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Nya Surface RT
Surface Windows RT är ultratunn och ultralätt, och perfekt
för dig som rör på dig.
Med musik och video från Xbox, spel, e-post och tillgång till
webben finns det ingen risk att du inte hittar något att roa
dig med.
När det är dags att få jobbet gjort är Surface RT redan
laddad med förhandsversionen av Office Home & Student
2013 RT eller den slutgiltiga versionen, där det ingår
pekskärmsoptimerade versioner av Word, PowerPoint, Excel
och OneNote.1
1

Om förhandsversionen är installerad kommer den slutgiltiga versionen av Office att installeras via Windows Update när den blir tillgänglig
(gratis nedladdning, Internetleverantörens avgifter tillkommer). Vissa funktioner stöds inte. Mer information finns i http://office.com/officeRT.

Om användarhandboken
I den här användarhandboken finns allt du behöver veta om Surface RT.
Oavsett om du läser den från början till slut eller hoppar mellan de olika avsnitten hoppas vi att
användarhandboken ska vara ett bra stöd när du lär dig att använda Surface. När du läser användarhandboken är
det bra om du har din Surface till hands för att prova olika saker.
Så här gör du om du vill hoppa mellan avsnitt med hjälp av appen Läsare:
1.

Svep nedåt från övre kanten av skärmen, tryck på knappen Mer (

),

och sedan på Bokmärken.
2.

Tryck på ett bokmärke om du vill hoppa till ett visst avsnitt i användarhandboken.

Om du vill söka i användarhandboken med appen Läsare gör du så här:
1.

Svep nedåt från övre kanten av skärmen och tryck på knappen Sök.

2.

Skriv in det du vill söka efter och tryck på Retur.
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Snabböversikt

Här är en snabbgenomgång över vissa funktioner i Surface RT:
Pekskärm

Precis som på en smartphone kan du surfa på webben eller läsa din e-post
genom att använda pekskärmen. Pekskärmen har ett bredd/höjdförhållande
på 16:9 och ClearType-teknik. Med den kan du titta på HD-filmer, surfa på
webben och använda de förinstallerade Office-apparna.

Tangentbordsskydd

Men Touch är inte det enda alternativet. Det finns två unika tangentbord att
välja mellan, som också fungerar som ett skydd. På så sätt har du alltid ett
tangentbord med dig (säljs separat).

Två kameror – fram och bak

Två kameror som kan användas för videosamtal eller för att ta bilder.

Wi-Fi och Bluetooth

Anslut till ett trådlöst nätverk och använd enheter med Bluetooth, som möss,
skrivare och headsets.

Dubbla mikrofoner

De inbyggda mikrofonerna gör det enkelt att spela in filmer och ringa samtal
med din Surface.

© 2013 Microsoft

Sida 2

Fällbart stöd

Fäll ut stödet när du vill arbeta eller luta dig tillbaka och göra något roligt.

Stereohögtalare,
headsetuttag och volym

Lyssna på musik, radio, podsändningar eller ljudböcker med appar från Windows
Store eller Internet Explorer.

Portar

Ja, Surface är utrustad med portar.


Fullskalig USB 2.0-port
Anslut USB-tillbehör som är certifierade för Windows RT, till exempel en mus
eller en skrivare.



microSDXC-kortplats
Bakom stödet finns det en microSDXC-kortplats som du kan använda om du vill
ha extra lagringsutrymme (upp till 64 GB) eller för att föra över filer.



HD-videoutgång
Dela med dig av det som finns i din Surface genom att ansluta den till en HDTV,
bildskärm eller projektor (videoadapter krävs och säljs separat).

Programvara

Och det finns mängder av appar både för arbete och nöje.


Office Home & Student 2013 RT Preview
Pekskärmsoptimerade versioner av Word, Excel, PowerPoint, och OneNote är
förinstallerade.
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Vad är Windows RT?
I Surface RT används en ny version av Windows kallad Windows RT. Den här nya versionen av Windows är
optimerad för tunna och lätta datorer utrustade med en ARM-processor (processorn som brukar användas i
mobiltelefoner).
Huvudfördelarna är:


Lång batteritid Tack vare upp till 8 timmars batteritid kan du använda Surface RT hela dagen.



Alltid uppdaterad och startar direkt Precis om en smartphone är Surface RT hela tiden uppkopplad till
e-post, sociala nätverk och appar. Den är redo när du är det.*

Om du vill veta mer om Windows RT kan du gå till Windows RT: Vanliga frågor och svar på Windows.com.
* Internet krävs (Internetleverantörens avgifter tillkommer).

Surface-tillbehör
Med tillbehör kan du göra ännu mer med din Surface.

Tangentbord:
Lägg till ett unikt tangentbord som klickas fast, och som
dessutom fungerar som ett skydd. Det finns två sorter att
välja mellan (säljs separat eller som paketerbjudande med
Surface):


Touch Cover är ett supertunnt, tryckkänsligt
tangentbord och en styrplatta. Välj färg eller design
och visa din personliga stil. Om du vill se vilka
valmöjligheter som finns går du till Skydd på
Surface.com. 2



Type Cover är en tunn version av ett traditionellt
tangentbord med rörliga tangenter och trackpadknappar.

Båda tangentborden fungerar med Surface RT och
Surface Pro.
2

Design och färger varierar i olika länder.
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Videoadaptrar
Med videoadaptrarna som går att köpa till Surface kan
du koppla enheten till en HDTV, bildskärm eller
projektor (adaptrar säljs separat).
Mer information om det här hittar du i avsnittet Ansluta
Surface till en TV, bildskärm eller projektor i den här
användarhandboken.

Strömförsörjning
Surface RT levereras med en nätadapter på 24 W.
Mer information finns i avsnittet Batteri och strömförsörjning i den här
användarhandboken.

Wedge Touch Mouse Surface Edition
Den här specialutgåvan av Wedge Touch Mouse är tillräckligt liten för att
rymmas i fickan och ansluts till din Surface via Bluetooth.
Om du vill veta mer går du till Wedge Touch Mouse Surface Edition på
Surface.com.
Mer information om hur du ansluter den här musen till din Surface finns på
Wedge Touch Mouse Surface Edition på Surface.com.

Mer information om alla tillbehör till Surface finns på Surface.com/Accessories.
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Konfiguration
Är du redo att konfigurera din Surface? Ta ett fast grepp om den så börjar vi!
Obs! Det är bra om du har tillgång till trådlöst nätverk när du konfigurerar din Surface.

Koppla in och slå på Surface
Koppla in din Surface och sätt på den. Gör så här:
1.

Sätt fast Touch Cover eller Type Cover (om du har någon av dem) på din Surface. När tangentbordet
kommer nära Surface klickar det på plats.

2.

Fäll ut stödet på baksidan av din Surface.

3.

Anslut nätkontakten till ett vägguttag eller ett grenuttag.

4.

Anslut nätkabeln till uttaget längst ned till höger på din Surface.

Kontakten klickar på plats (båda riktningarna fungerar). Den lilla lampan på kontaktdonets ända
indikerar att Surface är ansluten till en strömkälla.
5.

Tryck ned och släpp strömbrytaren som finns överst till höger på din Surface.
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Konfigurera Surface
Konfigurationen körs första gången du startar din Surface. Under konfigurationen kan du välja sådant som språk,
färg och namn på din Surface. Det här kan du ändra senare om du vill.
Två viktiga saker sker när du konfigurerar Surface:


Du ansluter till ett trådlöst nätverk.
Konfigurationsprogrammet söker upp och visar tillgängliga trådlösa nätverk, så att du kan upprätta en
Internetanslutning.



Du skapar ett användarkonto för Surface.
Vi rekommenderar att du använder ett Microsoft-konto – en e-postadress och ett lösenord. När du loggar
in med ett Microsoft-konto lyser Surface upp med innehåll från Microsoft-tjänster som SkyDrive,
Outlook.com, Windows Phone och Xbox, samt kontakter och kalender från ditt e-postkonto.

Har du redan ett Microsoft-konto? Ett Microsoft-konto (kallades tidigare Windows Live ID) är den e-postadress
och det lösenord som du använder för att logga in på Microsoft-tjänster som Outlook.com, SkyDrive, Xbox Live
eller Windows Phone. Om du har använt de här tjänsterna tidigare har du redan ett Microsoft-konto.
Har du fler än ett Microsoft-konto? Om du har mer än ett Microsoft-konto behöver du välja ett som du loggar
in med på din Surface. Om du vill ha hjälp med att gå ned till endast ett Microsoft-konto går du till Choose a
Microsoft account på WindowsPhone.com (endast på engelska).
Mer information om lokala konton och Microsoft-konton finns i avsnittet Konton i den här användarhandboken.

Använda låsskärmen och logga in
När du sätter på eller återaktiverar din Surface visas låsskärmen för Windows. Skärmlåsningen inaktiverar du
genom att trycka på en tangent eller svepa uppåt från skärmens undre kant.
Därefter visas inloggningsskärmen för Windows. Här loggar du in med kontot som du skapade under
konfigurationen. Mer information om inloggning finns i avsnittet Logga in i den här användarhandboken.
När du har loggat in i Windows visas Startskärmen. Vad är Startskärmen? Information om det finns i nästa avsnitt.
Obs! Gör den till din – läs avsnittet Lägga till dina konton efter avsnittet ”Grunderna”.
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Grunderna
Det finns ett par saker du behöver veta om nya Windows.
Viktigt Även om du inte läser någonting annat i den här användarhandboken bör du se till att läsa det här
avsnittet och öva på din Surface.

Startskärmen: Dina favoriter på Surface
Startskärmen är din hemmaplan. Startskärmen kan
anpassas så att du samlar all viktig information på ett
ställe. Varje panel på Startskärmen är kopplad till en
person, app, webbplats, spellista eller något annat som du
tycker är viktigt.
Titta noga! Det här är ingen vägg med orörliga ikoner:
På panelerna visas den senaste informationen – som
statusuppdateringar, väderprognoser och möten – och du
får realtidsuppdateringar innan du ens har öppnat en
enda app.
Du kan fästa så många paneler på Start som du vill och även flytta dem vart som helst. I avsnittet Anpassa
Startskärmen i den här användarhandboken finns allt du behöver veta om det här.
Så här går du till startskärmen:


Pekskärm Tryck på Windows-logotypen

på din Surface, eller svep inåt från högra kanten av

skärmen och tryck på Start.


Tangentbord Tryck på Windows-tangenten



Mus eller trackpad Flytta pekaren längst ned till vänster. Klicka i hörnet när Start visas.
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Snabbknappar, kommandon och växla mellan appar
När du sveper inåt från skärmens olika kanter sker olika saker:

Högerkanten: Snabbknappar
Om du sveper inåt från skärmens högersida visas
snabbknapparna. Snabbknappar används för saker som
du gör ofta, som att söka, dela, skriva ut och ändra
inställningar.
Snabbknapparna finns alltid tillgängliga på högra sidan
av skärmen. Om du vill visa dem sveper du bara inåt.
Mer information om snabbknappar finns längre fram i det
här avsnittet Växla mellan appar.

Övre eller nedre kanten: Appkommandon
Om du sveper uppåt från den nedre kanten av skärmen
eller nedåt från den övre kanten visas ett kommandofält
med anknytning till var du befinner dig och vad du håller
på med för tillfället.
Om du till exempel befinner dig i en viss app visas
kommandon för just den appen.

Vänsterkanten: Växla mellan appar
Till sist kan du växla mellan öppna appar genom att svepa
inåt från skärmens vänstersida. Mer information finns i
avsnittet Växla mellan appar i den här användarguiden.
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Tryckgester: trycka, dra och mer därtill
Nu när du lärt dig att svepa inåt från skärmens kant finns det fler tryckgester som du kan använda:

Så kallas det

Så gör du

Tryck

Tryck en gång på något.

Öppnar det du trycker på.

Tryck och håll kvar

Tryck och håll kvar fingret på något

Visar alternativ för vad du gör (precis som
att högerklicka med musen).

ett par sekunder och släpp när en
ruta visas.

