på Surface på Surface.com.

Muligheder for lagerplads i Surface
Ud over det interne lager har du her et par ekstra lagringsmuligheder:


Flytbart lager, for eksempel et USB-flashdrev eller et microSD-hukommelseskort.



Lagring i skyen (SkyDrive) – op til 7 GB gratis.



En anden computer på dit netværk. Du kan åbne og gemme filer på andre computere på dit netværk.
Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Find delte elementer på andre computere i denne vejledning.

Flytbare lagerpladser
Du kan bruge USB-lagerpladsen eller et microSD-hukommelseskort til dokumenter, musik, videoer og billeder.
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USB-flashdrev eller -harddisk
Du kan indsætte et USB-flashdrev eller en ekstern lagerenhed i USB-porten på Surface.
Sådan åbner du filer fra et USB-flashdrev eller en ekstern harddisk:
1.

Indsæt et USB-flashdrev eller en harddisk i USB-porten på din Surface (på højre side).

2.

Tryk eller klik på den meddelelse, der vises øverst til højre på skærmen.

3.

Tryk eller klik på Åbn mappe for at vise filer. Stifinder åbnes og viser dig filerne på dit USB-flashdrev
eller din harddisk.

Stifinder (tidligere kaldet Windows Stifinder) er den app, du kan bruge til at gennemse, kopiere og flytte filer på
Surface. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Filer og mapper i
denne vejledning.

microSD-hukommelseskort
Med microSD-kortlæseren kan du føje ekstra lagerplads til Surface. Du
kan bruge et microSD-, microSDHC- eller microSDXC-kort.
Slå støttefoden ud for at få adgang til kortlæseren.

SkyDrive: lagring i skyen
Gem dokumenter, musik, videoer og billeder i skyen ved at bruge
SkyDrive. Surface indeholder en SkyDrive-app, du kan bruge til at overføre og åbne filer på SkyDrive. Din
Microsoft-konto omfatter gratis lagerplads på 7 GB på SkyDrive.
Du kan få mere at vide om SkyDrive i afsnittet SkyDrive i denne vejledning.

Filer og mapper
Brug Stifinder (tidligere kaldet Windows Stifinder) til at arbejde med filer og mapper på din Surface eller en
anden computer på dit netværk. Du kan finde oplysninger om, hvordan du søger på netværksplaceringer, i
afsnittet Find delte elementer på andre computere i denne vejledning.
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Stifinder
Du kan bruge Stifinder til ting som at søge efter filer, oprette mapper og kopiere eller flytte filer rundt.
Sådan åbner du Stifinder:


På startskærmen skal du skrive stifinder og derefter trykke eller klikke på Stifinder i søgeresultaterne.



På skrivebordet skal du trykke eller klikke på ikonet med filmappen på proceslinjen.

Nyheder
Stifinder har et nyt bånd langs toppen. Du kan udvide båndet ved at trykke på knappen Udvid (
højre i vinduet (eller ved at trykke på Ctrl+F1).

) øverst til

Brug båndet til almindelige opgaver som at kopiere og flytte, oprette nye mapper, sende mails, pakke elementer
og ændre visningen. Fanerne ændres, så de viser ekstra opgaver, der kan anvendes på det valgte element. Hvis
du for eksempel vælger Computer i navigationsruden, viser båndet andre faner, end hvis du vælger en mappe i
biblioteket Musik.
Tip!


Du kan få hjælp til at bruge Stifinder i emnet Sådan arbejder du med filer og mapper på Windows.com.



Du kan finde ud af, hvordan du deler filer og mapper med andre på dit netværk, under Del de enkelte
filer og mapper i denne vejledning.



Hvis du vil angive den standardapp eller det standardprogram, der skal bruges, når du åbner en
bestemt filtype, kan du gå til Standardprogrammer i denne vejledning.

Søg efter filer ved hjælp af Stifinder
Du kan søge efter filer ved hjælp af Stifinder. Du kan se, hvordan du gør, under Søge efter filer i Stifinder på
Windows.com. I Windows indekseres de mest søgte placeringer på din pc, så dine søgninger bliver hurtigere.
Her er svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om indekset: Indeksere og søge: Ofte stillede spørgsmål.
Du kan også finde filer ved hjælp af amuletten Søg. Du kan finde oplysninger om dette i emnet Sådan søger du i
denne vejledning.

Biblioteker
Biblioteker er samlinger, hvor du kan få adgang til alle dine dokumenter, musiknumre, billeder og andre filer på
en enkelt placering. Der følger fire biblioteker med Windows: Dokumenter, Musik, Billeder og Videoer. Det er en
god ide at placere dine filer i de tilsvarende biblioteker, så du er sikker på, at de vises i dine apps. Det betyder, at
du skal gemme dine musikfiler i mappen Musik og dine billeder i mappen Billeder. Desuden får du vist dem på

© 2013 Microsoft

Side 75

ét sted, hver gang du åbner det pågældende bibliotek. Du kan finde flere oplysninger om brug af biblioteker i
følgende emne: Grundlæggende om biblioteker på Windows.com.

Del filer med andre, der bruger din Surface
Offentlige mapper er praktiske, når du vil dele filer med alle, der bruger din Surface. Hvis du og andre
medlemmer af familien for eksempel bruger den samme Surface, kan du lægge dine familiebilleder i mappen
Delte billeder, så alle let kan få adgang til dem og tilføje, slette og redigere fotos.
Der er offentlige mapper i hver mappe. Sådan åbner du de offentlige mapper:
1.

Åbn amuletten Søg, skriv Stifinder i søgefeltet, og tryk eller klik på Stifinder i søgeresultaterne.

2.

Tryk eller klik på pilen ud for en af mapperne i navigationsruden under Biblioteker (Dokumenter, Musik,
Billeder eller Videoer).

Du kan finde flere oplysninger under Mapper til delte filer: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Flyt filer til Surface
Du kan let flytte musik, billeder, videoer og dokumenter til din Surface. Her er nogle af de måder, du kan flytte
filer til din Surface på:


Opret forbindelse til en computer på netværket.



Brug SkyDrive.



Brug et USB-flashdrev eller et microSD-kort.



Brug Windows Let overførsel til at overføre filer og indstillinger fra en anden pc.

Opret forbindelse til en computer på netværket
Surface kan få adgang til musik, billeder, videoer og dokumenter på computere, der er del af et netværk. På
denne måde kan du kopiere filer fra en anden pc til din Surface, eller du kan lade filerne blive, hvor de er, og
åbne dem på Surface. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Find delte elementer på andre computere i
denne vejledning.

Brug SkyDrive
I stedet for at flytte filer til Surface kan du opbevare dem i skyen ved hjælp af SkyDrive. På denne måde kan du
få adgang til filerne fra andre computere eller din telefon.
Du kan få mere at vide om SkyDrive i afsnittet SkyDrive i denne vejledning.
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Brug et USB-flashdrev eller et microSD-kort
Du kan flytte filer til Surface ved hjælp af et USB-flashdrev eller et hukommelseskort. Sådan gør du:
1.

Kopiér filerne til et USB-flashdrev eller hukommelseskort på den anden computer.

2.

Sæt USB-flashdrevet eller microSD-hukommelseskortet i din Surface.

3.

Tryk eller klik på den meddelelse, der vises øverst til højre på skærmen.

4.

Tryk eller klik på Åbn mappe for at vise filer. Stifinder åbnes.

5.

Vælg de filer eller mapper, du vil føje til Surface.

6.

Tryk eller klik på Hjem, og tryk eller klik derefter på Kopiér til.

7.

Vælg en placering. Du kan for eksempel vælge Dokumenter, hvis flashdrevet eller hukommelseskortet
indeholder dokumenter. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du organiserer dine filer, under
Biblioteker.

Du kan finde hjælp til at bruge Stifinder (tidligere kaldet Windows Stifinder) i emnet: Sådan arbejder du med
filer og mapper på Windows.com.

Sikkerhedskopiér filer ved hjælp af Filhistorik
Brug Filhistorik til automatisk at sikkerhedskopiere dine personlige filer – for eksempel fotos, dokumenter og
musik –til et eksternt drev eller en netværksplacering. Det kan for eksempel være en ekstern USB-harddisk eller
en netværksplacering, for eksempel en mappe eller en anden pc.
Filhistorik sikkerhedskopierer automatisk filer i dine mapper samt kontakter, favoritter, SkyDrive og filer på
skrivebordet. Hvis originalerne går tabt, bliver beskadiget eller slettes, kan du gendanne dem alle. Du kan også
finde forskellige versioner af filerne fra bestemte tidspunkter. Med tiden får du en komplet historik for dine filer.
Inden du kan begynde at bruge Filhistorik til at sikkerhedskopiere dine filer, skal du konfigurere et drev, filerne
skal gemmes på. Vi anbefaler, at du bruger et eksternt drev eller en netværksplacering.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer et drev eller en netværksplacering til din sikkerhedskopi,
under Konfigurere et drev til filhistorik på Windows.com.
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Netværk
Surface har indbygget Wi-Fi, du kan bruge til at komme online. Når du har oprettet forbindelse til et trådløst
netværk, kan du søge på internettet, hente apps fra Windows Store, sende mail og få adgang til andre
computere og enheder på netværket.

Nyheder i forbindelse med netværk
Her er de væsentligste nyheder i forbindelse med netværk i Windows 8:


Netværksforbindelser – Vi har gjort det nemmere at oprette forbindelse til et trådløst netværk. Du kan
komme i gang ved at trykke eller klikke på amuletten Indstillinger og derefter trykke eller klikke på
netværksikonet



. Du kan også trykke eller klikke på netværksikonet (

eller

) på proceslinjen.

Netværksplacering – Den indstilling, der tidligere blev kaldt netværksplacering (privat/offentlig eller
hjem/arbejde/domæne) kaldes nu netværksdeling. Du kan slå denne indstilling til eller fra, når du
opretter forbindelse til et netværk, eller når du allerede har oprettet forbindelse. Du kan finde flere
oplysninger i emnet Slå deling til eller fra i denne vejledning.



Trådløse profiler – Windows er smartere, når du vil arrangere trådløse netværk i rækkefølge, og kender
din foretrukne rækkefølge ud fra dine aktiviteter. Vi har også tilføjet understøttelse af arrangering
mellem mobilbredbånd og Wi-Fi-netværksprofiler, så der ikke længere er brug for en side, som bruges
til arrangering. Hvis du har brug for det, kan du stadig udføre de samme opgaver ved at følge
instruktionerne på denne side på Windows.com: Administrere profiler for trådløse netværk.



Internetforbindelser efter forbrug – Vi har tilføjet kontrolelementer for internetforbindelser efter
forbrug flere steder for at hjælpe dig med at styre den mængde data, du bruger på et mobilbredbånd
eller Wi-Fi-netværk efter forbrug. Du kan finde flere oplysninger under Internetforbindelse efter forbrug:
Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Opret forbindelse til et trådløst netværk
Surface Pro har indbygget Wi-Fi, som du kan bruge til at oprette forbindelse til et trådløst netværk. Surface
understøtter Wi-Fi-standardprotokoller: 802.11a, b, g eller n.
Udfør følgende trin for at oprette forbindelse til et trådløst netværk:
1.

Stryg indad fra højre side af skærmen, tryk på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på ikonet for
trådløse netværk (
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2.

Tryk eller klik på et netværk, du vil oprette forbindelse til.

3.

Hvis Surface automatisk skal oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt, skal du trykke
eller klikke på Opret forbindelse automatisk.

4.

Tryk eller klik på Opret forbindelse.

5.

Angiv netværkets sikkerhedsnøgle (adgangskoden til netværket), hvis du bliver bedt om det, og tryk
eller klik derefter på Næste. Hvis du har brug for hjælp til at finde adgangskoden til dit trådløse
netværk, kan du gå til emnet Sådan finder du adgangskoden til det trådløse netværk på Surface.com.

6.

Vælg, om du vil dele med andre computere og enheder på netværket. Vælg Nej, hvis du opretter
forbindelse til et netværk på et offentligt sted, for eksempel en café.

Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til et trådløst netværk, kan du gå til Kan du ikke oprette
forbindelse til et trådløst netværk? på Surface.com.
Tip!


Hvis der ikke er et trådløst netværk tilgængeligt, kan du måske bruge telefonens internetforbindelse. Du
kan finde oplysninger om dette i afsnittet Tethering i denne vejledning.

Afbryd forbindelsen til et trådløst netværk
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på ikonet for trådløst netværk (

). Hvis du

allerede har forbindelse til et netværk, vises netværkets navn under stregerne for trådløs forbindelse.
2.

Tryk eller klik på netværket med statussen Tilsluttet.

3.

Tryk eller klik på Afbryd forbindelsen.

Hvis du vil fjerne forbindelsesoplysningerne for et netværk (for eksempel en adgangskode eller automatisk
oprettelse af forbindelse), skal du trykke og holde nede på netværksnavnet, indtil der vises et felt, (eller
højreklikke) og derefter slippe og vælge Glem dette netværk.
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Opret forbindelse til et traditionelt netværk
Du kan bruge Surface Ethernet-adapteren eller en anden Ethernet-adapter
(begge sælges separat) til at slutte Surface Pro til et traditionelt netværk. Du
skal muligvis bruge en traditionel forbindelse til at oprette forbindelse til et
netværksdomæne, eller du vil muligvis bruge en traditionel
netværksforbindelse, når du streamer video eller downloader store filer.

Surface Ethernet-adapter

Opret forbindelse til et traditionelt netværk
Sådan opretter du forbindelse til et traditionelt netværk ved hjælp af Surface Pro:
1.

Sæt en USB Ethernet-netværksadapter (sælges separat) i USB-porten på venstre side af din Surface Pro.

2.

Sæt et Ethernet-netværkskabel i adapteren.

3.

Sæt den anden ende af netværkskablet i din router eller en anden Ethernet-netværksport.

4.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på ikonet for traditionelt netværk (

5.

Angiv brugernavn og adgangskode, hvis du bliver bedt om det, og tryk derefter på Næste. Hvis du ikke

).

kender disse oplysninger, kan du kontakte netværksadministratoren.
6.

Du kan se, om du er online, ved at gå til startskærmen og starte Internet Explorer.

Hvis Surface ikke opretter forbindelse til internettet ved hjælp af den traditionelle forbindelse, skal du muligvis
opdatere driveren til netværksadapteren. Du kan finde oplysninger om, hvordan du gør det, under Opret
forbindelse til et traditionelt netværk på Surface.com.
Vigtigt! Surface Pro er kompatibel med tilbehør, der er certificeret til Windows 8. Disse enheder er mærket
med Certified for Windows 8-logoet. Du kan også gå til Windows Compatibility Center for at undersøge, om
den Ethernet-adapter, du bruger, er kompatibel.

Domæner, arbejdsgrupper og hjemmegrupper
Pc'er på hjemmenetværk er som regel medlem af en hjemmegruppe, og pc'er på arbejdsnetværk er som regel
medlem af et domæne eller en arbejdsgruppe. Du kan finde flere oplysninger om dette under Hvad er forskellen
på et domæne, en arbejdsgruppe eller en hjemmegruppe på Windows.com.
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Bliv medlem af et netværksdomæne
Et domæne er en gruppe pc'er på et netværk, der deler database og sikkerhedspolitik. Pc'er på et
arbejdsnetværk er som regel medlem af et domæne. Kontakt din netværksadministrator for at finde ud af,
hvordan du bliver medlem af et netværksdomæne.

Knyt din Microsoft-konto til din domænekonto
Du kan knytte din Microsoft-konto til din domænekonto og synkronisere dine indstillinger og præferencer
mellem dem. Hvis du for eksempel bruger en domænekonto på arbejdspladsen, kan du knytte din Microsoftkonto til den og se samme skrivebordsbaggrund, appindstillinger, browserdata og favoritter og andre
indstillinger for Microsoft-kontoen, som du kan se på din hjemme-pc. Du kan også bruge Microsoftkontotjenester fra din domæne-pc uden at logge på de enkelte tjenester.
Du kan finde oplysninger under Tilslutte din Microsoft-konto til din domænekonto på Windows.com.

Bliv medlem af en arbejdsgruppe
Når du konfigurerer et netværk, opretter Windows automatisk en arbejdsgruppe og giver den et navn. Du kan
blive medlem af en eksisterende arbejdsgruppe på et netværk eller oprette en ny. Arbejdsgrupper kan bruges til
fil- og printerdeling, men de konfigurerer ikke deling for dig.
Bemærk! Hvis du har et hjemmenetværk, anbefaler vi, at du opretter eller bliver medlem af en hjemmegruppe.
Du kan finde oplysninger under Hjemmegruppe fra start til slut på Windows.com.
Sådan bliver du medlem af eller opretter du en arbejdsgruppe:
1.

Gå til skrivebordet, åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Pc-oplysninger.

2.

Under Computernavn, domæne og arbejdsgruppeindstillinger skal du trykke eller klikke på Skift
indstillinger

. Du bliver måske bedt om at angive en administratoradgangskode eller bekræfte dit

valg.
3.

Åbn fanen Computernavn, og tryk eller klik derefter på Rediger.

4.

Under Medlem af skal du trykke eller klikke på Arbejdsgruppe og derefter gøre et af følgende:


Hvis du vil være medlem af en eksisterende arbejdsgruppe, skal du angive navnet på den
arbejdsgruppe, du vil være medlem af, og derefter trykke eller klikke på OK.



Hvis du vil oprette en ny arbejdsgruppe, skal du angive navnet på den arbejdsgruppe, du vil oprette,
og derefter trykke eller klikke på OK.

Hvis din Surface var medlem af et domæne, før du blev medlem af arbejdsgruppen, fjernes den fra domænet,
og din computerkonto på dette domæne deaktiveres.
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Bliv medlem af en hjemmegruppe
En hjemmegruppe er en gruppe pc'er på et hjemmenetværk, der kan dele enheder (for eksempel printere) og
biblioteker (for eksempel bibliotekerne Dokumenter, Billeder, Musik og Video). Hjemmegrupper gør det
nemmere at dele. Din hjemmegruppe er beskyttet med en adgangskode, som du kan ændre når som helst.
Sådan bliver du medlem af en hjemmegruppe:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik derefter på
Hjemmegruppe.

2.

Skriv adgangskoden til hjemmegruppen, og tryk eller klik derefter på Deltag. Du kan få adgangskoden
fra en anden i hjemmegruppen.

3.

Vælg de biblioteker og enheder, du vil dele med hjemmegruppen.

4.

Tryk eller klik på kontrolelementer under Medieenheder, hvis du vil tillade enheder på netværket, for
eksempel tv'er eller spilkonsoller, hvor du kan afspille dit delte indhold.

Når du er blevet medlem af en hjemmegruppe, har du adgang til og kan dele elementer med computere, der er
medlem af din hjemmegruppe.
Biblioteker deles i starten med læseadgang, hvilket vil sige, at andre kan se eller lytte til det, der er i biblioteket,
men de kan ikke ændre filerne i det. Du kan når som helst ændre adgangsniveauet, og du kan udelukke deling
af bestemte filer og mapper.
Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om hjemmegrupper, herunder hvordan du opretter en
hjemmegruppe, i emnet Hjemmegruppe fra start til slut på Windows.com.

Sådan deler du enheder og hele biblioteker
1.

Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik derefter på
Hjemmegruppe.

2.

Vælg de biblioteker og enheder, du vil dele med hjemmegruppen.

Deling
Her er, hvad du skal vide om deling af filer og mapper.

Slå deling til eller fra
Første gang, du opretter forbindelse til et netværk, bliver du spurgt, om du vil aktivere deling mellem pc'er og
oprette forbindelse til netværksenheder, for eksempel printere. Dine svar angiver automatisk den rette firewall
og de rette sikkerhedsindstillinger for den type netværk, du har oprettet forbindelse til.
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Du kan også når som helst slå deling til eller fra. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på netværksikonet (

eller

).

2.

Tryk og hold nede på eller højreklik på det netværk, du har forbindelse til, og tryk eller klik derefter på
Slå deling til eller fra.

Menu, der bruges til at slå deling til eller fra

3.

Gør et af følgende:


Vælg Ja, aktivér deling, og opret forbindelse til enheder for hjemme- eller mindre
kontornetværk, eller når du kender og har tillid til personerne og enhederne på netværket. Denne
indstilling tillader, at Surface opretter forbindelse til enheder på netværket, for eksempel printere.



Vælg Nej, aktivér ikke deling, og opret ikke forbindelse til enheder for netværk på offentlige
steder (for eksempel på caféer eller i lufthavne), eller når du ikke kender eller har tillid til personerne
og enhederne på netværket.

Del de enkelte filer og mapper
Du kan bruge fanen Del i Stifinder til at dele filer og mapper på dit netværk (hjemmegruppe, arbejdsgruppe
eller domæne). Sådan gør du:
1.

Åbn Stifinder, og vælg den fil eller mappe, du vil dele.

2.

Tryk eller klik på fanen Del.
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Fanen Del

3.

Vælg en indstilling i gruppen Del med. Der er forskellige indstillinger for Del med, afhængigt af den
type netværk du har forbindelse til (domæne, arbejdsgruppe eller hjemmegruppe).

Du kan finde flere oplysninger under Dele filer og mapper på et netværk på Windows.com.

Del filer med konti på din Surface
Offentlige mapper er praktiske, når du vil dele filer med alle, der bruger din Surface. Du kan finde flere
oplysninger under Del filer med andre, der bruger din Surface i denne vejledning.

Find delte elementer på andre computere
Hvis du vil se delte filer, mapper og biblioteker på dit netværk, kan du åbne Stifinder og navigere til
Hjemmegruppe eller Netværk. Sådan gør du:
1.

Åbn Stifinder. Gå til startskærmen, skriv stifinder, og tryk eller klik derefter på Stifinder i
søgeresultaterne.

2.

Nederst til venstre i Stifinder skal du trykke eller klikke på Hjemmegruppe eller Netværk, afhængigt af
hvilken type netværk du bruger.

3.

Du kan gennemse delte filer og mapper ved at trykke eller klikke på computernavnet under Netværk
eller en persons navn under Hjemmegruppe. Du kan bruge samme metode til at oprette forbindelse til
andre netværksressourcer, for eksempel en printer.

Bemærk!


Kontrollér, at pc'en med de delte filer og mapper er tændt og ikke er i slumretilstand.



Du kan finde flere oplysninger om deling under Dele filer og mapper på et netværk på Windows.com.

Mobilbredbåndsforbindelser
Med mobilbredbånd kan du oprette forbindelse til internettet fra praktisk talt alle steder, også selvom der ikke
er noget tilgængeligt Wi-Fi-netværk. Mobilbredbåndsforbindelser bruger 3G-, 4G- eller LTE-mobilnetværk til
denne forbindelse på samme måde som telefoner.
Når der ikke er et traditionelt eller trådløst netværk, kan du bruge en af følgende muligheder:


Bærbar trådløs router



USB-dongle, der giver mobilforbindelse til en pc
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Begge af de nævnte muligheder kræver et abonnement på et mobilbredbånd. Du kan få oplysninger hos din
mobiloperatør.

Opret forbindelse til et netværk til mobilbredbånd
Du konfigurerer en mobildataforbindelse på samme måde, som når du opretter forbindelse til et traditionelt
eller trådløst netværk. Du skal gøre følgende:
1.

Tænd din bærbare trådløse router, eller isæt en USB-dongle med mobilforbindelse i USB-porten på din
Surface.

2.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik på Netværk (

eller

).

3.

Tryk eller klik på dit netværk til mobilbredbånd.

4.

Hvis du fremover vil oprette forbindelse automatisk, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret
automatisk forbindelse.

5.

Hvis du automatisk vil udføre roaming, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad dataroaming.

6.

Tryk eller klik på Opret forbindelse.

7.

Hvis du bliver bedt om det, skal du angive navnet på adgangspunktet (APN) eller adgangsstreng,
brugernavn og adgangskode. Du kan finde dem i de oplysninger, der fulgte med enheden eller
mobilbredbåndstjenesten.

Tip!


Du kan finde flere oplysninger under Mobilt bredbånd fra start til slut på Windows.com.



Hvis din internetudbyder opkræver dig for den mængde data, du bruger, kan du gå til
Internetforbindelse efter forbrug: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.



Hvis din enhed til mobilbredbånd er låst eller blokeret, kan du gå til Låse en enhed til mobilt bredbånd
op eller fjerne blokeringen af enheden på Windows.com.

Tethering: Brug din telefons dataforbindelse
Hvis der ikke er et tilgængeligt trådløst netværk, kan du muligvis oprette forbindelse fra dine telefon til Surface
og dele din telefons internetforbindelse. Deling af din mobildataforbindelse med en anden enhed kaldes nogle
gange tethering og angiver oprettelse af forbindelse mellem én enhed og en anden. Tethering gør din telefon til
et mobilt hotspot.

© 2013 Microsoft

Side 85

Bemærk!


Hvis du vil dele din mobildataforbindelse, skal denne funktion være tilgængelig fra din mobiloperatør
og være aktiveret i dit aktuelle telefonabonnement. Søg efter tethering i papirerne til dit abonnement
eller på mobiloperatørens websted. Denne funktion koster ofte ekstra.



Når du og andre bruger den delte forbindelse på en anden enhed, bruger den data fra dit
mobildataabonnement. Du skal være opmærksom på eventuelle datagrænser, der ligger i
dataabonnementet, så du ikke bliver opkrævet ekstra.



Tethering-forbindelser betales som standard efter forbrug. Apps og opdateringer kan måske ikke
downloades via en forbindelse efter forbrug. Du kan ændre denne indstilling eller læse mere om dette
under Internetforbindelse efter forbrug: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Trin 1: Del din telefons internetforbindelse
Følg instruktionerne til din telefon for at dele telefonens internetforbindelse.


Windows Phone Se Windows Phone 8: Del min forbindelse eller Windows Phone 7: Del min
forbindelse.



iPhone Se iOS: Om personligt hotspot.



Android Læs det materiale, der fulgte med din telefon, eller som findes på producentens websted.

Trin 2: Vælg din telefon som netværk
1.

Åbn amuletten Indstillinger på din Surface, og tryk derefter på ikonet for trådløst netværk (

).

2.

Tryk eller klik på navnet på din telefon (navnet på den broadcast eller det personlige hotspot, du har
konfigureret), og tryk eller klik derefter på Opret forbindelse.

3.

Hvis du bliver bedt om det, skal du angive den adgangskode til netværket, du angav i trin 1.

Flytilstand
Slå flytilstand til, når du rejser via fly, eller når du ikke har brug for Wi-Fi eller Bluetooth et stykke tid. Flytilstand
øger den tid, der går, inden du skal genoplade batteriet.
Sådan slår du flytilstand til og fra:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på ikonet for trådløst netværk (

2.

Slå flytilstand til eller fra.

).

Når flytilstand er slået til, slås både Wi-Fi og Bluetooth fra.
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Deling af internetforbindelse
Du kan bruge Deling af internetforbindelse til at dele en internetforbindelse på et hjemmenetværk uden at
bruge en router. Du kan finde flere oplysninger under Brug af Deling af internetforbindelse på Windows.com.