Så fungerar den

Dra för att skrolla

Dra fingret över skärmen.

Skrollar igenom det som visas på skärmen.

Nyp ihop eller dra isär

Nyp ihop tummen och pekfingret mot
varandra eller dra dem isär.

Zoomar in eller ut på en webbplats, karta
eller bild.
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Så kallas det

Så gör du

Så fungerar den

Rotera

Placera två eller flera fingrar på ett
objekt och vrid på handen.

Roterar roterbara objekt.

Flytta genom att dra

Tryck och dra ett objekt till en ny plats
och släpp taget.

Flyttar ett objekt, precis som att dra med
en mus.
Information om hur du ordnar om paneler
på Startskärmen kan du läsa i avsnittet
Anpassa Startskärmen i den här
användarhandboken.

Markera genom att
svepa

Dra ett objekt ett kort stycke i

Markerar ett objekt, som till exempel en

motsatt riktning till hur skärmen

appanel eller ett foto. Gör det här överst

skrollar. (Om skärmen till exempel

eller underst i ett appfönster om du vill
visa appkommandon.

skrollar från vänster till höger drar du
objektet uppåt eller nedåt.) En snabb,
kort rörelse fungerar bäst.

Svep från kanten
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Hur högerklickar jag på pekskärmen?
Motsvarigheten till att högerklicka med musen är att trycka och hålla kvar fingret på någonting ett par sekunder
och sedan släppa och trycka på önskat alternativ.
Om du vill prova det här kan du testa med att kopiera och klistra in text med hjälp av tryckgester.

Kopiera och klistra in med hjälp av tryckgester
Så här gör du om du vill kopiera och klistra in text med hjälp av tryckgester:
Markera text Tryck på ett ord. Om du vill göra markeringen större trycker du och håller kvar på någon av
cirklarna och drar med fingret. Släpp när markeringen är så stor som du vill ha den.
Kopiera Tryck sedan på den markerade texten och välj Kopiera.
Klistra in Flytta fingret dit du vill klistra in texten. Tryck och håll kvar ett par sekunder. Släpp sedan och tryck
på Klistra in.
Tips
Du kan även trycka på Ctrl+C för att kopiera och Ctrl+V för att klistra in.

Snabbknapparna: Sök, Dela, Start, Enheter och Inställningar
Oavsett var du befinner dig kan du använda snabbknapparna för det du gör oftast, som att söka, dela länkar och
foton, ansluta enheter och ändra olika inställningar. Snabbknapparna är sammanhangsberoende vilket innebär att
du kan göra olika saker beroende på var du befinner dig. Om du till exempel öppnar snabbknappen Inställningar
från Startskärmen visas inställningar med anknytning till Startskärmen. Om du öppnar snabbknappen Inställningar
i en app visas inställningarna för den appen.
De fem snabbknapparna – Sök, Dela, Start, Enheter och Inställningar – är alltid tillgängliga på högra sidan av
skärmen.
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Så här gör du om du vill öppna snabbknapparna:
Med pekskärmen
Svep inåt från skärmens högra kant och tryck sedan på önskad
snabbknapp.

Med mus
Flytta muspekaren till det övre högra hörnet eller det vänstra nedre
hörnet på skärmen, flytta den uppåt eller nedåt och välj önskad
snabbknapp.

Med tangentbord
Tryck på Windows-tangenten

+C. Om du vill välja en specifik

snabbknapp trycker du på någon av snabbknapparna (finns på översta
raden) på Touch Cover eller Type Cover.
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Det här kan du göra med snabbknapparna:

Söka Sök efter vad som helst. Sök i appen du har öppen, en annan app, eller sök efter en
annan app, inställning eller fil i Surface. Mer information om det här hittar du i avsnittet Söka
i den här användarhandboken.

Dela Dela filer och annan information med personer som du känner eller skicka information
till en annan app utan att lämna den app som du befinner dig i. Dessutom kan du skicka
foton till din mamma via e-post eller skicka en länk till en anteckningsapp som OneNote.
Mer information finns i avsnittet Dela foton, länkar och mer därtill i den här
användarhandboken.

Start Gå till Startskärmen. Om du redan befinner dig i Startskärmen kan du använda den här
snabbknappen för att gå tillbaka till den app som du använde senast.

Enheter Använd enheter som du ansluter till din Surface, både trådbundna och trådlösa.
Du kan skriva ut från en app eller direktuppspela den senaste filmen på din TV.

Inställningar Ändra inställningar både för appar och för Surface.
När du öppnar snabbknappen Inställningar ändras de objekt som visas i det övre högra
hörnet beroende på var du befinner dig. Om du till exempel öppnar snabbknappen
Inställningar från en app visas inställningarna för den appen.
När du öppnar snabbknappen Inställningar visas alltid samma objekt i det nedre högra
hörnet. Här finns datorinställningar som nätverksanslutningar, volym, ljusstyrka,
meddelanden, strömbrytare (avstängning och omstart) och tangentbord. Mer information om
det här finns i avsnittet Ändra inställningar i den här användarhandboken.

Det välbekanta skrivbordet
Efter alla nyheter kommer nu någonting välbekant. Skrivbordet i Windows – med aktivitetsfältet, mapparna och
ikonerna – finns fortfarande kvar, med ett nytt aktivitetsfält och smidigare filhantering.
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Gör så här om du vill gå till skrivbordet:


Med pekskärm: tryck eller klicka på Skrivbord
på Startskärmen. (Det är en panel.)



Med ett tangentbord: tryck på Windowstangenten

+D.

Office-apparna körs från skrivbordet. Du behöver dessutom gå till skrivbordet om du till exempel vill kopiera filer
eller använda Kontrollpanelen. Utforskaren är den app som du använder för att bläddra mellan filer och mappar,
både på din Surface och på nätverket. Mer information om det här finns i avsnittet Filer och mappar i den här
användarhandboken.
Tips
Kom ihåg att du snabbt kan gå tillbaka till Start när du befinner dig i skrivbordet genom att trycka på Windowslogotypen
på Surface eller på tangentbordet. Om du vill växla fram och tillbaka använder du Windowsknappen +D för att komma till skrivbordet och Windows-knappen
för att komma till Start.

Söka
Du kan använda snabbknappen Sök för att söka efter appar, inställningar eller filer. Om du befinner dig på
Startskärmen kan du bara börja skriva. Gör så här:


Gå till Startskärmen och börja skriva det du vill söka efter. Sökresultaten uppdateras medan du skriver.
Standardinställningen för Sök är Appar, men du kan även välja Inställningar eller Filer beroende på vad
du letar efter.

Du kan även använda snabbknappen Sök om du vill söka inuti en app. Du kan till exempel använda snabbknappen
Sök för att hitta en viss låt i appen Musik.
Så här gör du om du vill söka efter meddelanden i appen E-post:
1.

Öppna appen E-post (tryck eller klicka på E-post i Startskärmen).

2.

Välj ett e-postkonto i det nedre hörnet till vänster, om du har flera e-postkonton.

3.

Öppna snabbknappen Sök och skriv in vad du vill söka efter i sökrutan.
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Gör så här om du vill söka på Internet:


Öppna snabbknappen Sök, skriv in det du söker efter i sökrutan och välj sedan Internet Explorer från
listan över appar.

Tips


Ändra sökinställningar: Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra
datorinställningar. Tryck eller klicka sedan på Nästa.



Du kan också använda Utforskaren för att söka efter filer. Mer information hittar du i Söka efter filer i
Utforskaren på Windows.com.
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Lära känna Surface
Nu när vi har gått igenom grunderna kan vi gå in lite mer på djupet.

Energilägen: På, av, vänteläge och starta om
Följande behöver du veta om energilägena på Surface.

På, av, vänteläge och starta om
På eller
återaktivering

Tryck ned och släpp strömbrytaren när din Surface är avstängd. Om ingenting

Av

Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Strömbrytare

händer kan batteriet i Surface behöva laddas. Koppla in nätadaptern och tryck på
strömbrytaren igen.
, och välj

Stäng av. Du kan också trycka eller klicka på ikonen Strömbrytare i
inloggningsfönstret (längst ned till vänster) om du vill göra en snabbavstängning.
Vänteläge

Tryck ned och släpp strömbrytaren när Surface är påslagen, eller stäng Type Cover
eller Touch Cover.

Starta om

Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Strömbrytare
sedan Starta om.

, och välj

Vänteläge
Det finns egentligen ingen anledning att stänga av Surface helt. Om du inte använder Surface under några
minuter stängs skärmen av och låser sig, precis som med en smartphone. När det händer är Surface i vänteläge
med anslutning. Det innebär att din Surface förblir ansluten till det trådlösa nätverket, och väntar på att du ska
använda den igen. Appmeddelanden visas på låsskärmen så att du snabbt kan se uppdateringar, till exempel hur
många nya e-postmeddelanden som har kommit in.
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Ändra när skärmen tonas ned och stängs av
Du kan ändra när skärmen tonas ned eller stängs av. Gör så här:

1. Öppna snabbknappen Sök, skriv redigera energischema och tryck eller klicka på Inställningar.
2.

Tryck eller klicka på Redigera energischema i sökresultaten.

3.

Välj den bildskärmsinställning som du vill använda när din Surface körs med batteri och när den är
ansluten till ett nätuttag.

4.

Tryck eller klicka på Spara ändringar.

Obs!
Ett energischema är en uppsättning maskinvaru- och systeminställningar som styr Surface-enhetens
strömförbrukning. Mer information om energischeman finns i avsnittet Energischeman: Vanliga frågor och svar på
Windows.com (Surface RT stöder vänteläge med anslutning).

Återaktivering
Så här gör du om du vill återaktivera din Surface:
1.

Gör på något av följande sätt:


Tryck på strömbrytaren eller öppna skyddslocket (Touch Cover eller Type Cover).



Tryck på en tangent eller på Windows-logotypen

på din Surface.

Låsskärmen visas med meddelanden för appar som har haft aktivitet – till exempel visas en e-postikon om
det finns nya e-postmeddelanden. Mer information om det här finns i avsnittet Meddelanden i den här
användarhandboken.
2.

Lås upp din Surface genom att svepa uppåt från skärmens nederkant eller trycka på en tangent.

3.

Om inloggningsskärmen visas skriver du ditt lösenord. Din Surface är nu klar att användas. Om du
behöver hjälp med att logga in kan du läsa avsnittet Logga in och ut i den här användarhandboken.

Tips


Du kan ställa in hur lång tid som ska ha gått innan du behöver ange lösenord för att låsa upp din Surface.
Mer information finns i Välja när ett lösenord ska krävas i den här användarhandboken.

Låsa
Du kan låsa din Surface på något av följande sätt:


Tryck på strömbrytaren eller stäng skyddslocket.



Tryck eller klicka på ditt namn längst upp till höger på Startskärmen, och tryck eller klicka på Lås.
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Pekskärmen
10,6-tums flertrycksskärm med bildförhållandet 16:9 – perfekt för att titta på HD-video och optimerat för
flerprogramskörning med appar sida vid sida. Precis som på en smartphone kan du interagera med din Surface
genom att trycka på skärmen. Till exempel kan du skrolla genom att dra fingret nedåt på en sida. Mer information
om hur du använder tryckgester på pekskärmen finns i avsnittet Tryckgester: trycka, dra och mer därtill i den här
användarhandboken.

Skärmrotation
När du vrider på Surface roteras skärmens innehåll automatiskt efter den nya orienteringen. Du kan till exempel
vilja använda liggande orientering för visning av webbsidor, och stående orientering när du läser en bok.

Låsa skärmorienteringen
Om du inte vill att skärmen ska roteras automatiskt kan du låsa orienteringen. Gör så här:
1.

Rotera din Surface till önskad orientering.

2.

Använd snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Bildskärm.

3.

Tryck eller klicka på ikonen för skärmrotation, som ser ut som en rektangel med pilar.