Opret forbindelse ved hjælp af en VPN-forbindelse
Du kan oprette forbindelse til et virtuelt privat netværk (VPN) fra Surface Pro. Du kan oprette forbindelse til et
VPN på samme måde, som når du opretter forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik på netværksikonet (

2.

Tryk eller klik på din VPN-forbindelse under Forbindelser.

3.

Tryk eller klik på Opret forbindelse.

eller

).

Hvis der ikke er en tilgængelig VPN-forbindelse under Forbindelser, kan din netværksadministrator hjælpe dig
med at konfigurere den.
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Indbyggede apps
Surface indeholder mange forudinstallerede apps, for eksempel Xbox Music, Xbox Video, SkyDrive, Mail og
Internet Explorer. Og når du skal have arbejde fra hånden, indeholder Surface Pro en 1-måneds prøveversion for
nye Office 365-kunder.
I dette afsnit beskrives nogle af de apps, der følger med din Surface.

Internet Explorer
Det har aldrig været en bedre oplevelse at surfe på internettet. Surface leveres med to
versioner af Internet Explorer 10:


en berøringsvenlig app



en skrivebordsapp.

På denne måde kan du nemt surfe på internettet fra startskærmen eller skrivebordet. De
to Internet Explorer-apps deler både browserdata og indstillinger.
Bemærk! Søgning på internettet kræver internetforbindelse. Hvis der ikke er et trådløst netværk tilgængeligt,
kan du måske bruge telefonens internetforbindelse eller en mobilbredbåndsforbindelse (tethering). Du kan
finde flere oplysninger i afsnittet Netværk i denne vejledning.

Berøringsvenlig Internet Explorer
Appen Internet Explorer 10 er optimeret til berøring. Felter og faner er store, så det er nemmere at trykke på
dem, og de vises kun, når du har brug for dem.
Start Internet Explorer-appen ved at gå til startskærmen og trykke eller klikke på Internet Explorer.

Find adresselinjen
Gør et af følgende for at få vist adresselinjen:


Stryg nedad fra toppen af skærmen.



Højreklik med musen eller pegefeltet.



Tryk på Alt+D.

Adresselinjen vises nederst på skærmen, og
fanepanelet vises øverst.
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Sådan åbner du et bestemt websted:


Tryk eller klik på adresselinjen for at se dine fastgjorte websteder, hyppigt besøgte websteder og
favoritwebsteder. Stryg hen over felterne for at se flere indstillinger. Når du ser den, du leder efter, skal
du trykke eller klikke på feltet.



Skriv en webadresse eller et søgeord i adresselinjen. Når du går i gang med at skrive, viser
Internet Explorer de resultater, der matcher websteder, du har besøgt for nylig, fastgjorte websteder og
favoritter samt websteder, der måske er noget for dig.

Tip!


Du kan ændre indstillingerne til Internet Explorer ved at åbne amuletten Indstillinger og derefter trykke
eller klikke på Internetindstillinger. Nogle af indstillingerne er kun tilgængelige fra
skrivebordsversionen af Internet Explorer. Du kan finde oplysninger i emnet Internet Explorer til
skrivebordet nedenfor.



Brug amuletten Deling til at dele websider med venner. Du kan finde oplysninger om, hvordan du gør,
under Del et link i denne vejledning.



Du kan få hjælp til Internet Explorer (herunder hvordan du ændrer din startside) ved at gå til Internet
Explorer: Mest brugte løsninger på Windows.com.

Naviger med faner
Hvis du vil åbne en ny fane eller skifte mellem faner, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen (eller
højreklikke). Fanepanelet vises øverst, og her kan du smugkigge på åbne websider.


Tryk eller klik på et browservindue for at skifte til det.



Tryk eller klik på

for at åbne en ny fane i browseren. Når du åbner en ny fane, vises fastgjorte

websteder, websteder, du besøger ofte, og favoritwebsteder over adresselinjen, så du hurtigt kan hoppe
til dem.


Tryk eller klik på

for at åbne en InPrivate-fane. Du kan også hurtigt lukke alle åbne faner (undtagen

den, du er på) ved at vælge Luk faner.

Dine favoritwebsteder
Du kan fastgøre websteder til din startskærm eller føje websteder til dine browserfavoritter. Tryk eller klik på
Fastgør side
på adresselinjen, og vælg derefter Fastgør til Start eller Føj til Favoritter. Du kan finde flere
oplysninger ved at gå til Tilføje, vise og arrangere favoritter på Windows.com.
Hvis du bruger en Microsoft-konto, kan dine browserfavoritter og -data synkroniseres på tværs af Windows 8og Windows RT-pc'er. Du kan finde flere oplysninger under Synkroniser dine indstillinger i denne vejledning.
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Fremadbladring gennem websteder
Hvis du aktiverer fremadbladring, kan du lettere gå fra side til side og fra artikel til artikel. Hvis du læser en
artikel på et nyhedswebsted, der understøtter fremadbladring, kan du stryge hen over siden (eller klikke på
knappen Fremad ) for at gå til den næste indholdsside.
Du kan aktivere fremadbladring ved at åbne amuletten Indstillinger fra Internet Explorer og derefter trykke eller
klikke på Internetindstillinger.

Internet Explorer til skrivebordet
Du kan også surfe på internettet fra skrivebordet ved hjælp af Internet Explorer til skrivebordet. Sådan starter du
Internet Explorer-skrivebordsappen:
1.

På startskærmen skal du trykke eller klikke på Skrivebord (eller trykke på tasten med Windows-logoet
+ D).

2.

Tryk eller klik på ikonet Internet Explorer på proceslinjen.

Skift dine browserindstillinger
Hvis du vil ændre browserindstillinger, skal du trykke på ikonet Indstillinger øverst til højre i Internet Explorer
(skrivebordsversionen) og derefter trykke eller klikke på Internetindstillinger. Hvis du har brug for hjælp til en
indstilling, kan du trykke eller klikke på spørgsmålstegnet (?) øverst til højre. De to Internet Explorer-apps bruger
de samme indstillinger.
Sådan slår du for eksempel blokering af pop op-vinduer fra:
1.

Tryk eller klik på ikonet Indstillinger (øverst til højre), og tryk eller klik derefter på Internetindstillinger.

2.

Tryk eller klik på fanen Beskyttelse af personlige oplysninger, og fjern derefter markeringen i
afkrydsningsfeltet Slå blokering af pop op-vinduer til.

Sådan vises browserdata::
1.

Åbn Internet Explorer til skrivebordet ved at trykke eller klikke på ikonet Internet Explorer på
skrivebordets proceslinje.

2.

Tryk eller klik på ikonet Favoritter (øverst til højre), og tryk eller klik derefter på fanen Oversigt.

Tilføjelsesprogrammer
Internet Explorer 10 er udviklet til at levere en oplevelse uden tilføjelsesprogrammer og kan afspille HTML5- og
mange Adobe Flash Player-videoer, uden at der skal installeres et separat tilføjelsesprogram.
Tilføjelsesprogrammer og værktøjslinjer fungerer kun i Internet Explorer til skrivebordet. Hvis du vil have vist en
side, der kræver tilføjelsesprogrammer, i Internet Explorer, skal du stryge nedad eller højreklikke for at åbne
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adresselinjen, trykke eller klikke på knappen Sideværktøjer og derefter trykke eller klikke på Vis på
skrivebordet.
Du kan få vist, aktivere og deaktivere listen over tilføjelsesprogrammer, der kan bruges af Internet Explorer til
skrivebordet. Du kan finde flere oplysninger under Administrere tilføjelsesprogrammer i Internet Explorer på
Windows.com.
Bemærk! Hvis du har problemer med at afspille en video eller med at se en webside, kan du gå til Videoer
afspilles ikke, eller websteder vises ikke korrekt på Windows.com.

Kompatibilitet med Java- og Silverlight-plug-in
Tilføjelsesprogrammer, for eksempel Java og Silverlight, fungerer kun i Internet Explorer til skrivebordet. Du kan
se en installationsvejledning under Installere Java i Internet Explorer på Windows.com eller ved at gå til
Microsoft.com/Silverlight, hvis du vil installere Silverlight i Internet Explorer til skrivebordet.

Stream lyd i baggrunden
Hvis du vil streame lyd fra et websted, mens du bruger andre apps, skal du gøre et af følgende:


Brug Internet Explorer til skrivebordet.



Fastgør den berøringsvenlige Internet Explorer ud for den app, du bruger. Du kan finde flere
oplysninger om dette under Brug to apps side om side (fastgør apps).

Bemærk! Musik, du afspiller ved hjælp af Xbox Music-appen, afspilles fortsat, når du skifter apps, og når
skærmen slukkes. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Xbox Music i denne vejledning.

Mail
Brug appen Mail til at læse og svare på mails fra alle dine mailkonti uden
at skifte visninger eller apps.

Tilføj en mailkonto
Du kan finde ud af, hvordan du tilføjer mailkonti, i afsnittet Tilføj dine
mailkonti i denne vejledning.

Fjern en mailkonto
Du kan finde ud af, hvordan du fjerner en mailkonto, i Appen Mail til Windows: Ofte stillede spørgsmål på
Windows.com.
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Skift mailindstillinger
Sådan ændrer du indstillinger for din mailkonto:
1.

Åbn appen Mail, og åbn derefter amuletten Indstillinger ved at stryge indad fra højre side af skærmen
og derefter trykke på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Konti, og vælg derefter den konto, du vil ændre.

3.

Indstillinger vises i et vindue til højre. Her kan du ændre ting som adgangskoden til din mailadresse,
hvordan mail downloades, og din mailsignatur.

4.

Tryk eller klik på pilen Tilbage.

Brug mail
Appen Mail består af tre ruder:


I venstre rude kan du se dine mailmapper og konti
(nederst til venstre). Tryk eller klik på en mappe
eller konto for at skifte til den.



I midterste rude kan du se meddelelser til den
valgte mailkonto.



Højre rude er læseruden, hvor du kan se indholdet
af den valgte mail.

Her kan du se, hvordan du kan gøre forskellige ting i Mail:
*Installér den nyeste version af appen Mail fra Windows Store for at bruge alle følgende funktioner.

Opgave

Sådan gør du

Få vist appkommandoer

Stryg nedad fra toppen af skærmen, højreklik, eller tryk på tasten med
Windows-logoet
+ Z for at se kommandoer i Mail.

Markere flere meddelelser



Med berøring Stryg hen over de enkelte meddelelser (i midterste
rude), du vil markere.



Med en mus eller pegefeltet Højreklik på de enkelte
meddelelser, du vil markere.

Hvis du vil markere en gruppe af fortløbende meddelelser, skal du
holde nede på Skift og derefter trykke på Pil op eller Pil ned.
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Du kan rydde en meddelelse ved at stryge hen over meddelelsen eller
ved at højreklikke på den.
Besvare, sende svar til alle eller
videresende

Tryk eller klik på knappen Besvar øverst til højre.

Slette meddelelser

Markér en eller flere meddelelser, og tryk eller klik derefter på ikonet
Papirkurv øverst til højre.

Kopiere og indsætte



Med berøring Tryk på et ord, og træk derefter i cirklerne i hver
ende af ordet for at udvide markeringen. Tryk på den markerede
tekst, og tryk derefter på Kopiér eller Kopiér/Sæt ind på linjen
med appkommandoer.



Med en mus eller pegefeltet Markér tekst, og højreklik derefter
for at vælge Kopiér eller Sæt ind.



Fra et tastatur Tryk på Ctrl+C for Kopiér og Ctrl+V for Sæt ind.

Oprette mapper og flytte
meddelelser

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk eller klik derefter på

Formatere tekst

Markér tekst i en ny mail for at se de grundlæggende

Mappeindstillinger for at oprette en ny mappe eller Flyt for at flytte
de markerede meddelelser.

formateringsindstillinger som skrifttype eller en opstilling med
punkttegn.
Du kan også bruge tastaturgenveje som Ctrl+F for fed og Ctrl+Skift+B
for at vælge en skrifttype. Du kan finde en liste over tastaturgenveje i
Mail i emnet Tastaturgenveje på Windows.com.
Finde meddelelser

Tryk på søgeikonet (oven over meddelelserne), eller åbn amuletten
Søg. Skriv det, du vil søge efter, i søgefeltet (et navn eller tekst fra en
mail), og tryk på Enter, eller tryk på søgeikonet.

Udskrive en meddelelse

Markér en mail, åbn amuletten Enheder, vælg en printer, og vælg
derefter Udskriv. Du kan finde flere oplysninger under Udskriv noget

Få besked om mail

Beskeder om ny mail vises øverst til højre på låseskærmen og på feltet
Mail. Hvis du vil ændre, hvordan du får besked om ny mail, kan du gå
til Sådan administreres beskeder for Mail, Kalender, Personer og
Beskeder på Windows.com.

Markere meddelelser som ulæst,
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uønsket mail eller med flag

og vælg derefter Flag, Uønsket mail eller Markér som ulæst.

Sende eller modtage mail

Hvis du vil synkronisere din mail manuelt, skal du åbne
appkommandoer og derefter trykke på Synkroniser (eller trykke på
F5).
Appen Mail downloader som standard nye mails, efterhånden som de
ankommer, og downloader mail fra de sidste to uger. Hvis du vil
ændre, hvornår og hvor mange mails der downloades, skal du åbne
amuletten Indstillinger, trykke eller klikke på Konti, vælge en konto og
derefter ændre dine indstillinger.

Ændre din mailsignatur

Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på Konti, vælg en
mailkonto, og find indstillingen Brug en signatur. Rediger teksten i
feltet.

Sende vedhæftede filer

I en ny mail skal du trykke eller klikke på knappen med papirclipset
øverst til højre. Markér de filer, du vil føje til meddelelsen, og tryk eller
klik derefter på Vedhæft.
Hvis du har store vedhæftede filer eller ønsker, at andre skal kunne
redigere filen, kan du vælge linket Send via SkyDrive i stedet i
mailen. Du kan finde flere oplysninger om dette under Hvad er
forskellen mellem almindelige vedhæftede filer og vedhæftede filer på
SkyDrive? på Windows.com.

Sende mail fra et Outlook.com-alias

Hvis du bruger aliasser med din Outlook.com-konto, kan du gå til
Appen Mail til Windows: Ofte stillede spørgsmål for at få oplysninger
om, hvordan du sender mail fra et Outlook.com-alias.

Tilføje en kontakt

Brug appen Personer til at tilføje kontakter. Du kan finde ud af,
hvordan du gør, under Appen Personer til Windows: Ofte stillede
spørgsmål på Windows.com.

Andre mailapps?


Du kan også bruge Internet Explorer til at få adgang til dine webmailkonti. Fastgør din webmailside til
startskærmen for at få hurtig adgang til den. Du kan finde oplysninger om, hvordan du fastgør websider
til Start, i emnet Dine favoritwebsteder i denne vejledning.



Du kan bruge en skrivebordsapp, for eksempel Outlook (sælges separat). Eller søg efter en mailapp i
Windows Store.
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Personer
Appen Personer er mere end bare et
adressekartotek. Den holder dig opdateret med
dine sociale netværk og hjælper dig med at holde
kontakten med de mennesker, som betyder mest
for dig. Når du opretter forbindelse til dine konti,
for eksempel Facebook, Twitter og LinkedIn, får du
alle de seneste opdateringer, tweets og billeder
samlet ét sted. Skriv en kommentar til en
opdatering, eller retweet en tweet uden at skifte
apps.

Tilføj personer
Her kan du se, hvordan du tilføjer personer fra dine eksisterende lister over kontakter og adressekartoteker:
1.

Tryk eller klik på Personer på startskærmen.

2.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Konti.

3.

Tryk eller klik på Tilføj en konto.

4.

Vælg den mail- eller sociale netværkskonto, du vil tilføje, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Du bliver bedt om at logge på med adgangskoden til din konto, og du kan se, præcist hvilke oplysninger der
bliver delt mellem Microsoft og den konto, du tilføjer. Vent et par minutter. Derefter begynder du at se dine
kontakter i appen Personer. Afhængigt af kontotypen, kan du måske også se profilfotos, statusopdateringer og
andre oplysninger.
Du kan finde ud af, hvordan du tilføjer kontakter én ad gangen, eller hvordan du tilføjer en kontakt fra en mail,
under Appen Personer til Windows: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.
Bemærk! Fra og med 31. januar 2013 understøtter Google ikke længere nye EAS-forbindelser (Exchange
ActiveSync) i visse situationer, så du skal måske føje kontakter til appen Personer på en anden måde. Du kan
finde flere oplysninger under Sådan synkroniseres Google-tjenester med Windows på Windows.com.
Tip!


Du kan finde svar på spørgsmål om, hvordan du tilknytter kontakter eller ændrer, hvilke kontakter du vil
se, under Appen Personer til Windows: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Find personer
Når du har tilføjet personer, kan du kontakte dem eller følge med i, hvad de laver, på mange måder.
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Søg I appen Personer skal du åbne amuletten Søg og derefter skrive personens navn.



Hop til et bogstav i alfabetet I Personer kan du zoome ud, så du kun ser alfabetet. Vælg et bogstav
for at gå direkte til de personer, hvis navne starter med det pågældende bogstav.



Fastgør dem til Start Når du fastgør personer til Start, kan du se deres opdateringer og tweets,
efterhånden som de sker, og derefter gå direkte til deres kontaktoplysninger og opdateringer. Se
Fastgør en kontakt til Start.



Tilføj dem som favoritter Deres billede er det første, du ser, når du åbner Personer. Tryk eller klik på
en person i Personer, stryg nedad fra øverste kant, og tryk eller klik derefter på Favorit.

Få forbindelse til personer
Når du har fundet nogen, kan du kontakte dem på flere måder:


Send dem en chat eller mail.



Foretag et opkald eller videoopkald til dem.



Tilknyt deres adresse, så du har en rutevejledning klar.



Skriv på deres væg på Facebook.

Skift, hvilke kontakter du vil se
Alle kontakter fra de konti, du har tilføjet, vises som standard på din liste over kontakter. Men du kan filtrere
listen efter netværk. Du kan finde ud af, hvordan du gør, under Hvordan kan jeg ændre, hvilke kontakter der
vises ? på følgende Windows.com-side: Appen Personer til Windows: Ofte stillede spørgsmål.

Fastgør en kontakt til Start
Hav de personer, der betyder noget for dig, forrest og centreret. Fastgør dem til Start for at se deres billede og
nye opdateringer uden at åbne en app. Det er også en praktisk genvej, når du vil sende en mail, chatte og
meget mere.
1.

Åbn appen Personer, og tryk eller klik på den person, du vil fastgøre.

2.

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk eller klik derefter på Fastgør til Start.

Personens profilbillede og vedkommendes statusopdateringer på Facebook og tweets vises som et felt på din
startskærm. Tryk eller klik på feltet for at åbne deres kontaktoplysninger. Herfra kan du hurtigt sende en mail,
ringe eller sende en sms.
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Post dine egne opdateringer
Sådan opdaterer du din Facebook-status eller opretter en tweet:
1.

I appen Personer skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og derefter trykke på Mig.

2.

Under Nyheder skal du vælge et socialt netværk, skrive din besked og derefter trykke eller klikke på
knappen Send.

Skriv på en persons væg på Facebook
Sådan skriver du på en persons væg på Facebook:
1.

Åbn appen Personer, og tryk eller klik på en kontakt.

2.

I Nyheder skal du skrive noget i feltet Facebook og derefter trykke eller klikke på ikonet Send.

Tip!


Du kan bruge amuletten Deling til at dele links eller fotos med sociale netværk. Se Del fotos, links m.m. i
denne vejledning.

Kalender
I appen Kalender samles alle dine kalendere, så du har styr på dine planer og kan få det meste ud af din ledige
tid. Påmindelser og beskeder minder dig om begivenheder og aftaler, så du ikke glemmer eller går glip af
noget.

Saml alle dine kalendere ét sted
Når du har tilføjet dine mailkonti, kan du se alle dine aftaler ét sted. Sådan føjer du en konto til appen Kalender:
1.

Åbn appen Kalender, og stryg derefter indad fra skærmens højre kant, og tryk på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Konti.

3.

Tryk eller klik på Tilføj en konto, tryk eller klik på den type konto, du vil tilføje, og følg derefter
instruktionerne på skærmen.

Hvis du har flere kalendere for en konto, kan du måske ikke se dem alle i Kalender. Du skal gå til den
oprindelige kalender for at se dem. Hvis din Gmail-kalender for eksempel indeholder en delt familiekalender, og
den ikke vises i appen Kalender, skal du gå til www.gmail.com for at se disse begivenheder.
Bemærk! Fra og med 30. januar 2013 understøtter Google ikke længere nye EAS-forbindelser (Exchange
ActiveSync). Hvis du bruger den seneste version af appen Kalender, synkroniseres din Google-kalender ikke med
appen Kalender. Du kan finde flere oplysninger under Sådan synkroniseres Google-tjenester på Windows.com.
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Skift dine indstillinger
Du kan vælge, hvilke kalendere du kan se i de farver, du kan lide. Du kan for eksempel skjule
fødselsdagskalenderen for sociale netværk.
Sådan ændrer du dine kalenderindstillinger:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Indstillinger (fra appen Kalender).

2.

Vælg de kalendere, du vil have vist, og de farver, du ønsker.

Skift visninger
Du kan skifte mellem tre kalendervisninger: Dag, Uge og Måned. Sådan gør du:
1.

Åbn appkommandoer ved at stryge nedad fra skærmens øverste kant eller højreklikke.

2.

Tryk eller klik på Dag, Arbejdsuge, Uge eller Måned.

Tilføj et kalenderelement
Du kan minde dig selv om en opgave eller invitere andre til et møde. Sådan gør du:
1.

Tryk eller klik på dagen og klokkeslættet for den nye aftale eller begivenhed. Du kan også stryge nedad
fra toppen af skærmen og derefter trykke på Ny nederst til højre.

2.

Vælg en kalender for aftalen.

3.

Tilføj detaljer om aftalen, for eksempel titel, sted og varighed.

4.

I feltet Hvem skal du skrive navnet eller mailadressen på de personer, du vil invitere.
Hvis du opretter et møde fra din Outlook-konto, kan du måske se, hvornår personer er ledige eller
optaget, og planlægge et møde, afhængigt af hvornår de er tilgængelige. Det kan du gøre ved at trykke
eller klikke på Planlægningsassistent. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis din arbejdsplads bruger
Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 eller Microsoft Exchange Server
2013 Preview. Kontakt din netværksadministrator for at få disse oplysninger.

5.

Hvis du vil gøre dette til en tilbagevendende begivenhed, skal du trykke eller klikke på Vis flere og
vælge hyppigheden.

6.

Tryk eller klik på Gem (
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Vær klar vha. påmindelser
Sådan føjer du kalenderbeskeder til din låseskærm:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på Skift pc-indstillinger,
og tryk eller klik derefter på Personlige indstillinger.

2.

Under apps på låseskærmen skal du trykke eller klikke på
plustegnet (+) og derefter trykke eller klikke på Kalender.

3.

Tryk eller klik på Beskeder (til venstre), og kontrollér derefter, at beskeder er slået til for appen
Kalender.

Du kan få mere at vide under Appen Kalender: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com. Du kan finde
oplysninger om, hvordan du får besked om kommende begivenheder, under Sådan administreres beskeder for
Mail, Kalender, Personer og Beskeder på Windows.com.

Kamera
Surface har to kameraer. Du kan bruge det forreste
kamera til en videochat med en ven og det
bagudvendte kamera til håndfri registrering af
møder og begivenheder. Du kan også bruge begge
kameraer til at tage billeder.
Når et af kameraerne er aktive, lyser en lampe. Den
er til beskyttelse af dit privatliv og skal sikre dig
mod overraskelser. Fokus er indstillet på begge
kameraer, så det behøver du ikke at tænke på.
Kameraerne kan optage video i 720p HD med et
højde-bredde-forhold på 16:9.
Du kan bruge begge kameraer til at tage billeder og optage video. Det bagudvendte kamera er vinklet til at
pege lige frem, når Surface hviler på sin støttefod.

Optag en video
1.

Tryk eller klik på Kamera på startskærmen.

2.

Tryk eller klik på Videotilstand. Dette ikon skifter mellem video- og fototilstand.

3.

Tryk eller klik på Skift kamera for at skifte mellem forreste og bagudvendte kamera.
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4.

Tryk på skærmen for at starte med at optage video. Når du er færdig, skal du trykke på skærmen for at
stoppe optagelsen.

Tip!


Tryk eller klik på Kameraindstillinger for at ændre indstillinger som videostabilisering, lysstyrke og
kontrast.



Videoer, du optager med Surface, gemmes i albummet Filmrulle i biblioteket Billeder. Brug appen Fotos
til at se dine videoer.



Du kan også bruge andre kameraapps fra Windows Store.

Tag et billede
1.

Tryk eller klik på Kamera på startskærmen.

2.

Kontrollér, at Videotilstand ikke er valgt.

3.

Tryk eller klik på Skift kamera for at skifte mellem det forreste og det bagudvendte kamera.

4.

Tryk på skærmen for at tage et foto.

Tip!


Tryk eller klik på Kameraindstillinger for at ændre indstillinger som opløsning, lysstyrke eller kontrast.



De billeder, du tager med Surface, gemmes i albummet Filmrulle i biblioteket Billeder. Brug appen Fotos
til at se dine fotos.

Du kan få mere at vide under Kameraapp og webcams: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Xbox Music
Du kan bruge Xbox Music til at afspille din aktuelle samling, vælge mellem millioner af sange og albummer, der
kan streames4, eller føje til musikbiblioteket – det hele med musikappen. Og når du ikke helt ved, hvad du vil
lytte til, kan musikappen hjælpe dig med at oprette brugerdefinerede afspilningslister på baggrund af dine
favoritter.
4

Gratis streaming med en begrænsning på ti timer om måneden efter seks måneder. Ubegrænset streaming med et betalt abonnement på
Xbox Music Pass.

Log på med din Microsoft-konto
Du skal logge på med en Microsoft-konto for at streame eller købe sange fra Xbox Music. Sådan gør du:
1.

Tryk eller klik på Musik på startskærmen.

© 2013 Microsoft

Side 100

2.

Gør et af følgende:


Klik på Log på (øverst til højre).



Stryg indad fra højre side af skærmen, tryk på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Min konto.
Klik på Log på.

3.

Angiv dine Microsoft-kontooplysninger (mailadresse og adgangskode), og tryk eller klik på Gem.

Afspil musik i din samling
Sådan afspiller du musik fra biblioteket Musik:
1.

Tryk eller klik på Musik på startskærmen.

2.

Rul til venstre, og tryk eller klik på Musik.

3.

Vælg den sang eller det album, du vil afspille, eller føj den til en afspilningsliste. Stryg nedad fra toppen
af skærmen for at se alle indstillingerne.

Ingen musik? Hvis sektionen Musik er tom, kan du føje sange til mappen Musik på skrivebordet eller blive
medlem af en hjemmegruppe for at få adgang til musik på pc'er på dit hjemmenetværk.


Du kan få hjælp til at kopiere musik til mappen Musik under Flyt filer til Surface i denne vejledning.