Ett lås visas på skärmikonen när skärmrotation är låst.
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Skärmljusstyrka
Som standard justerar Surface automatiskt skärmens ljusstyrka efter ljusförhållandena. Du kan ändra den här
inställningen eller ställa in ljusstyrkan på den nivå du vill ha. Gör så här:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Allmänt.

3. Skrolla ned till Bildskärm och ändra Justera skärmens ljusstyrka automatiskt till Nej.
Så här gör du om du vill justera ljusstyrkan på skärmen manuellt:


Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Skärm och flytta sedan skjutreglaget för att
justera ljusstyrkan.

Andra bildskärmsinställningar
Om du vill ändra när skärmen tonas ned, stängs av, eller när Surface försätts i strömsparläge kan du läsa avsnittet
Ändra när skärmen tonas ned och stängs av i den här användarhandboken.
Du kan använda snabbknappen Sök om du vill hitta fler inställningar. Gör så här:


Öppna snabbknappen Sök, skriv bildskärm, och tryck eller klicka på Inställningar. Välj en inställning i
sökresultaten.

Ansluta en extra bildskärm till Surface
Vid behov kan du ansluta en extra bildskärm till din Surface. Mer information om hur det går till finns i avsnittet
Ansluta Surface till en TV, bildskärm eller projektor i den här användarhandboken.

Lägga till dina konton
En av de första sakerna du bör göra med din nya Surface är att lägga till dina konton – från t.ex. Outlook.com,
Gmail, Facebook, Twitter och LinkedIn. När kontona har lagts till visas dina kontakter, din kalender och din e-post i
apparna E-post, Kontakter och Kalender. Nu kan du snabbt komma åt foton och filer från tjänster som SkyDrive,
Facebook och Flickr.

Lägga till e-postkonton
Du kan lägga till e-postkonton från Outlook, Gmail, AOL, Yahoo!, och till
och med e-postkontot som du använder på jobbet (Exchange ActiveSync).
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Gör så här om du vill lägga till ett e-postkonto:
1.

Öppna appen E-post (gå till Startskärmen och tryck eller klicka på E-post).

2.

Svep in från den högra kanten av skärmen och tryck eller klicka sedan på Inställningar.

3.

Tryck eller klicka på Konton.

4.

Tryck eller klicka på Lägga till ett konto, kontotypen som du vill lägga till, och följ sedan instruktionerna
på skärmen.

5.

Upprepa steg 2–4 för varje e-postkonto.

De flesta konton kan läggas till med enbart ditt användarnamn och lösenord. I vissa fall blir du ombedd att ange
ytterligare information, som normalt sett kan hittas på webbplatsen för ditt e-postkonto.
Du kan när som helst ändra inställningarna för e-postkontot genom att öppna snabbknappen Inställningar från
appen E-post, välja Konton, och sedan välja det konto som du vill ändra.
När du har lagt till ett e-postkonto …


Visas kontakter från ditt e-postkonto i appen Kontakter.



Avtalade tider visas i appen Kalender. Om du har den allra senaste versionen av E-post synkroniseras inte
Google-kalendern med appen Kalender. Information om det här finns nedan.

POP-e-postkonto
E-postkonton som använder POP (Post Office Protocol) kan inte läggas till i appen E-post. Om du har ett
e-postkonto som använder POP kan du läsa om tillgängliga alternativ i avsnittet Använda e-postkonton över POP
på Windows.com.

E-post från Google
Om du vill veta hur du gör för att synkronisera ett e-postkonto från Google kan du läsa avsnittet Synkronisering av
Google-tjänster på Windows.com.

Microsoft Exchange-konto
Om du vill veta hur du gör för att lägga till ett Microsoft Exchange-konto och felsöka anslutningsproblem kan du
läsa avsnittet Konfigurera ett Exchange-konto.

Outlook Express, Windows Mail eller Windows Live Mail
Om använder Outlook Express, Windows Mail eller Windows Live Mail sedan tidigare kan du flytta e-posten och
adressboken från din gamla dator till molnet. När det är gjort kan du komma åt e-post och kontakter via apparna
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E-post och Kontakter på din Surface. Om du vill flytta e-post och adressboken till molnet kan du läsa
informationen i avsnittet Flytta e-post och kontakter från din gamla dator på Windows.com.

Lägga till konton på sociala nätverk i appen Kontakter
Om du lägger till dina konton på sociala nätverk som Facebook, Twitter och LinkedIn får du alla de senaste
uppdateringarna, twittermeddelandena, och bilderna från de här kontona samlade på en och samma plats –
appen Kontakter. Om du vill lägga till konton från sociala nätverk gör du så här:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Kontakter.

2.

Svep inåt från den högra kanten av skärmen och tryck eller klicka på Inställningar.

3.

Tryck eller klicka på Konton.

4.

Tryck eller klicka på Lägga till ett konto, välj vilken typ av konto som du vill lägga till och följ
instruktionerna på skärmen.

Lägga till en fototjänst i appen Foton
I appen Foton visas automatiskt de foton som är sparade på din Surface, men det går även att visa foton från
SkyDrive, Facebook eller Flickr. Gör så här:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Foton.

2.

Tryck eller klicka på panelen för den fototjänst som du vill lägga till (som SkyDrive, Facebook eller Flickr).

3.

Följ instruktionerna och lägg till kontot.

Det kan hända att du behöver vänta ett par minuter innan foton från det nya kontot börjar att visas.

Skärmtangentbordet
Surface har ett skärmtangentbord som visas när du behöver det.

Visa tangentbordet
När du vill använda skärmtangentbordet viker du skyddslocket bakåt eller tar bort det. Tryck sedan där du vill
skriva. Då visas skärmtangentbordet.

Visa tangentbordet från skrivbordet
Skärmtangentbordet visas inte automatiskt om du befinner dig i skrivbordet. Istället behöver du trycka eller klicka
på tangentbordsikonen i aktivitetsfältet (längst ned till vänster på skärmen).
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Gör så här om du vill öppna tangentbordet manuellt:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Tangentbord (längst ned till höger).

2.

Tryck eller klicka på Pektangentbordet och handskriftspanelen.

Dölja tangentbordet
Om du vill dölja skärmtangentbordet gör du så här:


Tryck på ett område där det inte går att skriva.
– eller –



Tryck på ikonen Tangentbord längst ned till höger och
tryck på ikonen med nedpilen (enligt bilden).

Tips


Du kan använda kortkommandon genom att trycka på
Ctrl-tangenten och sedan på en annan tangent. Du kan till exempel använda Ctrl+C för att kopiera och
Ctrl+V för att klistra in.



Aktivera och stäng av Caps Lock genom att dubbeltrycka på uppåtpilen.



Infoga en punkt automatiskt genom att dubbeltrycka på mellanslagstangenten.

Ändra inställningarna för skärmtangentbordet
Du kan ändra inställningarna för skärmtangentbordet i datorinställningarna. Gör så här:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Allmänt och utför ändringarna under Pektangentbord.

Ljud
Surface har två interna stereohögtalare och ett headset-uttag för att lyssna på musik eller titta på film. De
inbyggda mikrofonerna är praktiska att använda när du ringer samtal eller spelar in filmer.

© 2013 Microsoft

Sida 23

Justera volymen
Du kan ändra volymen på ett par olika ställen:


Volymreglaget Använd volymreglaget som finns på vänstra kanten på din Surface.



Touch Cover och Type Cover Höj eller sänk volymen med respektive tangenter för volymkontroll
(F2 eller F3 på Type Cover).



Startskärmen Öppna snabbknappen Inställningar, tryck på ljudikonen och justera volymen med
skjutreglaget. (Det här är samma sak som att använda volymreglaget på sidan)



Skrivbord Tryck på ljudikonen på aktivitetsfältet.



Appar Vissa appar kan ha en egen volymkontroll.

Tips


Om du snabbt vill pausa ljudet trycker du på volymkontrollen och sedan på pausknappen på skärmen.



Om du snabbt vill stänga av ljudet trycker du ljudavstängningsknappen på Touch Cover eller Type Cover
(F1).

Mediatangenter på Type Cover: Ljud av, sänk volym, höj volym och spela upp/pausa

Lägga till ljudtillbehör
Uttaget för headset kan användas både för ljudutsignal och för mikrofon. Du kan ansluta hörlurar eller ett headset
med mikrofon i uttaget för headset eller i USB-porten. Om du vill ha ett fylligare ljud kan du ansluta externa USBeller Bluetooth-högtalare. Mer information finns i avsnittet Lägga till, visa och hantera enheter och skrivare i den
här användarhandboken.

Batteri och strömförsörjning
Surface RT har ett inbyggt litiumjonbatteri med upp till 8 timmars batteritid.
Om du inte använder Surface under ett par minuter stängs skärmen av och låser sig, precis som på en
mobiltelefon. När det sker försätts din Surface i anslutet vänteläge. Det innebär att din Surface förblir ansluten till
Internet och återaktiveras när du använder den igen.
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Hur mycket batteritid återstår?
Batteristatusen visas på ett antal olika ställen.


Låsskärm När du återaktiverar din Surface visas
batteristatusen i låsskärmen (längst ned till vänster).



Snabbknappar Om du sveper inåt från skärmens
högra kant visas batteristatusen längst ned till
vänster på skärmen (enligt bilden).



Aktivitetsfältet på skrivbordet I skrivbordet visas
batteristatusen i aktivitetsfältet (längs ned till höger). Tryck
eller klicka på batteriikonen om du vill visa information om
laddning och batteristatus, bland annat hur många
procent som återstår.

Windows varnar dig när batteriet börjar bli svagt. Se till att du
ansluter nätadaptern när varningen visas. Om du inte laddar
om batteriet sparas till slut ditt arbete och din Surface stängs
av.

Ladda Surface
Ladda din Surface med den medföljande nätadaptern på 24 watt
när dagen är slut eller när batterinivån är låg.
När nätadaptern är inkopplad tänds en liten lampa i änden på
kontakten, som visar att din Surface laddas.
Kontrollera att din Surface laddas genom att svepa inåt från
skärmens högra kant. Batteristatusen visas då längst ned till
vänster. När enheten laddas visas batteriikonen med en
elkontakt. Det tar 1-2 timmar att ladda ett tomt Surface RT-batteri fullständigt, och längre tid om du använder din
Surface samtidigt som den laddas.
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Nätadapter på 48 watt med USB-laddningsport
En nätadapter på 48 watt med USB-laddningsport kan köpas separat.
(Nätadaptern på 48 watt finns inte att köpa i alla länder eller regioner.
Mer information fiinns i Strömadapter på Surface.com.)
USB-laddningsporten kan användas för att ladda andra enheter, som
en mobiltelefon, medan du laddar Surface.
Obs! USB-porten är endast avsedd för laddning. Enheter som kopplas till USB-laddningsporten upptäcks inte av
Surface. Om du vill använda en USB-enhet ansluter du den till USB-porten på Surface. Mer information hittar du i
avsnittet Lägga till en enhet i den här användarhandboken.
Du kan också köpa en extra nätadapter på 24 watt till din Surface.
Mer information om båda nätadaptrarna finns i avsnittet Strömadapter på Surface.com.

Dela foton, länkar och mer därtill
Med snabbknappen Dela kan du snabbt dela filer och information med andra som du känner och skicka
information till andra appar. Den är tillgänglig överallt i Windows RT, så du behöver inte göra avbrott i det du
håller på med om du till exempel vill dela de senaste semesterbilderna eller en länk till en intressant artikel som du
läser. Du kan bara dela med ett fåtal personer åt gången, hela ditt sociala nätverk, eller skicka information till en
annan app som du vill läsa senare (du kan till exempel dela någonting med OneNote).
När du hittar något som du vill dela i en app kan du använda snabbknappen Dela. Gör så här:

Dela en länk
1.

Gå till en webbsida som du vill dela.

2.

Öppna snabbknappen Dela:


Svep inåt från den högra kanten av skärmen och tryck sedan på Dela.
– eller –



Tryck på snabbknappen Dela på Touch Cover eller Type Cover.