Hvis du vil afspille musik, der er gemt på andre pc'er, kan du gå til Find delte elementer på andre
computere i denne vejledning.

Tip!


Hvis du vil have mere lyd, kan du slutte eksterne højttalere til headsetstikket eller USB-porten på Surface
eller oprette trådløs forbindelse til højttalere ved hjælp af Bluetooth. Du kan finde flere oplysninger
under Tilslut enheder.



Hvis du vil se din musik, når appen Musik åbnes, skal du slå denne indstilling til under Indstillinger. I
appen Musik skal du åbne amuletten Indstillinger, trykke eller klikke på Indstillinger og derefter angive
startvisningen til Til.

Stream musik
Når du er logget på med din Microsoft-konto, har du adgang til millioner af sange, du straks kan streame
gratis.* Sådan streamer du musik:
1.

Åbn amuletten Søg fra appen Musik ved at stryge indad fra skærmens højre side og trykke på Søg.

2.

Angiv en kunstner, et album eller en sang i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på søgeikonet.

3.

Vælg den kunstner, det album eller den sang, du vil lytte til, og vælg derefter Afspil.

*Der kræves internetforbindelse. Du skal muligvis betale gebyrer til din internetudbyder. Gratis streaming af musik er begrænset til 10 timer
pr. måned efter 6 måneder. Hvis du ønsker ubegrænset streaming af musik, kan du gå til afsnittet Xbox Music Pass nedenfor.
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Køb sange eller albummer
Du kan bruge Microsoft-kontoen til at købe sange og albummer fra Xbox Music Store. Sådan gør du:
1.

Find en sang eller et album, du vil lytte til. Du kan bruge amuletten Søg til hurtigt at finde bestemte
sange, albummer eller kunstnere. Eller søg i Xbox Music Store ved at vælge Al musik eller Mest
populære musik.

2.

Tryk eller klik på Køb album, eller få vist appkommandoer, og tryk eller klik derefter på Køb sang. Stryg
nedad fra toppen af skærmen, eller højreklik for at få vist appkommandoerne.

Du kan se dine kontoindstillinger (herunder din betalingsmetode og faktureringshistorik) ved at åbne amuletten
Indstillinger og derefter trykke eller klikke på Konto.

Brug Smart DJ
Smart DJ opretter automatisk en afspilningsliste med sange, der har lignende karakteristika som den kunstner,
du angiver. Hvis du for eksempel er vild med The Rolling Stones, kan du bruge Smart DJ til at oprette en
afspilningsliste, der indeholder sange med denne gruppe og andre grupper, der har en lignende lyd. Sange til
afspilningslisten hentes fra din samling og fra Xbox Music Store.
I området Aktuel afspilning i appen Musik skal du trykke eller klikke på Ny Smart DJ, skrive navnet på en
kunstner og derefter trykke på ikonet Afspil.

Opret en afspilningsliste
Du kan oprette og gemme afspilningslister, så du nemt kan få adgang til dine favoritsange. Sådan gør du:
1.

Rul til venstre i appen Musik, og tryk eller klik derefter på Musik.

2.

Tryk eller klik på Afspilningslister, og tryk eller klik på Opret ny afspilningsliste.

3.

Angiv et navn til afspilningslisten, og tryk eller klik derefter på Gem.

4.

Vælg albummer eller sange i din samling, og tryk eller klik derefter på Føj til afspilningsliste fra
appkommandoerne. Stryg nedad fra toppen af skærmen, eller højreklik for at åbne appkommandoerne.

Xbox Music Pass
Køb et Xbox Music Pass for at få ubegrænset adgang til millioner af sange uden at blive forstyrret af reklamer.
Stream eller download sangene, og afspil dem på din pc, tablet, Windows Phone eller Xbox 360. Du kan også
lytte til din musik, når du er offline eller på farten. Opret og gem dine egne brugerdefinerede afspilningslister,
eller lad SmartDJ oprette dem for dig ud fra de kunstnere, du kender og elsker.

© 2013 Microsoft

Side 102

Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp til Xbox Music eller Xbox Music Store, kan du gå til Xbox Music på support.xbox.com.

Flere musikapps


Du kan også bruge Windows Media Player (skrivebordsapp, der følger med Windows 8) til at afspille
musik og videoer. Du kan få hjælp til Windows Media Player under Introduktion til Windows Media
Player på Windows.com.



Du kan gennemse eller søge i Windows Store for at finde flere musikapps.

Fotos
Du kan bruge appen Fotos til at gennemse og
søge efter fotos i mappen Billeder. Du kan også
føje dine kontooplysninger for dine
favoritwebsteder til appen Fotos – for eksempel
Facebook, Flickr og SkyDrive – så disse fotos også
vises der. Så kan du søge efter og se alle dine
fotos ét sted.
Hvis du vil se dine fotos, skal du gå til
startskærmen og åbne appen Fotos.


Hvis du vil se de fotos og videoer, du har
taget med Surface, skal du trykke eller klikke på Billedbibliotek og derefter trykke eller klikke på
Filmrulle.



Fotos, der findes i dit billedbibliotek, vises i appen Fotos. Du kan få mere at vide om, hvordan du føjer
fotos til appen Fotos, under Billeder: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Tip!


Hvis du vil se appkommandoer som Slideshow og Vælg alle, skal du stryge nedad fra toppen af
skærmen eller højreklikke.



Du kan se, hvilke filformater der understøttes i appen Fotos, under Hvilke filtyper understøttes? på
Surface.com.
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Importér fotos eller videoer
Du kan også bruge appen Fotos til at importere fotos fra dit kamera, din telefon eller et flytbart lager (USBflashdrev eller microSD-hukommelseskort). Sådan gør du:
1.

Slut dit kamera, din telefon eller det flytbare lager til din Surface.

2.

Åbn appen Fotos, og stryg opad fra bunden af skærmen, og tryk eller klik derefter på Importér.

3.

Tryk eller klik på det kamera eller hukommelseskort, du vil importere fra.

4.

Stryg nedad eller højreklik på de enkelte fotos eller videoer, du vil importere, for at markere dem.

5.

Angiv et navn til den mappe, du vil gemme filerne i, og tryk eller klik derefter på Importér.

Tip!


Du kan få hjælp til appen Fotos under Billeder: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.



Hvis du har mange fotos eller videoer, kan du gemme dem på SkyDrive og få adgang til dem fra en
hvilken som helst enhed med internetforbindelse, herunder Surface. Du kan finde flere oplysninger
under emnet SkyDrive i denne vejledning.



Du kan bruge Billedgalleri til at redigere dine fotos og Movie Maker til at redigere dine videoer. Du kan
finde flere oplysninger om disse apps i afsnittet Gratis skrivebordsapps i denne vejledning.

Xbox Video
Brug appen Xbox Video til at downloade eller
streame dine favoritfilm og -tv-programmer. Du
kan også bruge appen Video til at se videoer
fra biblioteket Video.

Afspil videoer fra dit bibliotek
Sådan afspiller du videoer fra biblioteket Video:
1.

Tryk eller klik på Video på
startskærmen.

2.

Rul til venstre, og tryk eller klik på
Videoer.

3.

Tryk eller klik på den video, du vil afspille. Du kan få vist flere indstillinger ved at stryge nedad på en
video.
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Ingen videoer? Hvis Videoer er tom, kan du føje videoer til biblioteket Video eller blive medlem af en
hjemmegruppe. Du kan få hjælp til at kopiere videoer til mappen Video under Flyt filer til Surface i denne
vejledning. Hvis du vil afspille musik, der er gemt på andre pc'er, kan du gå til Find delte elementer på andre
computere i denne vejledning.
Du kan også bruge Windows Media Player til at afspille videoer og Movie Maker til at redigere dine videoer. Du
kan finde flere oplysninger om disse apps i afsnittet Gratis skrivebordsapps i denne vejledning.
Tip!


Du kan se, hvilke formater der understøttes, under Hvilke filtyper understøttes? på Surface.com.



Hvis du vil have mere lyd, kan du slutte eksterne højttalere til headsetstikket eller USB-porten på Surface
eller oprette trådløs forbindelse til højttalere ved hjælp af Bluetooth. Du kan finde flere oplysninger
under Tilslut enheder.



Hvis du vil se dine videoer, når appen Video åbnes, skal du slå denne indstilling til under Indstillinger. I
appen Video skal du åbne amuletten Indstillinger, trykke eller klikke på Indstillinger og derefter angive
startvisningen til Til.

Log på med din Microsoft-konto
Du skal logge på med en Microsoft-konto for at streame eller downloade videoer fra Xbox Video. Sådan gør du:
1.

Tryk eller klik på Video på startskærmen.

2.

Gør et af følgende:


Klik på Log på (øverst til højre).



Stryg indad fra højre side af skærmen, tryk på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Min konto.
Klik på Log på.

3.

Angiv dine Microsoft-kontooplysninger (mailadresse og adgangskode), og tryk eller klik på Gem.

Gennemse, køb og lej film og tv-programmer
Brug appen Video til at købe eller leje de nyeste film eller til at købe tv-programmer (hvor det er tilgængeligt).
Du kan med det samme streame i HD – du behøver ikke vente på, at noget downloades. Sådan gør du:
1.

Tryk eller klik på Video på startskærmen.

2.

Rul for at se, hvilke film og tv-programmer der findes, gennemse kategorierne, eller brug amuletten Søg
til at søge efter en bestemt film eller et bestemt tv-program.

3.

Vælg en film eller et program, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at købe eller leje
videoen.
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Bemærk! Xbox Movies og TV Store er ikke tilgængelig i alle lande og områder. Du kan finde flere oplysninger
under Xbox på Windows – funktionsliste på support.Xbox.com.
Tip!


Videoer, du køber eller lejer via Xbox Video, betales ved hjælp af den betalingsmetode, der er knyttet til
din Microsoft-konto. Du kan få vist oplysninger om din konto ved at åbne amuletten Indstillinger og
derefter trykke på Konto.

5



Du kan streame dine videoer fra Surface til dit tv ved hjælp af Afspil til eller Xbox SmartGlass.5



Du kan få hjælp til at bruge appen Video under Xbox Video på support.Xbox.com.

Kræver bredbåndsinternetforbindelse og en Xbox 360-konsol, som sælges separat. Ikke alt indhold understøtter SmartGlass.
Tilgængelighed, indhold og funktioner kan variere, afhængigt af enhed og område. Se xbox.com/live.

Skype
Skype er en app, du altid har adgang til, og som gør det
nemmere end nogensinde før at bevare kontakten til andre.
Hold dig informeret om, hvad dine venner laver, via video- og
stemmeopkald og chat – det hele fra én app.
Du kan bevare kontakten til andre fra stort set alle enheder,
næsten uanset hvor i verden du befinder dig – gratis. Du kan
også ringe billigt til fastnet- og mobiltelefoner.

Konfigurer Skype
1.

Sådan installerer du appen Skype fra Windows Store:


Åbn Store-appen, og skriv Skype. Tryk eller klik derefter på Skype i søgeresultaterne, og tryk eller
klik på Installér.

2.

Åbn appen Skype.

3.

Udfør trinnene på denne webside på Skype: How do I sign in to Skype for Windows 8. Hvis du vælger at
kæde dine Skype- og Microsoft-konti sammen, føjes dine Messenger-venner automatisk til din
eksisterende liste over kontakter.

Hvis du vil føje flere kontakter til Skype, kan du gå til emnet Adding contacts på Skype.com.
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Ring op og chat
Ring op Hvis du vil starte et opkald, skal du trykke eller klikke på en kontakt og derefter trykke eller klikke på
knappen Opkald

eller Video

. Hvis du vil ringe til en mobil- eller fastnettelefon, skal du trykke eller klikke

på Ring til telefoner
på startskærmen på Skype. Der kræves Skype-kredit eller et månedsabonnement. Du
kan finde flere oplysninger under Calling mobiles and landlines på Skype.com.
Chat Hvis du vil starte en chat, skal du trykke eller klikke på en kontakt og derefter gå i gang med at skrive.
Du kan finde hjælp til Skype under Finding your way around Skype på Skype.com.

Tip til Skype


Hvis du vil ændre dine Skype-indstillinger eller have adgang til Hjælp, skal du åbne amuletten
Indstillinger fra Skype.



Hvis du vil skifte mellem det forreste og det bagudvendte kamera, mens du er i et videoopkald, skal du
trykke på billedet med webcam'et nederst til højre.



Når du fastgør nogen til startskærmen, kan du trykke eller klikke på deres billede for at foretage et
videoopkald til, chatte med eller sende en sms til dem ved hjælp af Skype. Du kan finde ud af, hvordan
du fastgør nogen til Start, under Fastgør en kontakt til Start i denne vejledning.

Bemærk! En skrivebordsversion af Skype er også tilgængelig online. Du kan få mere at vide under Skype til
Windows-skrivebord.

SkyDrive
Med SkyDrive har du altid de dokumenter, fotos og videoer, der
betyder noget for dig, hos dig. Med din Microsoft-konto følger 7 GB
gratis lager i skyen, der kan åbnes fra en hvilken som helst pc, Mac,
iPad eller telefon. Dokumenter, du opretter med Office 2013-apps,
gemmes som standard på SkyDrive.
Brug SkyDrive-appen til at overføre eller få adgang til de filer, du har
gemt på SkyDrive. Det kan du gøre ved at gå til startskærmen og trykke eller klikke på SkyDrive.
Alle de filer, du har gemt på SkyDrive, vises. Tryk eller klik på et mappenavn for at se indholdet. Tryk eller klik på
en fil for at åbne den. Office-filer åbnes i Office-apps, og musikfiler åbnes i Xbox Music.
Stryg nedad fra toppen af skærmen for at se appkommandoerne.
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Tip!


Hvis du vil markere en fil eller mappe, skal du stryge nedad eller højreklikke på den.



Billeder, du overfører til SkyDrive, vises også i appen Fotos.



Har du brug for hjælp til SkyDrive? Åbn appen SkyDrive, åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik
derefter på Hjælp.

Få adgang til dine filer overalt
Du har adgang til dine filer fra en hvilken som helst computer eller telefon, selv fra din Xbox.


Download en gratis SkyDrive-app til din telefon, iPad eller en hvilken som helst computer (Windows
eller Mac).



Eller gå til SkyDrive.com fra en hvilken som helst enhed, der har forbindelse til internettet, for at få
adgang til dine filer.

Overfør filer til SkyDrive fra en app
SkyDrive er tilgængelig fra amuletten Deling i visse apps. Det betyder, at du nemt kan føje indhold til SkyDrive
fra den app, du bruger.
Du kan for eksempel overføre billeder fra appen Fotos. Sådan gør du:
1.

Tryk eller klik på Fotos på startskærmen.

2.

Naviger til et billede eller en mappe, du vil overføre.

3.

Markér det, du vil overføre til SkyDrive, ved at stryge nedad på billeder eller mapper.

4.

Åbn amuletten Deling, og tryk eller klik derefter på SkyDrive.

5.

Tryk eller klik på den mappe, du vil overføre det eller de ønskede billeder til.

6.

Tryk eller klik på Overfør.

Du kan selvfølgelig også bruge SkyDrive-appen til at overføre filer. Åbn SkyDrive-appen, og stryg derefter
nedad fra toppen af skærmen for at se appkommandoerne (herunder Overfør og Download).

Del fotos eller videoer på SkyDrive
Med SkyDrive er det nemt at dele filer med dine venner eller kollegaer på en sikker og hurtig måde. De behøver
ikke at installere nogen særlige programmer eller oprette en ny konto, og de kan bruge en hvilken som helst
webbrowser til at åbne de filer, du deler med dem. Og du har styringen – dine filer deles kun med de personer,
du vælger.
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Del en hvilken som helst fil – også de store
Del fotos og videoer ved hjælp af et link til dine filer på SkyDrive i stedet for at bruge vedhæftede filer. Sådan
gør du:
1.

Åbn SkyDrive-appen, og markér de filer, du vil dele. Stryg nedad på en fil eller mappe for at markere
den.

2.

Åbn amuletten Deling, og find ud af, hvordan du vil dele:


Via mail Vælg Mail, tilføj mailadresser, skriv eventuelt en note, og tryk eller klik derefter på ikonet
Send.



Via et socialt netværk Vælg Personer, et socialt netværk, skriv eventuelt en note, og tryk eller klik
derefter på ikonet Send.

Du kan få mere at vide om SkyDrive under SkyDrive-app: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Skrivebordsappen SkyDrive
Den forudinstallerede app SkyDrive synkroniserer ikke automatisk dine filer på tværs af dine computere. Hvis de
skal synkroniseres automatisk, skal du downloade den gratis SkyDrive-skrivebordsapp. Når SkyDriveskrivebordsappen er installeret, synkroniserer den indholdet af dit SkyDrive til en placering, du vælger på din
Surface. SkyDrive-skrivebordsappen er integreret med Stifinder, hvilket gør det nemt at kopiere og flytte filer til
skyen. Og dine filer synkroniseres automatisk på tværs af dine computere. Har du spørgsmål om SkyDrive? Se
SkyDrive-skrivebordsapp til Windows: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Microsoft Office
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Tryk på feltet Office på startskærmen for at købe, aktivere eller prøve Microsoft Office 365 Home Premium på
Surface Pro. Sådan gør du:
1.

Gå til startskærmen, og tryk eller klik på Office.

2.

Tryk eller klik på en af følgende indstillinger:


Køb Se de forskellige indstillinger for køb af Office.



Aktivér Angiv din Office-produktnøgle, hvis du allerede har købt Office.



Prøv Installerer en 1-måneds prøveversion af Office 365 Home Premium.

Prøveversionen af Office 365 Home Premium omfatter de nyeste versioner af Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Access og Publisher.

Hvad er forskellen mellem Office 2013-pakker og Office 365?
Du kan abonnere på en Office 365-plan eller købe en Office 2013-pakke til din Surface Pro. Du kan få mere at
vide om forskellene mellem Office 365-planer og Office 2013-pakker under Ofte stillede spørgsmål til Office på
Office.com.
Du kan få mere at vide om Office 365 Home Premium eller købe Office til en enkelt pc, for eksempel din
Surface Pro, ved at gå til Office.com/Køb.

Hvordan installerer jeg Office 2010 på Surface Pro?
Du kan installere Office 2010 fra en cd eller dvd, et websted eller fra et netværk:


Installér fra en cd eller dvd
Hvis du vil installere Office 2010 fra en cd eller dvd, skal du slutte et eksternt optisk USB-diskdrev til din
Surface Pro. Hvis Office 2010 ikke automatisk går i gang med at blive installeret, skal du åbne amuletten
Søg, skrive Computer i søgefeltet og derefter trykke eller klikke på Computer. Åbn mappen med cd'en eller
dvd'en, og åbn programmets installationsfil, som regel kaldet Setup.exe eller Install.exe.



Installér fra et netværk
Bed din netværksadministrator om hjælp til at installere Office fra dit firmanetværk.



Installér fra internettet
Hvis du har den produktnøgle på 25 tegn, der fulgte med, da du købte Office 2010, kan du installere Office
2010 fra internettet.
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Start en Office-app
Når Office er installeret, skal du gå til startskærmen og
finde appfeltet eller skrive navnet på den app, du vil
bruge. Skriv for eksempel Word, og tryk på Enter.
Du kan også starte Office-apps fra skrivebordet. Det kan
du gøre ved at gå til startskærmen og trykke eller klikke
på Skrivebord (eller tasten med Windows-logoet

+

D). Når skrivebordet vises, kan du se Office-apps på
proceslinjen. Tryk eller klik på en Office-app på
proceslinjen.
Du kan få mere at vide om, hvordan du fastgør og frigør apps på startskærmen eller proceslinjen, i afsnittet
Tilpas din Surface i denne vejledning.

Startvejledninger til Office 2013
Hvis du ikke kender Office 2013, kan du downloade gratis startvejledninger for at få hjælp til at komme i gang.
Disse vejledninger, der kan udskrives, indeholder nyttige tip og genveje, som hjælper dig med at finde rundt:
Startvejledninger til Office 2013
Du kan finde ud af, hvordan du konfigurerer din mail i Outlook, under Konfigurere mail i Outlook 2010 eller
Outlook 2013.

Dine Office-filer på alle enheder
Når du er logget på med din Microsoft-konto, gemmer Office-apps som standard dokumenter på SkyDrive (i
skyen). På denne måde er dine Office-dokumenter samlet ét sted og tilgængelige på enhver computer, telefon
eller enhed, der har forbindelse til internettet. Din Microsoft-konto omfatter gratis fillagerplads på 7 GB på
SkyDrive.
Når du gemmer Office-dokumenter på SkyDrive, er det også nemmere at dele og arbejde med andre. Hvis de
ikke har Office, kan de se og redigere dokumenter, du deler, ved hjælp af gratis Office Web Apps. Du kan finde
flere oplysninger under Arbejd sammen om Office-dokumenter i SkyDrive på Office.com.
Hvis du foretrækker det, kan du også gemme dokumenter på Surface ved at vælge Computer, når du gemmer
dokumenter i en hvilken som helst Office-app.
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Filkompatibilitet
Office 2013-apps kan åbne filer, der er oprettet i tidligere versioner af Office. Du kan undersøge, om der er
kompatibilitet mellem Office 2013 og tidligere versioner af Office, ved at gå til Kontrollere filkompatibilitet med
tidligere versioner på Office.com.

Understøttelse af berøring, pen og sprog


Berøring Vejledning til brug af berøringsskærm i Office på Office.com hjælper dig med at lære,
hvordan du bruger berøring med de nye Office-apps.



Pen Du kan finde ud af, hvordan du bruger en pen til at tegne, skrive eller fremhæve tekst i Office-apps
(kaldet håndskrift i Office-apps), under Brug af en pen til at tegne, skrive eller fremhæve tekst på en
Windows-tablet på Office.com.



Understøttelse af sprog Hvis du vil bruge Office på et andet sprog, kan du gå til Har jeg brug for en
sprogpakke eller en LIP (Language Interface Pack)? på Office.com.

OneNote
OneNote er en digital notesbog, hvor du kan skrive alle dine noter og oplysninger ét samlet sted – alt det, du
skal huske og sørge for i dit liv. Du kan oprette opgavelister med afkrydsningsfelter, føje billeder til noter og
formatere noter med elementer som tabeller, punkttegn og farver.
Når du logger på med en Microsoft-konto, gemmes dine noter i skyen, så du har adgang til dem overalt – din
computer, din telefon eller internettet.
Der er to versioner af OneNote, som du kan bruge sammen med Surface:


En gratis OneNote-app, som fås i Windows Store. Installér den ved at åbne Store-appen og skrive
OneNote.



OneNote 2013 (skrivebordsapp) kan købes sammen med en Office-pakke eller separat.

Da OneNote-notesbøger gemmes i skyen (på SkyDrive), kan du tilføje og redigere noter fra begge apps eller fra
din telefon. Første gang, du starter OneNote, bliver du måske bedt om at angive din Microsoft-konto.

Brug OneNote-appen
Sådan foretager du dig ting med den gratis OneNote-app (installeret fra Windows Store):

Opgave

Sådan gør du

Formatere tekst

Markér teksten i en note, og tryk eller klik på ikonet A. Så vises der en
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cirkelmenu med indstillinger.
Finde en note

Åbn amuletten Søg, og skriv det, du søger efter.

Skrive noter i hånden

Brug Surface-pennen til at skrive noter i hånden.

Dele med OneNote

Brug amuletten Deling eller Send til OneNote for at oprette noter.
Du kan for eksempel markere tekst på en webside i Internet Explorer,
åbne amuletten Deling og vælge OneNote.

Få hurtig adgang til en side

Fastgør en side på startskærmen, så du hurtigt kan åbne den. I
OneNote skal du trykke og holde nede på en side et par sekunder,
slippe og derefter trykke på Fastgør til Start.

Hvordan kan jeg…

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Hjælp.

OneNote på din telefon
Du kan også bruge OneNote på din telefon til at tage noter og få adgang til dine noter, mens du er på farten.


Windows Phone 8: Brug OneNote Mobile



Windows Phone 7: Brug OneNote Mobile



OneNote Mobile til Android



OneNote Mobile til iPhone

Lync
Lync opretter forbindelse mellem personer overalt og øger produktiviteten i hverdagen. I Lync kan du bruge
chat, stemme, video og især møder. Der findes to versioner af Lync til Surface Pro:


Lync-app, som er tilgængelig i Windows Store.



Lync 2013 (skrivebordsapp) kan købes sammen med en Office-pakke.

Vigtigt! Microsoft Lync kræver Lync Server eller en Office 365/Lync Online-konto.
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Kort
Kort kan vise dig, hvor du er, hvor du skal hen, og give dig en vejledning i, hvordan
du kommer dertil. Kort viser dig også trafikforhold for at hjælpe dig med at finde den
hurtigste rute.
Bemærk! Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge Kort.

Bevæg dig rundt på et kort
1.

Tryk eller klik på Kort på startskærmen.

2.

Hvis du bliver bedt om det, skal du give Kort tilladelse til at få adgang til og bruge din placering.

3.

Gør et af følgende:


Flyt kortet Skub fingeren hen over skærmen i en hvilken som helst retning for at flytte kortet.



Zoom ind og ud Hvis du vil zoome ind, skal du sprede tommel- og pegefingeren fra hinanden på
kortet. Hvis du vil zoom ud, skal du knibe fingrene sammen.



Zoom helt ind Dobbelttryk på kortet for automatisk at centrere og zoome ind på et sted.
Dobbelttryk igen for at komme endnu tættere.



Gå til din aktuelle placering Stryg nedad fra toppen af skærmen, eller højreklik, og tryk eller klik
derefter på Min placering.

Hent en rutevejledning
Brug funktionen til rutevejledninger i Kort til at hjælpe dig med at nå dit mål. Kort viser den samlede afstand og
den anslåede rejsetid for at hjælpe dig med din planlægning.
Sådan henter du en rutevejledning til en adresse eller et sted:
1.

Stryg nedad fra toppen af skærmen i appen Kort, eller højreklik, og tryk eller klik derefter på
Rutevejledning.

2.

Skriv et af følgende i felterne A og B (start- og slutplaceringer):


En adresse



Et firmanavn eller typen af firma (for eksempel en restaurant)



En by eller et postnummer



Et interessepunkt (for eksempel Rundetårn)

3.

Tryk eller klik på

4.

Tryk eller klik på feltet Rutevejledning (øverst til venstre).
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Brug Kort
Opgave

Sådan gør du

Se trafikforhold

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk eller klik derefter på
Vis trafik.

Ændre indstillinger

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

Udskrive en rutevejledning og kort

Åbn amuletten Enheder, vælg en printer, og tryk eller klik derefter på
Udskriv.

Dele et kort

Åbn amuletten Deling, og tryk eller klik derefter på Mail.

Fejlfinding
Hvis din placering ikke vises i appen Kort, kan det være nødvendigt at ændre indstillingerne for beskyttelse af
personlige oplysninger. Sådan gør du:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Beskyttelse af personlige oplysninger, og kontrollér, at Lad apps bruge min
placering er slået til.

Du kan få mere at vide under Appen Bing Kort: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.