En lista på kontakter, appar och enheter som du ofta delar visas, samt en lista över appar där delning är
möjlig. Om du till exempel vill dela en länk på ett socialt nätverk trycker du på Kontakter, väljer Twitter
eller Facebook, gör en anteckning om du vill, och trycker eller klickar på ikonen Skicka.
Anmärkningar


Om du vill ändra vilka appar som visas i snabbknappen Dela öppnar du snabbknappen Inställningar och
trycker eller klickar på Ändra datorinställningar och trycker eller klickar sedan på Dela.



Du går inte att dela från skrivbordet med hjälp av snabbknappen Dela.
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Dela ett foto
1.

Öppna appen Foton och hitta ett foto eller flera foton som du vill dela.

2.

Välj ett foto eller flera foton:
Med pekskärm Svep nedåt på ett foto för att markera det.
Med en mus Högerklicka på ett foto för att markera det.

3.

Öppna snabbknappen Dela:


Svep inåt från den högra kanten av skärmen och tryck sedan på Dela.
–eller–



Tryck på snabbknappen Dela på Touch Cover eller Type Cover.

En lista på kontakter, appar och enheter som du oftast delar visas, samt en lista över appar där delning är
möjlig. Om du till exempel vill dela via e-post trycker du på E-post, skriver en e-postadress och trycker
eller klickar på ikonen Skicka.
Tips


Om du vill dela med dig av ett foto eller flera foton till ett socialt nätverk som till exempel Facebook eller
Twitter måste fotona finnas på din SkyDrive. Använd Appen SkyDrive för att ladda dina foton. Markera
sedan ett foto eller flera foton, öppna snabbknappen Dela, och välj Kontakter.

Ändra inställningar
Du kan öppna och ändra Surface-inställningarna på olika sätt: Via Kontrollpanelen, via Datorinställningar och med
hjälp av sökfunktionen. De vanligaste inställningarna finns i Datorinställningar, och därför kan det vara bra att först
titta där.

Datorinställningar
Så här gör du om du vill öppna datorinställningarna:
1.

Svep inåt från skärmens högra kant och tryck eller klicka på Inställningar. Längst ned till höger på
skärmen finns inställningar som nätverksanslutning, volym, ljusstyrka, meddelanden, strömbrytare och
tangentbord.

2.

Fler inställningar hittar du om du trycker eller klickar på Ändra datorinställningar.
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Använda Sök
Hittar du inte en viss inställning? Inga problem! Du kan använda dig av
funktionen sök för att hitta en inställning. Gör så här:


Svep inåt från skärmens högra kant och tryck eller klicka på Sök.
Skriv ett ord eller en fras i sökrutan och tryck eller klicka på
Inställningar (nedanför sökrutan). Objekt som matchar sökningen
visas.
Skriv till exempel in ordet ljud i sökrutan om du vill söka efter
inställningar med anknytning till ljud. Om objektet visas med en
inställningsikon (ett kugghjul) finns inställningen i
Datorinställningar. Andra inställningar öppnas i Kontrollpanelen
från skrivbordet.

Kontrollpanel
Nej, kontrollpanelen har inte försvunnit. Så här gör du om du vill öppna den:
Från Start:


Skriv kontrollpanel, och tryck eller klicka på Kontrollpanelen i sökresultaten.

Från skrivbordet:


Svep inåt från den högra kanten och tryck på Inställningar om du använder pekskärm. Tryck sedan på
Kontrollpanelen.



Placera muspekaren längst ned till vänster på skärmen om du använder mus. Högerklicka i hörnet när
Startskärmen visas och klicka på Kontrollpanelen.
Du kan även fästa Kontrollpanelen i aktivitetsfältet för snabb åtkomst. (Öppna Kontrollpanelen,
högerklicka på ikonen för Kontrollpanelen och välj Fäst det här programmet i aktivitetsfältet).

Obs! Om du använder ett Microsoft-konto med din Surface kan du synkronisera inställningarna mellan alla
datorer som du använder som har Windows 8 eller Windows RT. Mer information om det här finns i avsnittet
Synkronisera dina inställningar i den här användarhandboken.
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Pekskärm, tangentbord, mus och penna
På Surface kan du enkelt växla mellan pekskärm, tangentbord, penna och mus. Använd vilken du vill, när du vill.

Tryckgester
Du kan använda fingrarna för att interagera med din Surface. Du kan till exempel dra med fingret över
Startskärmen för att skrolla och trycka på en panel om du vill öppna den.


Om du vill lära dig hur du använder pekfunktionen bör du läsa avsnittet Tryckgester: trycka, dra och mer
därtill i den här användarhandboken.



Information om hur du använder skärmtangentbordet finns i avsnittet Skärmtangentbordet.

Tangentbord
Surface har två tangentbordsskydd att välja mellan: Touch
Cover eller Type Cover.
Båda tangentborden sätts fast magnetiskt på Surface. När
du vill fästa Touch Cover eller Type Cover för du bara
samman dem. När Touch Cover kommer i närheten av
Surface klickar det på plats automatiskt.
När det väl är fastsatt håller sig tangentbordet på plats. Om
du vill kan du enkelt avlägsna det. Det är bara att dra bort det.
När du viker bakåt Touch Cover eller Type Cover så att det hamnar bakom pekskärmen inaktiveras tangentbordet.
På så sätt kan du inte skriva in text på tangentbordet av misstag.
Om du vill skriva något med skyddslocket vikt bakom
enheten använder du skärmtangentbordet. Tryck i ett
textfält eller på något annat område där du kan skriva in
text, så visas skärmtangentbordet. Mer information finns i
avsnittet Skärmtangentbordet i den här
användarhandboken.
När du stänger Touch Cover stängs skärmen av.
Skyddslocket skyddar pekskärmen under transport. När du
öppnar skyddslocket aktiveras Surface.
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Touch Cover
Touch Cover är mer än bara ett skydd för din Surface. Det är också ett unikt utformat tangentbord. När du skriver
på Touch Cover kan du vila händerna på tangenterna. Touch Cover registrerar endast tangenttryckningar när du
trycker tydligt på en tangent. Skriv på Touch Cover precis som på ett vanligt tangentbord.
Som standard hörs ett ljud när du trycker på en tangent på Touch Cover. Det gör att du vet när din beröring har
registrerats som en knapptryckning. Gör så här om du vill stänga av det ljud som hörs vid tangenttryckningar:
1.

Tryck eller klicka på snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Allmänt.

3.

Skrolla fram till till Pektangentbord. Hitta Spela upp knapptryckningar när jag skriver och flytta
skjutreglaget till Av.

Funktionstangenter
Om du vill använda en funktionstangent (F1-F12) använder du Fn-tangenten i kombination med en tangent från
den översta raden på Touch Cover. För F1 trycker du till exempel på Fn + Mute.

För den här
tangenten

Skriver du

För den här
tangenten

Skriver du

F1

Fn + Ljud av

F9

Fn + Home

F2

Fn + Sänk volym

F10

Fn + End

F3

Fn + Höj volym

F11

Fn + Page Up

F4

Fn + Spela upp/Pausa

F12

Fn + Page Down

F5

Fn + Sök

Sida uppåt

Fn + Uppåtpil

F6

Fn + Anslut

Page Down

Fn + Nedåtpil

F7

Fn + Enheter

Startsidan

Fn + Vänsterpil

F8

Fn + Inställningar

End

Fn + Högerpil

Type Cover
Type Cover är en tunn version av ett traditionellt tangentbord med rörliga tangenter. Det ger dig snabbheten
och känslan hos ett tangentbord på en bärbar dator.
Och precis som med Touch Cover klickar Type Cover på plats magnetiskt och fungerar som ett skydd för Surface.
Med Type Cover kan du ändra från surfplatta till bärbar dator på ett ögonblick.

© 2013 Microsoft

Sida 30

Trackpad
På både Touch Cover och Type Cover finns en trackpad som du kan
använda precis som en mus. Precis som på styrplattan på en bärbar dator
kan du flytta pekaren på skärmen genom att dra med fingret på trackpad.

Gester på trackpad
Aktivitet

Gest på trackpad

Flytta pekaren på skärmen

Dra fingret över trackpaden.
Tryck med ett finger var som helst på trackpaden

Vänsterklicka

-ellerTryck på den vänstra knappen på trackpaden.
Tryck med två fingrar var som helst på trackpaden.

Högerklicka

- eller Tryck på den högra knappen på trackpaden.
Håll den vänstra knappen på trackpaden nedtryckt och dra.

Vänsterklicka och dra

- eller Tryck, tryck igen och dra ett finger i valfri riktning.

Skrolla

Dra två fingrar horisontellt eller vertikalt

Visa kommandon i en app

Tryck med två fingrar var som helst på trackpaden

Hur ändrar jag trackpadinställningarna?
I Windows Store finns en app för trackpadinställningar. Så här gör du om du vill installera appen:
1.

Öppna appen Store och skriv trackpadinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Trackpadinställningar och tryck eller klicka sedan på Installera.

3.

När installationen har slutförts kan du öppna appen Trackpadinställningar.
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Följande inställningar kan ändras med appen Trackpadinställningar:

Trackpadinställning

Vad den gör

Trackpad

Aktiverar och inaktiverar trackpad.

Tryckgester

Tryck med ett finger för att vänsterklicka, två fingrar för att
högerklicka och tryck och dra med fingret för att markera text.

Skrolla

Skrolla vertikalt eller horisontellt med två fingrar.

Byt rullningsriktning

Vänder eller byter skrollningsriktningen.

Appen Trackpadinställningar fungerar inte
Om appen Trackpadinställningar inte identifierar ditt Touch Cover eller Type Cover gör du så här:
1.

Gå till Startskärmen och skriv uppdatera, tryck eller klicka på Inställningar, och tryck eller klicka på Sök
efter uppdateringar.

2.

Öppna snabbknappen Sök, skriv enheter, och tryck eller klicka på Inställningar.

3.

Tryck eller klicka på Enheter och skrivare i sökresultaten.

4.

Tryck tre gånger på Uppdatera (den cirkelformade pilen bredvid sökrutan).

5.

Försök att använda appen Trackpadinställningar igen.

Mus
Du kan använda trackpaden på Touch Cover eller Type Cover
när du är i behov av en mus, eller så kan du ansluta en USBeller Bluetooth-mus.


När du vill använda en USB-mus ansluter du
sändtagaren till USB-porten på Surface.



Information om hur du använder en mus med Bluetooth
finns i avsnittet Lägga till en Bluetooth-enhet i den här
användarhandboken.



Kontrollera att musen är certifierad för Windows RT.
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Ändra musinställningar
Gör så här om du vill ändra inställningar för musen:
1.

Öppna snabbknappen Sök, skriv mus i sökrutan och tryck eller klicka på Inställningar.

2.

Tryck eller klicka på Mus i sökresultaten.

3.

Ändra inställningar för musen.
Om du till exempel vill ändra hastighet på muspekaren, trycker eller klickar du på fliken Pekaralternativ
och justerar hastigheten. Om du använder en Microsoft-mus finns även möjligheten att ändra
musinställlningarna med hjälp av programmet Microsoft Mouse and Keyboard Center.

Kapacitiv penna
Du kan använda ett kapacitiv penna eller ett kapacitivt stift (säljs separat) med Surface RT. Med kapacitiv menas
helt enkelt att du kan använda pennan som ett finger på pekskärmen.
Information om hur du använder en penna för att rita, skriva eller markera text (kallas pennanteckningar i Officeprogram), finns i avsnittet Använda en penna för att rita, skriva eller markera text på en Windows-pekplatta på
Office.com.
Den digitala Surface Pro-pennan fungerar inte med Surface RT.
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Konton
Ett användarkonto är en samling med inställningar som du använder för att interagera med din Surface och
anpassa Windows RT enligt dina önskemål. Om du vill använda Surface loggar du in med ditt användarkonto.
Det finns två typer av användarkonton: ett lokalt konto eller ett Microsoft-konto. Vi rekommenderar att du
använder ett Microsoft-konto.

Vilken typ av konto har jag?
Så här kan du se vilken typ av konto du använder:
1.