Xbox Games
Selvom du ikke ejer en Xbox 360, kan du
bruge Xbox Games-appen til at hente
spil og hygge dig med vennerne. Du kan
se spilstatus, optjene point og
gennemførelser og se, hvem af dine
venner der er online, og hvad de spiller.
Og hvis dine venner skal vide, hvad du
laver, kan du bruge amuletten Deling til
at sende links til dine favoritspil, din
profil og dine gennemførelser.
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Log på med din Microsoft-konto
Du skal logge på med en Microsoft-konto (tidligere kaldet Windows Live ID) for at købe eller downloade spil fra
Xbox Games. Sådan gør du:
1.

Tryk eller klik på Spil på startskærmen.

2.

Gør et af følgende:


Klik på Log på (øverst til højre).



Stryg indad fra højre side af skærmen, tryk på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Min
konto. Klik på Log på.

3.

Angiv dine Microsoft-kontooplysninger (mailadresse og adgangskode), og tryk eller klik på Gem.

4.

Rul til en af følgende butikker:


Windows-spilbutik Spil, du kan spille på Surface.



Xbox 360-spilbutik Spil, du kan spille på Xbox 360-konsollen. Spil, du køber, føjes til
downloadkøen for din konsol, og de downloades automatisk, næste gang din konsol opretter
forbindelse til Xbox.

Tip!


Tryk eller klik på et spil for at se dine muligheder, for eksempel køb, spil eller undersøg. Åbn amuletten
Søg for at søge efter et bestemt spil.



Angiv et beacon for at fortælle dine venner, at du vil spille et spil.



I Xbox-spil kan du anvende Xbox-funktioner, for eksempel gennemførelser, leaderboards,
flerspillertilstand og oprettelse af forbindelse til venner.

Spil i Windows Store
Du kan også installere spil til Surface ved hjælp af Store-appen. Sådan gør du:


Åbn Store-appen, rul til Spil, og tryk eller klik derefter på Spil. Gennemse alle spillene, eller vælg en
underkategori øverst.

Tip!


Spil, du køber, betales ved hjælp af den betalingsmetode, der er knyttet til din Microsoft-konto. Spil, du
køber, kan installeres på op til fem pc'er, der kører Windows 8 eller Windows RT. Du kan finde flere
oplysninger i afsnittet Windows Store i denne vejledning.



Du kan få vist dine kontooplysninger ved at åbne amuletten Indstillinger og derefter trykke eller klikke
på Din konto.
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Xbox SmartGlass

Xbox SmartGlass forvandler din Surface til en ekstra skærm, som interagerer med din Xbox 360, så du kan se
flere af dine foretrukne tv-programmer, film, musiknumre, sportsgrene og spil.6
Du kan se, hvad du kan gøre med SmartGlass, ved at gå til Xbox.com/SmartGlass.

Trin 1: Konfigurer SmartGlass på Xbox 360
Konfigurer SmartGlass på din Xbox 360-konsol ved at udføre trinnene på denne side på Xbox.com: Konfigurer
og brug SmartGlass på Xbox 360.

Trin 2: Slut Surface til Xbox 360
1.

Åbn SmartGlass-appen på Surface. Hvis du ikke har appen, kan du installere den fra Store.

2.

Følg instruktionerne på skærmen for at slutte Surface til din Xbox 360-konsol.

Trin 3: Afspil noget
1.

Åbn video-, musik- eller spilappen på din Surface.

2.

Vælg noget, du vil afspille.
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3.

Tryk eller klik på Afspil på Xbox 360. SmartGlass-appen starter, og elementet går i gang med at spille
på din Xbox 360.

Ud over afspilningsindhold kan Xbox SmartGlass vise oplysninger om de film, tv-programmer, spil og
musiknumre, som du ser eller lytter til (en ekstra skærm).
6

Kræver bredbåndsinternetforbindelse. Du skal muligvis betale gebyrer til din internetudbyder. Ikke alle spil og alt Xbox-indhold er
kompatible med SmartGlass. Xbox Live Gold-medlemskab, yderligere gebyrer og/eller krav gælder for noget indhold, herunder Xbox
Music. Tilgængelige funktioner og tilgængeligt indhold kan ændres og variere efter enhed og område. Se xbox.com/live.

Flere indbyggede apps

Nyheder

Økonomi

Hold dig opdateret med, hvad der sker i verden, ved

Vær på forkant med de hurtigt skiftende

hjælp af denne rigt illustrerede app. Stryg gennem

markedsforhold. Stryg gennem farverige

appen for hurtigt at læse overskrifterne, eller fordyb
dig i de emner, der er interessante for dig.

diagrammer for hurtigt at læse om dagens
aktiviteter.

Rejser

Sport

Hent inspiration til rejser, og få samtidig de

Følg den sport, de hold og de spillere, der er

værktøjer, du skal bruge for at planlægge din næste

vigtige for dig. Stryg gennem appen for at få et

tur. Med et hurtigt tryk eller klik kan du udforske
destinationer i hele verden.

hurtigt overblik over overskrifter, scoringer,
programmer, resultater og meget mere.
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Vejr

Bing

Hold dig opdateret med de seneste forhold med en

Bing-appen åbner Bing-startsiden med søgelinjen,

vejrudsigt for næste time, næste dag eller de næste

links til populære emner og et baggrundsbillede.

10 dage. Sammenlign vejrudsigter fra flere
udbydere, undersøg radarkort, og se vejrhistorie.

Du kan vælge et populært emne eller skrive dit
eget søgeord.

Reader
Læs filer i PDF- og XPS-format. Du kan finde flere
oplysninger under Windows Reader: Ofte stillede
spørgsmål på Windows.com.

Og husk at undersøge endnu flere apps i Windows Store.
* Bemærk! Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige på alle markeder.

Gratis skrivebordsapps
Her er nogle flere skrivebordsapps, du måske vil prøve.

Windows Fotofremviser
Windows Fotofremviser (skrivebordsapp) er
hurtig og nem, når du skal bladre gennem din
samling af digitale billeder.
Du kan få mere at vide om Windows
Fotofremviser i emnet Sådan bruges Windows
Fotofremviser i Windows Hjælp. Åbn Hjælp ved
at gå til skrivebordet, åbne amuletten
Indstillinger og derefter vælge Hjælp.
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Windows Media Player
Du kan bruge Windows Media Player (skrivebordsapp) til at afspille dine digitale mediefiler: musik, videoer og
billeder. Sådan starter du Windows Media Player:
1.

Åbn amuletten Søg på startskærmen.

2.

Skriv Windows Media Player i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Windows Media Player i
søgeresultaterne.

Du kan få hjælp til Windows Media Player under Introduktion til Windows Media Player på Windows.com.

Billedgalleri
I Billedgalleri kan du organisere og redigere dine
fotos og derefter dele dem online. Denne
skrivebordsapp er tilgængelig online på
Billedgalleri på Windows.com.
Du kan få hjælp til at bruge Billedgalleri under
emnerne vedrørende Billedgalleri på
Windows.com.

Movie Maker
Lav en film af dine videoer og fotos med Movie
Maker. Denne skrivebordsapp er tilgængelig
online på Movie Maker på Windows.com.
Du kan få hjælp til at bruge Billedgalleri under
emnerne vedrørende Movie Maker på
Windows.com.
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SkyDrive
Den forudinstallerede SkyDrive-app kan vise og søge i de filer, du har gemt på SkyDrive.com. Hvis du også
automatisk vil synkronisere dine filer på tværs af dine computere, kan du installere den gratis SkyDriveskrivebordsapp.
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Flere oplysninger, du skal vide
Dette afsnit indeholder et par ekstra ting, der er godt at vide.

Hold Surface opdateret
Windows Update holder din Surface opdateret.

Windows-opdateringer
Du behøver ikke at søge efter opdateringer online eller bekymre dig om, hvorvidt vigtige rettelser mangler til
din Surface. Windows Update installerer automatisk opdateringer, når de er tilgængelige. Når en opdatering er
tilgængelig, kan du se en meddelelse på din låseskærm, der minder om følgende:
Windows Update
Din pc genstartes om 2 dage for at afslutte installationen af vigtige opdateringer.
Når du ser denne meddelelse, kan du opdatere og genstarte din Surface eller vente to dage, hvor Windows
installerer opdateringen og genstarter Surface for dig.
Sådan installerer du opdateringerne:


Tryk på tænd/sluk-ikonet på låseskærmen, og tryk derefter på Opdater og genstart.
eller



Gå til startskærmen, åbn amuletten Indstillinger, tryk eller klik på Strøm, vælg derefter Opdater og
genstart.

Kontrollér manuelt, om der er Windows-opdateringer
Du kan kontrollere, om der er opdateringer, i Kontrolpanel eller Pc-indstillinger. Sådan kontrollerer du under Pcindstillinger:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Rul ned, og tryk eller klik på Windows Update (til venstre).

3.

Tryk eller klik på Kontrollér, om der er opdateringer nu.
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Se oversigten over Windows Update
Sådan kan du se, hvilke opdateringer fra Windows Update der allerede er installeret:
1.

Åbn amuletten Søg, skriv vis opdateringsoversigt, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Vis opdateringsoversigt under søgeresultater. Der vises en liste over opdateringer.

Er der problemer med installationen af opdateringer?
Hvis du har problemer med at installere opdateringer, kan du se Fejlfinding i forbindelse med installation af
opdateringer på Windows.com eller søge i Windows Hjælp. Sådan gør du:
1.

Gå til skrivebordet, åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Hjælp.

2.

Skriv Windows-opdatering i søgefeltet.

Skift indstillinger for Windows Update
Du kan angive, at Windows Update skal installere de anbefalede opdateringer automatisk eller bare fortælle dig,
at de er tilgængelige.
Sådan ændrer du indstillingerne for Windows Update:
1.

Gå til skrivebordet, åbn amuletten Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Kontrolpanel.

2.

Tryk eller klik på System og sikkerhed, og tryk eller klik på Windows Update. Her kan du:


Se dine aktuelle indstillinger og redigere dem



Få vist din opdateringsoversigt



Søge efter opdateringer.

Tryk eller klik på Skift indstillinger, hvis du vil slå automatisk opdatering til. Vælg Installer
opdateringer automatisk (anbefales) under Vigtige opdateringer.
Du kan finde flere oplysninger om Windows Update under Automatisk opdatering af Windows: Ofte stillede
spørgsmål på Windows.com.

Firmwareopdateringer
Firmware er software, der styrer, hvordan hardwaren fungerer. Du kan se en meddelelse på Surface, når der er
en tilgængelige firmwareopdatering. Når dette sker, skal du følge instruktionerne på skærmen for at opdatere
din Surface.
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Vigtigt!


Slut Surface til en stikkontakt, inden firmwaren opdateres.



Hvis Touch Cover eller Type Cover er tilsluttet, når du tænder din Surface, undersøger Windows Update,
om der er firmwareopdateringer til det tilsluttede tastatur.

Windows Defender og Windows SmartScreen
Windows Defender og Windows SmartScreen er indbygget i Windows 8 for at beskytte din Surface mod virus,
spyware og anden skadelig software i realtid.
Windows Defender hjælper med at forhindre malware i at inficere din Surface på to måder:


Leverer beskyttelse i realtid. Windows Defender giver dig besked, når malware forsøger at installere
sig selv eller køre på din Surface. Programmet giver dig også besked, når apps forsøger at ændre
vigtige indstillinger.



Leverer indstillinger for scanning når som helst. Du kan bruge Windows Defender til at scanne for
malware, der måske er installeret på din Surface, til at planlægge jævnlige scanninger og til automatisk
at fjerne alt, der registreres under en scanning (eller midlertidigt sætte det i karantæne).

Du kan få mere at vide om, hvordan du scanner din Surface ved hjælp af Windows Defender, og hvordan du
tilpasser indstillinger for Windows SmartScreen, under Brug af Windows Defender og Windows SmartScreen på
Windows.com.

Windows Firewall
Windows Firewall er med til at forhindre hackere og visse former for malware i at åbne din Surface via
internettet eller dit netværk. Windows Firewall er som standard slået til. Du kan få mere at vide om indstillinger
for Windows Firewall under Windows Firewall fra start til slut på Windows.com.

BitLocker-drevkryptering
Du kan kryptere – eller "forvrænge" – data på din Surface ved hjælp af BitLocker-drevkryptering for at beskytte
dem. Det er kun personer med den rette krypteringsnøgle (for eksempel en adgangskode eller pinkode), der
kan dekryptere og læse dem. BitLocker kan kryptere hele din harddisk og hjælpe med at forhindre hackere i at
stjæle din adgangskode. Hvis du mister din Surface, eller den bliver stjålet, er BitLocker også med til at
forhindre, at andre får adgang til dine data.
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Du kan finde ud af, hvordan du slår BitLocker-drevkryptering til for din Surface, ved at gå til Brug af BitLockerdrevkryptering og udføre trinnene under overskriften Lås operativsystemdrevet (nederst på siden).
Du kan også bruge BitLocker To Go til at beskytte alle filer, der er gemt på et flytbart datadrev (for eksempel en
ekstern harddisk eller et USB-flashdrev). Du kan finde ud af, hvordan du gør, ved at udføre trinnene under
overskriften Lås et flytbart datadrev på denne side på Windows.com: Brug af BitLocker-drevkryptering.
Du kan finde ud af, hvordan du låser et drev op, under Låse et BitLocker-beskyttet drev op på Windows.com.

Hjælp til handicappede
Med funktioner til øget tilgængelighed kan du bruge din Surface på den måde, der passer dig. Sådan kan du se,
hvilke indstillinger der er tilgængelige:
1.

Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg.

2.

Skriv Funktioner til øget tilgængelighed i feltet Søg, og tryk eller klik på Indstillinger.