Öppna snabbknappen inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Användare. Information om ditt användarkonto visas under ditt namn:


Om en e-postadress visas använder du ett Microsoft-konto.



Om ett lokalt konto visas betyder det att ditt konto endast finns på din Surface.

På den här inställningssidan kan du också ändra alternativ för inloggning och lägga till fler användarkonton. Mer
information finns i avsnittet Logga in och ut i den här användarhandboken och i avsnittet Flera användarkonton
nedan.

Vad är ett lokalt konto?
Ett lokalt konto är ett konto som ger dig åtkomst till en enda dator. Om du skapar ett lokalt konto behövs ett
separat konto för varje dator som du använder. Då synkroniseras inga inställningar mellan de datorer med
Windows 8 och Windows RT som du använder, och du får inte de fördelar som det innebär att ansluta datorn till
molnet. Om du vill ladda ned appar från Windows Store behöver du använda ett Microsoft-konto.
Gör så här om du vill ändra från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto:
1.

Öppna snabbknappen inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Användare.

3.

Tryck eller klicka på Växla till ett Microsoft-konto och följ instruktionerna på skärmen.

Vad är ett Microsoft-konto?
Ett Microsoft-konto – en e-postadress och ett lösenord – är ett nytt sätt att logga in på alla datorer som kör
Windows 8 eller Windows RT. När du loggar in på din Surface via ett Microsoft-konto ansluts du till molnet.
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Du kanske undrar vad molnet är för något? “Molnet” är den tekniska termen för nätverksbaserade tjänster eller
lagring via Internet. Många inställningar och appar som är kopplade till ditt Microsoft-konto kan ”följa” dig från
dator till dator.
Du har kanske redan ett Microsoft-konto. Ett Microsoft-konto (kallades tidigare Windows Live ID) är
e-postadressen och lösenordet som du använder för att logga in på Microsoft-tjänster som Outlook.com,
SkyDrive, Xbox Live eller Windows Phone. Om du har använt de här tjänsterna tidigare så har du redan ett
Microsoft-konto.
Om du inte har ett Microsoft-konto kan du läsa Hur registrerar jag mig för ett Microsoft-konto? på Windows.com.

Fördelar med att använda ett Microsoft-konto
När du loggar in med ett Microsoft-konto kan Surface ansluta till molnet och ...


Dina vänners kontaktinformation och status uppdateras automatiskt från webbplatser som Outlook.com,
Facebook, Twitter och LinkedIn.



Du kan komma åt och dela foton, dokument och andra filer från platser som SkyDrive, Facebook och
Flickr. I Microsoft-kontot ingår 7 GB gratis lagringsutrymme på SkyDrive (mer information finns i avsnittet
SkyDrive i den här användarhandboken).



Du kan köpa och ladda ner appar från Windows Store och använda dem på upp till fem datorer som kör
Windows 8 eller Windows RT. Mer information om det här finns i avsnittet Windows Store i den här
användarhandboken.



Dina personliga inställningar synkroniseras automatiskt online och mellan de datorer med Windows 8 och
Windows RT som du använder. Mer information finns i avsnittet Synkronisera dina inställningar i den här
användarhandboken.

Ett Microsoft-konto krävs om du vill köpa appar, musik, videofilmer och spel till Surface. Om du inte använder ett
Microsoft-konto gör det inget – du kan skapa ett Microsoft-konto när som helst. Information om hur det här går
till finns i Hur registrerar jag mig för ett Microsoft-konto? på Windows.com.

Ändra inställningar för ditt Microsoft-konto
Om du vill redigera din profil eller ändra inställningar för Microsoft-kontot går du till webbsidan Ditt konto och
loggar in. Du kan även läsa följande avsnitt på Windows.com:


Lägga till ett konto i ditt Microsoft-konto



Ändra delningsinställningar för appar och konton

Information om hur du ändrar betalningsalternativ för ditt Microsoft-konto eller visar din debiteringshistorik finns
i avsnittet Windows Store i den här användarhandboken.

© 2013 Microsoft

Sida 35

Flera användarkonton
Om du delar din Surface med andra personer kan du skapa separata användarkonton för varje person. Då kan de
anpassa Windows som de vill och du håller dina filer och inställningar privata.
Det finns tre olika typer av konton. Varje kontotyp ger dig olika möjligheter att göra ändringar:


Standardkonton är avsedda för normal användning.



Administratörskonton ger störst möjlighet att göra ändringar. Administratörskonton bör användas
sparsamt för att skydda din Surface (och hindra andra personer från att göra oönskade ändringar).
Ett administratörskonto krävs för att skapa konton för andra användare på din Surface.



Gästkonton är användbara on någon behöver använda din Surface tillfälligt. Gästkontot kan aktiveras i
Kontrollpanelen.

Användarkontot som skapades under konfigurationen är ett administratörskonto. Det innebär att du kan ändra
inställningar, installera appar och skapa användarkonton efter behov. Är du inte säker på om du använder ett
administratörskonto? Läs avsnittet Hur vet jag om jag är inloggad som administratör? på Windows.com.

Skapa ett användarkonto
Om du vill veta hur du skapar ett användarkonto kan du göra något av följande:


Läs avsnittet Skapa ett användarkonto på Windows.com.



Avsnittet finns i hjälpen. (Gå till Startskärmen och skriv Hjälp. Tryck eller klicka på Hjälp och support,
skriv användarkonto i sökrutan, och tryck eller klicka på Skapa ett användarkonto.)

Information om hur du växlar mellan användarkonton finns i Växla till ett annat konto i den här
användarhandboken.

Hantera konton
Användarkonton kan hanteras på två olika ställen:


Datorinställningar Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Datorinställningar, och tryck
eller klicka på Användare.



Kontrollpanelen Öppna snabbknappen Sök, skriv användarkonton, och tryck eller klicka på
Inställningar. Välj Användarkonton i sökresultaten.

I Datorinställningar finns många grundläggade inställningar för användarkonton. I Kontrollpanelen finns mer
avancerade inställningar, som t.ex. möjligheten att ändra kontotypen för ett konto.
Obs! Gemensamma mappar är ett praktiskt sätt att dela filer med alla personer som använder din Surface.
Mer information finns i avsnittet Dela filer med personer som använder din Surface i den här användarhandboken.
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Family Safety
Family Safety är en integrerad del av Windows RT, vilket gör det lättare att hålla koll på när och hur barnen
använder datorn. Du kan sätta begränsningar för vilka webbsidor, appar och spel de får använda. Om du vill
aktivera Family Safety behöver du, eller minst en ansvarig förälder, ha ett administratörskonto. De barn som du vill
ha uppsikt över behöver var och en ha ett vanligt användarkonto.
Information om hur du använder Family Safety finns i avsnittet Konfigurera barnens konton i Family Safety på
Windows.com.

Kontosäkerhet
Ett bra sätt att skydda kontot är att lägga till säkerhetsinformation till det. Om du skulle råka glömma lösenordet
eller om kontot blir hackat kan vi använda din säkerhetsinformation till att verifiera din identitet och hjälpa dig att
få tillbaka åtkomsten till kontot. Det är viktigt att du kontrollerar att du har lagt till säkerhetsinformation och att
den är korrekt.
Information om hur du gör för att lägga till säkerhetsinformation finns i avsnittet Skydda ditt Microsoft-konto på
Windows.com.
Anmärkningar


Om du misstänker att ditt Microsoft-konto har spärrats eller blivit hackat kan du läsa avsnittet Få tillbaka
åtkomsten till ditt Microsoft-konto om det har spärrats eller hackats på Windows.com



Ett starkt lösenord bör användas så att obehöriga personer hindras från att få åtkomst till din Surface.
Mer information om det här finns i avsnittet Tips om hur du skapar starka lösenord och lösenfraser på
Windows.com.
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Logga in och ut
Om du inte använder Surface under ett par minuter stängs skärmen av och låser sig, precis som på en
mobiltelefon. När det här sker måste du låsa upp Surface för att kunna använda den igen.
Obs! Om du vill veta hur du gör för att ändra den här inställningen kan du läsa avsnittet Ändra när skärmen tonas
ned och stängs av i den här användarhandboken.

Logga in
När du vill använda Surface måste du logga in. Gör så här:
1.

Inaktivera skärmlåsningen genom att svepa uppåt från skärmens undre kant eller genom att trycka på en
tangent.

2.

Ange lösenordet för ditt användarkonto om du uppmanas att göra det. Om du vill logga in med ett annat
konto trycker du eller klickar på knappen Tillbaka och väljer ett konto.


Om du inte kommer ihåg lösenordet kan du läsa avsnittet Jag har glömt mitt lösenord i den här
användarhandboken.



Om du har konfigurerat ett bildlösenord eller en PIN-kod trycker eller klickar du på
Inloggningsalternativ och väljer en annan inloggningsmetod. Mer information finns i nästa avsnitt av
den här användarhandboken.

Logga ut eller låsa
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på din kontobild längst upp till höger på skärmen.

2.

Välj Logga ut eller Lås.

Tips
Det går också bra att trycka på Ctrl+Alt+Del på tangentbordet och välja Lås eller Logga ut.

Logga ut eller låsa. Vad är skillnaden?


Logga ut: alla öppna appar avslutas.



Låsa: skyddar kontot från att användas av obehöriga personer och gör det möjligt för någon annan att
logga in med sitt konto, utan att du behöver avsluta alla appar som du använder.
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Växla till ett annat konto
Om du delar din Surface med någon annan kan du växla till ett annat konto utan att logga ut eller avsluta
appar. Gör så här:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på din kontobild längst upp till höger på skärmen.

2.

Tryck eller klicka på ett konto. Om inte kontot du vill ha visas trycker eller klickar du på Växla konto och
loggar in på önskat konto.

Du kan också växla till ett annat användarkonto från inloggningsskärmen. Gör så här:
1.

Inaktivera skärmlåsningen genom att svepa upp från skärmen nedre kant eller trycka på en tangent.

2.

Tryck eller klicka på knappen Tillbaka och välj ett konto.

Information om hur du skapar konton finns på Skapa ett användarkonto i den här användarhandboken.

Andra inloggningsalternativ
Det finns två andra inloggningsalternativ: PIN-kod och bildlösenord.

Skapa en PIN-kod
I stället för att skriva in ett lösenord kan du snabbt logga in med en fyrsiffrig PIN-kod. Gör så här:

1.

Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Ändra
datorinställningar, och tryck eller klicka på Användare.

2.

Tryck eller klicka på Skapa en PIN-kod. Om du saknar lösenord för
ditt konto måste du först skapa ett lösenord innan du kan ställa in en
PIN-kod.

3.

När du har bekräftat ditt aktuella lösenord kan du skapa en PIN-kod.

Nu kan du snabbt logga in med din fyrsiffriga PIN-kod.

Skapa ett bildlösenord
Du kan logga in med hjälp av gester ovanpå en valfri bild. Gör så här:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Ändra datorinställningar och tryck eller klicka på
Användare.

2.

Under Inloggningsalternativ trycker eller klickar du på Skapa ett bildlösenord och följer instruktionerna
på skärmen.
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Tips om hur du skapar ett bildlösenord och vad du kan göra om bildlösenordet inte fungerar finns i Logga in med
ett bildlösenord på Windows.com.
Viktigt Om du har lagt till e-postkontot från ditt arbete i appen E-post kan det hända att säkerhetsprinciperna
kräver att du använder lösenord istället för en PIN-kod eller ett bildlösenord.

Kontolösenord
Ett starkt lösenord och som du ändrar regelbundet hjälper till att hålla din Surface säker. Mer information om
starka lösenord finns i Tips om hur du skapar starka lösenord och lösenfraser på Windows.com.
Obs! Om du misstänker att ditt Microsoft-konto har blivit spärrat eller hackat kan du läsa informationen i Få
tillbaka åtkomsten till ditt Microsoft-konto om det har spärrats eller hackats på Windows.com

Ändra ditt lösenord
Så här gör du om du vill ändra dina inställningar:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Välj Användare (till vänster).

3.

Tryck eller klicka på Ändra ditt lösenord under Inloggningsalternativ. Följ instruktionerna och tryck eller
klicka på Nästa.

4.

Följ instruktionerna och tryck eller klicka på Slutför.

Obs! Om du har andra lösenordsrelaterade frågor kan du läsa avsnittet Lösenord i Windows 8: Vanliga frågor och
svar på Windows.com.

Jag har glömt mitt lösenord
Om du har glömt lösenordet kan du hämta eller återställa det på flera sätt:


Om du använder ett Microsoft-konto (e-post och lösenord), kan du återställa lösenordet online på
account.live.com.



Om du använder ett lokalt konto kan du använda din lösenordsledtråd som en påminnelse.



Be någon som har ett administratörskonto på din Surface logga in och ändra ditt lösenord åt dig. (Kontot
som skapades under Windows-konfigurationen är ett administratörskonto). Om du vill veta hur du ändrar
lösenord åt andra personer kan du läsa avsnittet Ändra ditt lösenord på Windows.com. Om du vill veta om
ett konto är ett administratörskonto kan du läsa Vilken typ av konto har jag? i den här
användarhandboken.

Om du har försökt med de här förslagen och fortfarande inte kan logga in måste du kontakta Surface support på
Surface.com.
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Välja när ett lösenord ska krävas
Du kan styra när ett lösenord ska krävas för att logga in på Surface. Gör så här:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Datorinställningar och tryck eller klicka på
Användare.

2.

Leta reda på inställningen Kräv ett lösenord när skärmen varit avstängd under Inloggningsalternativ.
Den här inställningen kanske inte är tillgänglig om du lagt till ett e-postkonto från ditt arbete i appen
E-post.

3.

Välj ett objekt från listan:


Microsoft-konto Välj en tidsram på upp till 15 minuter, eller Kräv alltid lösenord.



Lokalt konto Välj en tidsram, Kräv alltid lösenord eller Kräv aldrig lösenord.
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Allt om appar
I det här avsnittet kan du läsa om hur du använder appar.

Förinstallerade appar
Nedan listas några av de appar som ingår i din Surface (mer information finns i avsnittet Förinstallerade appar):

Kontakter

SkyDrive

Visa den senaste

Lagra filer i molnet och ha

informationen och starta

åtkomst till dem var som
helst.

konversationer med
kontakter.

E-post

Internet Explorer

Ta emot e-post från dina

Hela Internet ligger för dina

konton på en och samma
plats.

fötter. Det är bara att svepa
eller trycka.

Video

Skype

Bläddra bland dina

Använd Skype för att

videofilmer och titta på dem,

kommunicera med vänner

samt på filmer från Xbox
Video.

via ljud, video eller
snabbmeddelanden.

Foton

Kalender

Visa och samla alla dina foton

Samla alla kalendrar på ett
ställe.

och hemmavideoklipp på
samma plats.

Musik

Spel

Direktuppspela alla de

Upptäck nya spel och ladda
ned dem.

senaste låtarna eller lyssna på
din musiksamling.
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Mer information om de här apparna och några till, bland
annat Office, finns i avsnittet Förinstallerade appar i den här
användarhandboken.
Tips


Appar uppdateras ofta, så se till att du läser
avsnittet Appuppdateringar i den här användarhandboken.

Söka efter en app
Gör så här om du vill söka efter en installerad app på din Surface:


Pekskärm eller mus Dra med fingret över skärmen eller använd skrollningshjulet på musen om du har
många paneler på Startskärmen. Du kan också skrolla på Startskärmen genom att dra med två fingrar
horisontellt på Touch Cover eller på trackpaden på Type Cover.



Tangentbord Gå till Startskärmen och börja skriva namnet på appen. Sökresultaten uppdateras medan
du skriver. Tryck eller klicka på appen i sökresultaten för att öppna den (eller tryck på Retur för att öppna
den markerade appen).

Visa alla appar:


Gå till Startskärmen och svep nedåt från den övre delen av skärmen. Tryck eller klicka sedan på Alla appar
(längst ned till höger).

Tips


Om du saknar en viss app kan du prova att söka efter den i Windows Store. Om du vill ha information om
hur det här går till kan du läsa avsnittet Installera och söka efter appar i den här användarhandboken.

Starta en app
På samma sätt som med Startknappen i tidigare versioner av Windows är Startskärmen den plats där du startar
appar.
Så här gör du om vill starta en app:


Pekskärm eller mus Tryck eller klicka på en panel i Startskärmen. Dra med fingret över skärmen eller dra
med två fingrar horisontellt över trackpaden om du har många paneler.



Tangentbord Gå till Startskärmen, skriv namnet på en app och tryck på Retur.

Information om hur du kan ändra Startskärmen finns i avsnittet Anpassa Startskärmen i den här
användarhandboken.

© 2013 Microsoft

Sida 43

Växla mellan appar
Du kan öppna flera appar och sedan växla mellan dem. Gör så här:

Växla till den senaste appen du använde


Med pekskärmen: svep inåt från skärmens vänstra
kant.



Med en mus: placera muspekaren längst upp till
vänster och klicka i hörnet.



Med ett tangentbord: tryck Alt+Tab.

Växla till en specifik app
Gör så här om du vill visa en lista över öppna appar och växla till en viss app:


Med pekskärm: svep inåt från den vänstra kanten
utan att lyfta fingret och sedan tillbaka mot den
vänstra kanten. Då visas apparna som du nyligen har
använt. Tryck på önskad app.



Med en mus: dra muspekaren längst upp till vänster
och dra den rakt nedåt. Då visas apparna som du
nyligen har använt. Klicka på önskad app.
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Med ett tangentbord: håll Windows-tangenten nedtryckt
mellan Windows Store-appar och Startskärmen.

och tryck på Tab-knappen för att växla



Om du vill växla mellan alla appar (skrivbordsappar och Windows Store appar) håller du Alt-knappen
nedtryckt och trycker upprepade gånger på Tab-knappen för att växla mellan appar. När du hittar appen du
vill ha släpper du bara taget.

Använda två appar sida vid sida (fästa appar)
Håll ett öga på din spellista samtidigt som du arbetar med en
rapport. Jämför ditt favoritlags spelschema med din egen
kalender. Du kan få mer gjort om du fäster en andra app till
vänster eller till höger på skärmen.

Fästa appar

Fästa den senast använda appen


Med pekskärmen: dra med fingret från den vänstra kanten för att hämta in den andra appen, och dra
sedan appen till vänster eller till höger på skärmen tills det uppstår en öppning bakom den.



Med en mus: flytta pekaren mot hörnet längst upp till vänster så att den andra appen visas, och dra
appen till vänster eller till höger på skärmen tills det uppstår en öppning bakom den.

Fästa en app som nyligen har använts
Svep inåt från den vänstra kanten utan att lyfta fingret och dra sedan tillbaka mot den vänstra kanten. Då visas
appar som du nyligen har använt. Dra nu den önskade appen till vänster eller höger på skärmen tills det uppstår
en öppning bakom den.
Tips


Vill du se hur det går till? Titta på videon Fästa en app på Windows.com.



Tryck på Windows-tangenten

+ punkttangenten om du vill fästa den aktuella appen på kanten av

skärmen. Svep sedan inåt med fingret från vänsterkanten på skärmen för att hämta en annan app som är
öppen.


Flytta linjen mellan apparna om du vill justera storleken på dem. Den ena appen kan ta upp en tredjedel
av skärmen och den andra två tredjedelar.
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Stänga appar
Din Surface blir inte långsammare av Appar från Windows Store, så de behöver inte stängas. När du växlar till en
annan app låter Windows appen köras i bakgrunden och den stängs efter ett tag om den inte används.
Men om du skulle vilja avsluta en Windows Store-app gör du så här:


Med pekskärmen: tryck och håll kvar längs upp på appen, och dra med fingret nedåt på skärmen tills
appen försvinner från skärmen.



Med en mus: klicka längst upp på appen, och dra appen nedåt utanför skärmen när pekaren ändras till en
hand. Du kan också flytta muspekaren längst upp till vänster, flytta den rakt ned för att visa öppna appar
och sedan högerklicka på en app och klicka på Stäng.

Om du vill veta vilka appar som är öppna kan du läsa avsnittet Växla mellan appar i den här
användarhandboken.

Stänga skrivbordsappar
Det kan fortfarande vara bra att avsluta skrivbordsappar som Office-appar när du inte använder dem eller
innan du stänger av din Surface. Du kan avsluta en Office-app genom att trycka eller klicka på X längst upp till
höger på appen.

Appkommandon: Var finns de?
Efter att du öppnat en app vill du kanske veta hur du kan göra ändringar i appen. Appkommandona ligger dolda
tills du behöver dem, så att du kan utnyttja hela skärmen för det du håller på med. När du behöver använda
appkommandon visas de längst ned och/eller högst upp på skärmen.

Visa appkommandon
Gör så här om du vill visa appkommandon:


Pekskärm: Svep uppåt från skärmens nedre kant
eller nedåt från skärmens övre kant.



Mus: Högerklicka.



Trackpad: Tryck med två fingrar var som helst på
Touch Cover eller på trackpaden på TypeCover.

Öppna till exempel appen Väder, och svep nedåt från
skärmens övre kant för att visa Väder-appens kommandon.
Kommandon kan ibland även visas när du markerar ett objekt i en app genom att dra nedåt på ett objekt eller
genom att högerklicka. Om du till exempel sveper nedåt eller högerklickar på ett foto i appen Foton visas
kommandon.
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Appinställningar
Snabbknappen Inställningar är sammanhangsberoende, vilket innebär att du kan göra olika saker beroende på var
du befinner dig. När du öppnar snabbknappen Inställningar visas olika saker i det högra hörnet beroende på var
du befinner dig. Om du till exempel öppnar Inställningar från en app visas inställningarna för just den appen.
Du kan exempelvis ändra inställningarna i E-post och Internet Explorer på följande sätt:


Öppna snabbknappen Internet Explorer, öppna sedan snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på
Internetalternativ.



Öppna appen E-post, öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Konto.

Hjälp och felsökning för appar
Svep inåt från skärmens högra kant när du befinner dig i en app, och tryck eller klicka på Inställningar. Tryck eller
klicka sedan på Hjälp. (I vissa appar kan hjälpen vara placerad på ett annat ställe, så titta på företagets webbplats
om du inte hittar hjälpen i snabbknappen Inställningar.)
Om du har problem med en app från Windows Store kan du försöka med lösningarna på webbplatsen
Windows.com: Vad du ska göra om du har problem med en app.
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Windows Store
Hitta mängder av bra appar på Windows Store. Du kan titta på veckans appar eller
bläddra mellan appar efter kategorier som Surface Picks eller Spel. I varje kategori kan du
bläddra mellan appar efter grupper som Populära gratisappar, Populära betalappar, och
Nya appar. Om du redan vet namnet på appen du vill ha är det bara att skriva in det när
du befinner dig i Windows Store, så visas resultat som matchar din sökning.
Om du vill komma till Windows Store trycker eller klickar du på Store-panelen på
Startskärmen.

Logga in med ditt Microsoft-konto
Du behöver ha ett Microsoft-konto och vara ansluten till Internet om du vill installera appar från Windows Store.
Så här loggar du in och ut på Windows Store:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på på Store.

2.

Svep inåt från den högra kanten av skärmen och klicka på Inställningar och sedan på Ditt konto. Här
visas ett av följande två alternativ:


En inloggningsknapp Det betyder att du inte är inloggad på Windows Store. Tryck eller klicka på
Logga in och skriv in informationen för ditt Microsoft-konto (e-post och lösenord).



Din kontoinformation Det här betyder att du redan är inloggad. Här kan du lägga till en
betalningsmetod, logga in med ett annat konto och se vilka datorer som är associerade med ditt
konto. Läs vidare om du vill veta hur du lägger till betalningsalternativ eller visar din
debiteringsshistorik.

Installera och söka efter appar
När du vill installera en app är Windows Store rätt plats att vända sig till. Så här gör du för om du vill söka efter en
app och installera den:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Store.