3.

Vælg den indstilling, du vil ændre, i søgeresultaterne.

Du kan finde oplysninger om funktioner til øget tilgængelighed under emnet Øget tilgængelighed på
Windows.com.

Talegenkendelse
Med Windows Talegenkendelse kan du selv vælge, om du vil bruge et tastatur og en mus. Du kan styre din
Surface med din stemme og diktere tekst i stedet.
Talegenkendelse er tilgængelig for følgende sprog:
engelsk (USA og Storbritannien), fransk, tysk, japansk, koreansk, mandarin (kinesisk (forenklet) og kinesisk
(traditionelt)) og spansk.
Du kan finde flere oplysninger under Using Speech Recognition på Windows.com.
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Tastaturgenveje
Følgende tabel indeholder nye tastaturgenveje, du kan bruge til at komme rundt i Windows.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Tasten med Windows-logoet

+gå i gang at skrive Søge på din pc.

Tasten med Windows-logoet

+C

Åbne amuletterne.
I en app skal du åbne kommandoerne for appen.

Tasten med Windows-logoet

+F

Åbne amuletten Søg for at søge efter filer.

Tasten med Windows-logoet

+H

Åbne amuletten Deling.

Tasten med Windows-logoet

+I

Åbne amuletten Indstillinger.

Tasten med Windows-logoet

+J

Skifte til hovedappen og en fastgjort app.

Tasten med Windows-logoet

+K

Åbne amuletten Enheder.

Tasten med Windows-logoet

+O

Låse skærmens retning (stående eller liggende).

Tasten med Windows-logoet

+Q

Åbne amuletten Søg for at søge efter apps.

Tasten med Windows-logoet

+W

Åbne amuletten Søg for at søge efter indstillinger.

Tasten med Windows-logoet

+Z

Have vist de kommandoer, der er tilgængelige i
appen.

Tasten med Windows-logoet

+Tab

Bevæge dig gennem åbne apps (undtagen
skrivebordsapps). Brug Alt+Tab til at skifte mellem
alle åbne apps.

Tasten med Windows-logoet

+Skift+punktum (.) Fastgøre en app til venstre.

Tasten med Windows-logoet

+punktum (.)

Fastgøre en app til højre.

Du kan se en fuldstændig liste over genveje under Tastaturgenveje på Windows.com.
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Tag et skærmbillede
Nogle gange er det nemmere at vise andre, hvad der er på din skærm, end at forklare det. Du kan tage et
billede af skærmen ved at trykke og holde nede på Windows-logoet

på berøringsskærmen og derefter

trykke på pil ned på venstre side af Surface. Skærmen nedtones i kort tid, mens skærmen kopieres og gemmes
som en fil i mappen Skærmbilleder (som findes i mappen Billeder).
Du kan også bruge klippeværktøjet til at indfange områder af skærmbilledet. Du kan finde oplysninger om,
hvordan du bruger klippeværktøjet, under Anvende klippeværktøjet til at hente skærmbilleder på Windows.com.

Standardprogrammer
Et standardprogram er det program, som Windows bruger automatisk, når du åbner en bestemt type filer, for
eksempel en sang, en film, et foto eller en webside. Når du åbner en vedhæftet fil i en mail, der er i PDF-format,
kan du for eksempel vælge, hvilket program der som standard åbner PDF-filen (hvis du har mere end én PDFlæser installeret på din Surface).
Sådan angiver du et standardprogram:
1.

Åbn amuletten Søg, skriv standardprogrammer i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på
Standardprogrammer i søgeresultaterne.

2.

Tryk eller klik på Angiv dine standardprogrammer.

3.

Under Programmer skal du trykke eller klikke på det ønskede program.

4.

Tryk eller klik på Benyt dette program som standard, og tryk eller klik derefter på OK.

5.

Hvis du vil vælge, hvilke filtyper og protokoller et program skal bruge som standard, skal du trykke eller
klikke på Vælg standardindstillinger for dette program.

Arbejd med filer og apps på en anden pc
Med Forbindelse til Fjernskrivebord kan du sidde ved en pc og oprette forbindelse til en anden pc på et andet
sted (fjern-pc'en). Du kan for eksempel oprette forbindelse til din arbejds-pc fra din hjemme-pc og bruge alle
dine apps, filer og netværksressourcer, som om du sad ved din arbejds-pc. Du kan lade apps være åbne på
arbejde og se de samme apps på din hjemme-pc.
Surface Pro kan oprette forbindelse til en anden pc ved hjælp af appen Fjernskrivebord, eller du kan oprette
forbindelse til din Surface Pro fra en anden pc.


Du kan finde ud af, hvordan du bruger appen Fjernskrivebord til at arbejde med filer og apps på en
anden pc, under Få adgang til dine filer og apps overalt på Windows.com.
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Hvis du vil angive, at Surface Pro skal tillade fjernforbindelser, kan du gå til Konfigurer din fjern-pc på
Windows.com.

Gendan, opdater eller nulstil Surface
Hvis du har problemer med din pc, kan du prøve at gendanne, opdatere eller nulstille den. Ved at gendanne din
pc fortryder du de seneste systemændringer, du har foretaget. Hvis du opdaterer din pc, geninstalleres
Windows, og dine personlige filer, indstillinger og de apps, der fulgte med din pc, og apps, som du har
installeret fra Windows Store, bevares. Hvis du nulstiller din pc, installeres Windows igen, men dine filer,
indstillinger og apps slettes – bortset fra de apps, der fulgte med din pc.
Hvis du skal gendanne dine personlige filer, kan du gå til Sådan bruges Filhistorik på Windows.com.

Gendan din Surface til et tidligere tidspunkt
Hvis du tror, at en app eller driver, du har installeret for nylig, har forårsaget problemer, kan du gendanne den til
et tidligere tidspunkt, som også kaldes et gendannelsespunkt. Systemgendannelse ændrer ikke dine personlige
filer, men det kan muligvis fjerne apps og drivere, der er installeret for nylig. Kontrollér, at du har
produktnøglerne og installationsfilerne til de skrivebordsapps, du vil geninstallere.
Sådan gendannes din Surface ved hjælp af Systemgendannelse:
1.

Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg.

2.

Skriv genoprettelse i søgefeltet, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på
Genoprettelse.

3.

Tryk eller klik på Åbn Systemgendannelse, og følg vejledningen.

Optimer Surface
Hvis din Surface ikke kører så godt, som den har gjort før, kan du opdatere den. Når du optimerer din Surface,
geninstalleres Windows, mens dine personlige filer, indstillinger og apps bevares.
Vigtigt! De apps, der fulgte med Surface, eller som er installeret fra Windows Store, geninstalleres, men
eventuelle apps, du har installeret fra andre websteder og dvd'er, fjernes. Windows gemmer en liste over
fjernede apps på dit skrivebord, når din Surface er opdateret. Kontrollér, at du har produktnøglerne og
installationsfilerne til de skrivebordsapps, du vil geninstallere.
Sådan opdaterer du Surface:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Generelt.
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3.

Tryk eller klik på Introduktion under Optimer din pc uden at påvirke filerne, og følg instruktionerne på
skærmen.

Nulstil Surface
Hvis du har problemer med din Surface, eller du vil starte forfra med den, kan du fjerne alt og geninstallere
Windows.
Advarsel! Alle dine personlige filer slettes, og dine indstillinger nulstilles. Husk at sikkerhedskopiere alle dine
filer, før du fortsætter. Apps, der blev leveret med Surface, geninstalleres automatisk, men du skal geninstallere
dine andre apps ved at udføre trinnene nedenfor. Kontrollér, at du har produktnøglerne og installationsfilerne til
de skrivebordsapps, du vil geninstallere.
Sådan nulstiller du Surface:
1.

Åbn amuletten Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.

2.

Tryk eller klik på Generelt.

3.

Under Fjern alt, og geninstaller Windows skal du trykke eller klikke på Introduktion og derefter følge
instruktionerne på skærmen.

Bemærk! Du bliver bedt om at angive, om du vil slette data hurtigt eller grundigt. Hvis du vælger at slette data
hurtigt, kan nogle data muligvis gendannes ved hjælp af særlige programmer (som ikke følger med Surface).
Vælger du at slette data grundigt, vil det tage længere tid, men der er mindre sandsynlighed for, at data kan
gendannes.
Når du har nulstillet Surface, skal du geninstallere dine Windows Store-apps. Sådan gør du:
1.

Åbn Store-appen.

2.

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk eller klik derefter på Dine apps.

3.

Stryg nedad på de apps, du vil installere, og tryk eller klik derefter på Installér.

Tilføj Windows Media Center
Surface Pro leveres ikke med Windows Media Center. Men du kan downloade Windows Media Center ved at
føje Windows 8 Media Center Pack til din kopi af Windows 8 Pro (der skal betales et gebyr). Det kan du gøre ved
at gå til websiden Tilføj funktioner på Windows.com.
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BIOS/UEFI til Surface Pro
I stedet for BIOS (Basic Input/Output System) bruger Surface Pro en standardfirmwaregrænseflade, der kaldes
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Det kan du få mere at vide om under Hvad er UEFI? på
Windows.com.
Du kan finde ud af, hvordan du får adgang til firmwareindstillingerne for UEFI til Surface, eller hvordan du starter
fra en USB-enhed, under Hvordan bruger jeg BIOS/UEFI? på Surface.com.

BitLocker-genoprettelsesnøgle
Hvis du er låst ude af din Surface, skal du bruge en BitLocker-genoprettelsesnøgle til at logge dig på igen.

Hvorfor er jeg låst ude?
Hvis en sikkerhedshændelse eller en hardwarefejl låser din Surface, skal du bruge en BitLockergenoprettelsesnøgle til at logge på. Hvis du logger på din Surface med en Microsoft-konto, oprettes der
automatisk en kopi af din BitLocker-genoprettelsesnøgle på denne konto. Du kan få fat på din
genoprettelsesnøgle ved at gå online til BitLocker-genoprettelsesnøgler. Du kan finde flere oplysninger under
BitLocker-genoprettelsesnøgler: Ofte stillede spørgsmål på Windows.com.
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Rengør og vedligehold Surface
Du kan sørge for, at Surface ser ud og fungerer, som den skal, ved at rengøre berøringsskærmen og tastaturet
hyppigt. Og sørg for, at berøringsskærmen er dækket til, når du ikke bruger den.

Vedligeholdelse af berøringsskærm
Ridser, fedt fra fingre, støv, kemikalier og ultraviolet lys kan påvirke berøringsskærmens ydeevne. Her er et par
ting, du kan gøre for at beskytte skærmen:


Rengør den hyppigt Berøringsskærmen har en belægning, der gør det nemt at rengøre den. Du
behøver ikke at gnide hårdt for at fjerne fingeraftryk eller olieholdige pletter. Hvis du vil undgå ridser,
skal du bruge en blød, fnugfri klud og tørre skærmen forsigtigt. Du kan fugte kluden med vand eller for
eksempel rensemiddel til briller, men du må ikke anvende væsker direkte på Surface. Brug ikke
vinduesrensemiddel eller andre kemiske rensemidler.



Hold den tildækket Luk tastaturcoveret, mens du er på farten, eller når du ikke bruger Surface. Hvis du
ikke har et Touch Cover eller Type Cover, kan du bruge et etui for at beskytte berøringsskærmen (etuier
er tilgængelige på Surface.com/Tilbehør).



Hold den væk fra sollys Lad ikke Surface stå i direkte sollys i længere tid. Ultraviolet lys og høj varme
kan beskadige berøringsskærmen.

Vedligeholdelse af cover og tastatur
Tør Touch Cover eller Type Cover med en fnugfri klud, der er fugtet med mild sæbe og vand. Anvend ikke
væsker direkte på tastaturerne. Rengør tastaturcoveret ofte, så det bliver ved med at se nyt ud. Hvis ryggen eller
de magnetiske forbindelser på dit cover bliver tilsmudset eller plettet, kan du anvende en lille smule
isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud til at rense det med.
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Vedligeholdelse af batteri


Omgivende temperatur Surface er udviklet til at fungere mellem 0°C-35°C. Lithium-ion-batterier er
følsomme over for høje temperaturer, så hold Surface væk fra solen, og efterlad den ikke i en varm bil.



Oplad til hver en tid Batteriniveauet behøver ikke at være tomt eller lavt, før du oplader. Du kan
oplade batteriet, når du har lyst. Det er dog bedst at lade batteriet løbe tør mindst én gang om
måneden, før du oplader det.



Batteriets levetid Batteriet har begrænsede opladningscyklusser og skal på længere sigt udskiftes af
en godkendt tjenesteudbyder.

Få hjælp og support
Du kan få hjælp til Surface, Windows og bestemte apps. Sådan gør du:


Surface Hjælp Hjælp og support til Surface er tilgængelig på Surface.com/Support.



Windows Hjælp På din Surface skal du gå til startskærmen og skrive Hjælp og derefter trykke eller
klikke på Hjælp og support i søgeresultaterne. Indhold i Windows Hjælp er også tilgængeligt online på
Windows.com.



Hjælp til apps Når du er i en app, skal du stryge indad fra skærmens højre kant, trykke eller klikke på
Indstillinger og derefter trykke eller klikke på Hjælp. I nogle apps findes hjælpen måske andre steder,
så gå til firmaets websted, hvis du ikke kan finde hjælpen i amuletten Indstillinger.

Hvis du ikke har registreret din Surface, kan du gå online og registrere den på Surface.com/Support/Registrer.

Det var det!
Du er nået til slutningen af denne vejledning. Vi håber, den har været nyttig for dig.
Gå ofte til Surface-webstedet for at se de seneste nyheder, tilbehør og supportoplysninger på Surface.com.
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