2.

Se till att du är inloggad med ditt Microsoft-konto (se förra avsnittet).

3.

Gör på något av följande sätt om du vill söka efter en app:


Dra fingret över skärmen om du vill bläddra mellan appar. Tryck på en kategori, som Spel, om du vill
visa fler appar.



Skriv in namnet på appen som du letar efter. Resultat som matchar din sökning visas.



Svep inåt från den högra kanten av skärmen, tryck eller klicka på snabbknappen Sök och skriv namnet
på appen som du vill söka efter.
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4.

Klicka på en app om du vill visa information om den eller läsa recensioner.

5.

Tryck eller klicka på Köp, Prova, eller Installera.


Installera visas om appen är gratis eller om du redan har köpt den.



Prova betyder att en utvärderingsversion av appen finns tillgänglig. Du kan prova den innan du
köper.



Köp betyder att appen inte är gratis och dess pris visas. Appar som du köper betalas med den
betalningsmetod som har angetts för ditt Microsoft-konto. Information om hur du ställer in och
ändrar betalningsalternativ för ditt konto finns i Lägga till eller ändra ett betalningsalternativ i den här
användarhandboken.

När en app har installerats visas en panel för den på Startskärmen.
Viktigt Det går bara att installera appar från Windows Store, inte från andra källor. Du kan inte installera
Windows 7-program, som Microsoft Outlook, på Surface RT.
Anmärkningar


Om du vill ha hjälp med appen Store kan du öppna snabbknappen Inställningar och trycka eller klicka på
Hjälp.



Om du inte kan hitta eller installera en app kan du läsa avsnittet Varför kan jag inte hitta eller installera en
app från Windows Store? på Windows.com.

Avinstallera en app
Om du inte använder en app längre kan du avinstallera den. Gör så här:
1.

Hitta appen som du vill avinstallera. Det kan du
göra genom att leta upp panelen för appen på
Startskärmen eller genom att använda Sök.

2.

Svep nedåt eller högerklicka på appen för att
välja den. När du gör det visas appkommandon
längst ned på skärmen.

3.

Tryck eller klicka på Avinstallera.

Tips


Om du vill visa installerade appar går du till Start och sveper nedåt från den övre kanten av skärmen (eller
högerklickar) och trycker eller högerklickar på Alla appar.
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Om du avinstallerar en förinstallerad app, som Musik, kan du återinstallera den från Store. Apparna Epost, Kalender, Kontakter och Meddelanden visas i Store som en enda app som heter E-post, Kalender,
Kontakter och Meddelanden.



Office-appar går inte att avinstallera.

Appuppdateringar
Apparna uppdateras regelbundet av apputvecklarna och på
Store-panelen visas det när uppdateringar är tillgängliga.
Till exempel betyder siffran ”4” på Store-panelen att
uppdateringar är tillgängliga för fyra appar.
Så här gör du om du vill installera appuppdateringar:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Store.

2.

Tryck eller klicka på Uppdateringar längst upp till höger.

3.

Installera de valda apparna genom att trycka eller klicka på Installera.

Lägga till eller ändra ett betalningsalternativ
Gör så här om du vill lägga till eller redigera betalningsmetod för Windows Store:
1.

Öppna appen Inställningar i appen Store (svep inåt från skärmens högra kant och tryck på Inställningar).

2.

Tryck eller klicka på Ditt konto. Logga in med ditt Microsoft-konto, om du inte redan har loggat in på
Windows Store.

3.

Tryck eller klicka på Lägga till betalningsmetod eller Redigera betalningssätt, redigera dina uppgifter
och tryck eller klicka på Skicka.

Så här gör du om du vill ta bort ett betalningssätt från ditt konto:
1.

Gå till webbplatsen för debitering och logga in med ditt Microsoft-konto.

2.

Tryck eller klicka på betalningsalternativ.

3.

Välj ett betalningssätt, tryck eller klicka på ta bort, och tryck eller klicka sedan på ta bort.
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Visa din debiteringshistorik
Gör så här om du vill visa historiken för appar du köpt på Windows Store:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar i appen Store (svep inåt från skärmens högra kant och tryck på
Inställningar).

2.

Tryck eller klicka på Ditt konto. Logga in med ditt Microsoft-konto, om du inte redan har loggat in på
Windows Store.

3.

Tryck eller klicka på Visa debiteringshistorik.

4.

Logga in på webbplatsen för debitering med ditt Microsoft-konto.

5.

Tryck eller klicka på transaktioner, och välj mellan alternativen för att visa din debiteringshistorik.

Tips


Om du vill skriva ut din debiteringshistorik trycker eller klickar du på visa utskriftsvy, och trycker eller
klickar på skriv ut.

Family Safety och Windows Store
Du kan använda Family Safety för att styra vilka spel och appar som ditt barn kan se och installera från Windows
Store. Du kan också spärra specifika appar och spel. Mer information om det här hittar du i avsnittet Använda
Family Safety-inställningar med Windows Store på Windows.com.

Installera appar som du har installerat på andra datorer
När du har installerat en app från Store äger du den och kan installera den på upp till fem datorer (oavsett om
appen är gratis eller kostar pengar). Om du har installerat appar på en annan dator med Windows 8 eller
Windows RT kan du följa de här stegen för att installera samma appar på Surface:
1.

Logga in på appen Store med samma Microsoft-konto som du använt för att installera appar på andra
datorer. (Om du vill visa vilket konto du är inloggad på öppnar du snabbknappen Inställningar och trycker
eller klickar på Ditt konto).

2.

Svep nedåt från den övre delen av skärmen och tryck eller klicka på Dina appar (längst upp).

3.

Välj de appar som du vill installera och tryck eller klicka på Installera.

Anmärkningar


I listan Dina appar visas alla appar som du har installerat på datorer som är associerade med ditt
Microsoft-konto. Eller så kan du välja att enbart visa appar som är installerade på en viss dator.



Om du vill veta hur du tar bort en dator från ditt konto kan du läsa Använd ditt Windows Store-konto för
att installera appar på upp till fem datorer på Windows.com.
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Anpassa din Surface
I det här avsnittet finns information om hur du anpassar din Surface.

Lägga till dina konton
En av de första sakerna du bör göra med din nya Surface är att lägga till dina konton – som Outlook.com, Gmail,
Skype, Facebook, Twitter, LinkedIn – till ditt Microsoft-konto. När du har lagt till dina konton visas dina kontakter,
din kalender och e-post i apparna E-post, Kontakter och Kalender. Och du kan lätt komma åt foton och filer från
tjänster som SkyDrive, Facebook eller Flickr. Mer information om det här finns i avsnittet Lägga till dina konton i
den här användarhandboken.

Ändra bild på låsskärmen, färger och profilbild
Så här gör du om du vill ändra bilder och färger:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.
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2.

Tryck eller klicka på Anpassa.


Låsskärm Tryck eller klicka på Låsskärm och sedan på Bläddra för att hitta en bild till låsskärmen.



Startskärm Tryck eller klicka på Startskärm, och välj en färg och en bakgrund. Bakgrunden visas
endast på Start, men färgen som du väljer visas även på ett antal andra ställen, som till exempel
snabbknapparna och inloggningsskärmen.



Profilbild Tryck eller klicka på Profilbild, välj sedan Bläddra för att välja en befintlig bild eller
Kamera för att ta en ny profilbild.

Anpassa Startskärmen
Startskärmen är uppbyggd av paneler som är
arrangerade i grupper. En panel är en app eller något
objekt (som en webbsida, kontakt, eller mapp) som går
att öppna från Startskärmen.
Du kan anpassa Startskärmen hur du vill, och placera
appar, kontakter och webbsidor som du gillar centralt.
Här är några alternativ som du kan prova.

Skapa paneler för viktiga kontakter och
platser
Om du har en webbplats som du besöker varje dag eller kontakter som du chattar med varje dag, kan du skapa
paneler för dem på Start och på så sätt nå dem snabbt och enkelt.
Om du hittar en webbplats, kontakt eller mapp som du vill lägga till på Start gör du så här:


För att fästa en webbplats eller kontakt: Öppna webbsidan i Internet Explorer eller en kontakt i appen
Kontakter och svep nedåt från den övre delen av skärmen, och tryck eller klicka på Fäst på Start.



För att fästa en mapp: Öppna Utforskaren, högerklicka på en mapp eller tryck och håll kvar tills en ruta
visas. Tryck eller klicka sedan på Fäst på Start.

Flytta, ändra storlek, ta ned och gruppera paneler
Du kan flytta och ändra storlek på panelerna, ta bort sådana som du inte använder, och gruppera paneler.
I videoklippet Flytta på paneler på Windows.com. kan du se hur det här går till.

Flytta på paneler
Du kan flytta panelerna så att de hamnar i den ordning du vill ha dem. Gör så här:


Dra panelen uppåt eller nedåt för att flytta den och dra den sedan till önskad plats.
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Ändra storlek på en panel
Om en panel inte passar in på den plats du vill ha den, kan du oftast göra den större eller mindre. Gör så här:


Svep nedåt på panelen (eller högerklicka) och tryck eller klicka på Större eller Mindre. (Vissa paneler går
det inte att ändra storlek på).

Ta bort en panel
Om det finns paneler som du inte använder går det att plocka bort dem. Gör så här:


Svep nedåt på en panel (eller högerklicka) och tryck eller klicka på Fäst inte på Start.

Gruppera paneler
Du kan placera liknande paneler tillsammans i en grupp och namnge gruppen. Du kan till exempel skapa en grupp
med namnet ”Webbplatser” för alla webbplatser som du har fäst på Start. Så här gör du om du vill namnge en
panelgrupp:
1.

Dra ihop fingrarna på Startskärmen för att zooma ut så att alla paneler visas. (Med mus klickar du på
Zoom-knappen

2.

längst ned till höger.)

Svep nedåt eller högerklicka på den grupp av paneler du vill namnge, och tryck eller klicka på Namnge
grupp.

Fästa eller ta ned appar
Vissa appar som är installerade på Surface kanske inte är fästa på Start. Det här går dock att ändra. Gör så här:


Öppna snabbknappen Sök från Startskärmen, svep nedåt på en app (eller högerklicka) för att markera den
och tryck eller klicka sedan på Fäst på Start. Om appen redan finns på start visas Fäst inte på Start.
o

Om du tar bort en app från Start är den fortfarande installerad och kan hittas genom att använda
Sök.

o

Information om hur du avinstallerar en app finns i avsnittet Avinstallera en app i den här
användarhandboken.

Stänga av Levande paneler
Med funktionen Levande paneler visas viktig information på panelen. På panelen Kalender visas till exempel nästa
möte. Men det går även att stänga av en levande panel. Gör så här:


Svep nedåt på en panel (eller högerklicka) och tryck eller klicka på Stäng av levande panel.
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Synkronisera dina inställningar
När du loggar in med ett Microsoft-konto ansluts din Surface till molnet. Då lagras många av dina personliga
inställningar på Microsofts servrar online, och synkroniseras med alla datorer med Windows 8 och Windows RT
som du loggar in på. Till exempel:


Valda färger, teman, språkinställningar, webbläsarhistorik och favoriter, och inställningar för Windows
Store synkroniseras mellan datorerna.



Du kan komma åt och dela foton, dokument och andra filer på SkyDrive, Facebook, Flickr och andra
tjänster utan att logga in på respektive tjänst.

Välja vilka inställningar som ska synkroniseras
Om du vill hålla vissa personliga inställningar mer privata kan du stänga av synkronisering för specifika
inställningar eller stänga av synkronisering helt och hållet. Så här väljer du vilka inställningar som ska
synkroniseras mellan datorer:
1.

Logga in med ditt Microsoft-konto. Om du behöver ta reda på om du redan har ett Microsoft-konto eller
vill skapa ett kan du läsa Hur registrerar jag mig för ett Microsoft-konto? på Windows.com.

2.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka sedan på Ändra datorinställningar.

3.

Tryck eller klicka på Synkronisera dina inställningar.

4.

Aktivera önskade inställningar under Inställningar som ska synkroniseras.

Om du behöver hjälp med att avgöra vilka inställningar som ska synkroniseras kan du läsa Bör jag synkronisera
inställningar mellan datorer och enheter på Windows.com.

Meddelanden
Det finns många sätt att se när det finns ny e-post, nya meddelanden, kalenderhändelser, statusuppdateringar och
Twittermeddelanden. Meddelanden visas längst upp till vänster, snabbstatus- och detaljerade statusuppdateringar
visas på låsskärmen och paneler uppdateras på Startskärmen.
Du kan välja vilka appar som körs i bakgrunden och visa meddelanden på låsskärmen. Gör så här:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Anpassa och välj vilka appar som ska visas och låsskärmen.

Mer information om meddelanden finns i avsnittet Hur du hanterar meddelanden för E-post, Kalender, Personer
och Meddelanden på Windows.com.
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Lägga till språk
Du kan lägga till språk om du vill kunna läsa och skriva
på olika språk. När du har lagt till ett språk kan du
välja visningsspråk – det språk som oftast visas i
Windows och i appar – och växla mellan olika språk
medan du skriver.


Mer information om att lägga till språk och att
skriva på olika språk finns i Språk i
Windows RT på Windows.com.



Information om att arbeta med olika språk i
Office-appar finns i avsnittet Språkalternativ
för Office 2013 på Office.com.

Anpassa skrivbordet
Ändra skrivbordet så att det passar din stil och dina behov.

Öka storleken på skrivbordsobjekt
Text och andra objekt på skrivbordet kan förstoras vid behov. Gör så här:
1.

Gå till Startskärmen och skriv gör text.

2.

Tryck eller klicka på Inställningar i sökresultaten och välj sedan Gör text och andra objekt större.

3.

Välj Medelstor - 125% och tryck eller klicka på Verkställ.

Skrivbordsteman och bakgrunder
Om du vill kan du ändra skrivbordets bakgrund, färg och ljud. Gör så här:
1.

Öppna snabbknappen Sök, skriv anpassning och tryck eller klicka på Inställningar.

2.

Tryck eller klicka på Anpassning.

3.

Välj ett tema eller ändra skrivbordsbakgrunden, färger och ljud för sig.
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Fästa eller ta bort en skrivbordsapp från aktivitetsfältet
Du kan fästa eller ta bort en skrivbordsapp (som Office-apparna) från aktivitetsfältet på skrivbordet. Gör så här:
1.

Gå till Startskärmen och skriv namnet på den Office-app som du vill fästa på aktivitetsfältet (Word,
PowerPoint, Excel, eller OneNote).

2.

Svep nedåt på appen i sökresultatet.

3.

Tryck eller klicka på Fäst i aktivitetsfältet eller Fäst inte i aktivitetsfältet.
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Ansluta enheter
Du kan ansluta många olika enheter till Surface via USB- och HD video-portarna eller trådlöst via Bluetooth.

3



USB På högersidan av Surface finns en fullskalig USB-port. Den här porten kan användas för att ansluta
en skrivare, en mus eller en extern hårddisk till din Surface.



HD video-utgång Du kan ansluta din Surface till en TV, bildskärm eller projektor. 3



Bluetooth Många Bluetooth-enheter som telefoner, högtalare, headsets, möss, och tangentbord kan
användas med din Surface.

Adaptrar och kablar krävs och säljs separat.

Obs! Enheter som du använder med Surface måste vara certifierade för Windows RT. Mer information finns i
Kompatibilitet för enheter.

Skriva ut
Här är det du behöver veta om att skriva ut med Surface RT.

Konfigurera en skrivare


Lokal skrivare Anslut USB-kabeln från skrivaren till USB-porten på Surface.



Nätverksskrivare eller trådlös skrivare Om skrivaren är en nätverksskrivare eller en trådlös skrivare som
redan är ansluten till hemmanätverket kontrollerar du om skrivaren redan är installerad (hoppa till nästa
avsnitt).
Om du har en ny trådlös skrivare som inte har lagts till i hemmanätverket utgår du från
installationsanvisningarna som följde med skrivaren.



Skrivare som redan är ansluten till en annan dator Om någon annan i ditt hem redan har installerat en
skrivare kan du gå med i Hemgruppen och skriva ut från den skrivaren. (Datorn som skrivaren är ansluten
till måste vara påslagen och skrivaren måste vara kompatibel med Windows RT.)

Kontrollera om skrivaren redan är installerad
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Enheter (till vänster).

3.

Leta efter skrivaren i listan över enheter.


Om skrivaren finns med på listan är den redo att användas (se nästa avsnitt).
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Tryck eller klicka på Lägg till en enhet om skrivaren inte finns med på listan. Välj sedan skrivaren och
installera den. Om Windows inte identifierar skrivaren kan du läsa informationen i Varför hittar inte
Windows min enhet? på Windows.com eller prova att lägga till skrivaren på följande sätt:
1.

Öppna snabbknappen Sök och skriv Enheter och skrivare i sökrutan.

2.

Tryck eller klicka på Inställningar och tryck eller klicka på Enheter och skrivare i
sökresultaten.

3.

Tryck eller klicka på Lägg till en skrivare och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Skriva ut
Gör så här om du vill skriva ut från en Windows Store-app:
1.

Öppna det du vill skriva ut. Öppna till exempel en webbsida i Inernet Explorer eller ett
e-postmeddelande i appen E-post.

2.

Svep inåt från höger och tryck på Enheter.

3.

Tryck eller klicka på den skrivare du vill använda i listan. Om din skrivaren inte finns med på listan kan det
bero på att appen inte stöder utskrift, eller så har du inte lagt till en skrivare.

4.

Välj ditt utskriftsalternativ och tryck eller klicka på Skriv ut.

Gör så här om du vill skriva ut från en skrivbordsapp (som Office-apparna):


Leta reda på kommandot Skriv ut i appen och tryck Ctrl+P.

Tips


Information om hur du väljer en standardskrivare finns i Ställa in eller ändra standardskrivare på
Windows.com.



Om du vill veta hur du tar en bild av skärmen (skärmdump) kan du läsa avsnittet Ta en skärmdump i den
här användarhandboken.

Går det inte att skriva ut?
Om du har problem att skriva ut kan du läsa informationen i Lösa utskriftsproblem på Windows.com.
I Windows RT går det endast att uppdatera och installera drivrutiner med Windows Update.

Skrivarkompatibilitet
Windows RT är kompatibelt med skrivare som är certifierade för Windows RT. Sådana enheter är märkta med
Windows RT-logotypen och fungerar redan första gången du startar enheten. Vissa skrivare är inte kompatibla
med Windows RT. Om du vill veta om din skrivare är kompatibel med Windows RT kan du göra följande:
1.

Anslut skrivaren till USB-porten på Surface.

2.

Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Ändra datorinställningar, tryck eller klicka sedan
på Enheter (till vänster).

3.

Leta reda på skrivaren i listan över enheter. Om skrivaren inte är kompatibel visas Inte kompatibel med
den här versionien av Windows under skrivarmodellen.

Du kan också kontrollera vilka skrivare som är kompatibla med Windows RT i Windows Compatibility Center.
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Lägga till, visa och hantera enheter och skrivare
Du kan lägga till enheter till Surface antingen i Datorinställningar eller via Kontrollpanelen.

Lägga till en enhet via Datorinställningar
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Enheter och tryck eller klicka sedan på Lägg till en enhet.

Lägga till en enhet via Kontrollpanelen
1.

Öppna snabbknappen Sök och skriv enheter och skrivare i sökrutan.

2.

Tryck eller klicka på Inställningar och tryck eller klicka på Enheter och skrivare i sökresultaten.

3.

Tryck eller klicka på Lägg till en skrivare eller Lägg till en enhet och följ sedan anvisningarna på
skärmen.

Lägga till en Bluetooth-enhet
Så här gör du om du vill lägga till en Bluetooth-enhet:

Steg 1: Kontrollera att Bluetooth-enheten är aktiv och identifierbar
Aktivera enheten och gör den identifierbar. Information om hur du gör enheten identifierbar finns i
instruktionerna som följde med Bluetooth-enheten eller på tillverkarens webbplats.

Steg 2: Kontrollera att Bluetooth är aktivt
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Trådlöst.

3.

Kontrollera att Bluetooth är På.

Steg 3: Lägg till Bluetooth-enheten
1.

Tryck eller klicka på Enheter i datorinställningarna.

2.

Tryck eller klicka på Lägg till en enhet.

3.

Välj din Bluetooth-enhet från listan över trådlösa enheter.

4.

Om tillbehöret kräver ett lösenord (kallas ibland en länkningskod) kommer du att uppmanas ange det.
Om du inte känner till lösenordet tittar du i informationen som följde med enheten eller besöker
tillverkarens webbplats.
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Tips


När du ansluter en telefon ska du se till att telefonen inte är låst och att skärmen för Bluetoothinställningar visas.



Om du lägger till ett Bluetooth-tangentbord kan du inaktivera ditt Touch Cover eller Type Cover genom
att fälla tillbaka det eller ta bort det helt.



Om du har problem med att lägga till en enhet kan du läsa följande artiklar på Windows.com:
o
o

Varför hittar inte Windows min enhet?
Vad ska jag göra om en enhet inte har installerats korrekt?

Hantera enheter
I alternativen Enheter och Skrivare i Kontrollpanenelen kan du hantera enheter, ändra inställningar och felsöka
problem. Du kan till exempel ställa in en standardskrivare eller ändra inställningar för en trådlös mus.
Så här öppnar du Enheter och Skrivare:
1.

Gå till Startskärmen och skriv in enheter och skrivare.

2.

Tryck eller klicka på Inställningar och tryck eller klicka på Enheter och skrivare i sökresultaten.

Tips


I Kontrollpanelen kan du växla mellan olika ljudenheter, som högtalare och hörlurar. Det gör du genom
att öppna snabbknappen Sök, trycka på Inställningar och skriva Hantera ljudenheter.

Felsökning




Om du har problem med att lägga till en enhet kan du läsa följande artiklar på Windows.com:
o

Varför hittar inte Windows min enhet?

o

Vad ska jag göra om en enhet inte har installerats korrekt?

Om en gul varningsikon visas intill en enhet trycker du och håller kvar på enheten tills en ruta visas och
väljer sedan Felsök.

Kompatibilitet för enheter
Surface RT är kompatibelt med enheter som är certifierade för Windows RT. Sådana enheter är märkta med
logotypen som säger att de är certifierade för Windows RT. En del av dina enheter kanske inte fungerar med
Windows RT. Du kan kontrollera kompatibiliteten för Windows RT online på Windows Compatibility Center.
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Ansluta Surface till en TV, bildskärm eller projektor
Du kan göra videoklipp större och mer imponerande genom att ansluta Surface till en TV, bildskärm eller
projektor. Det går till exempel att ansluta Surface till en HDTV och titta på filmer i storformat eller ansluta en
projektor för att hålla en presentation.
Om du vill ansluta Surface till en annan bildskärm krävs en adapter (säljs separat) och en kompatibel VGA- eller
HDMI-kabel. Följande adaptrar finns:

Surface HD Digital AV-adapter

Surface VGA-adapter

Vilken adapter behöver jag?
För att ta reda på vilken adapter som behövs ska du titta på videoportarna på din TV, bildskärm eller projektor.


HDTV Om du vill ha HD-kvalitet ansluter du Surface HD Digital AV-adaptern till HDMI-porten på din
HDTV.



Projektor eller bildskärm Kontrollera att det finns en HDMI-port på projektorn eller bildskärmen. Om
det inte finns någon sådan port kan Surface VGA-adaptern användas med en VGA-port på projektorn eller
bildskärmen. VGA-adaptern är endast till för video, inte för ljud.

Videoadaptrar för Surface finns att köpa online på Microsoft Store.

Ansluta till en TV, bildskärm eller projektor
Gör så här om du vill ansluta en större bildskärm:
1.

Anslut en VGA- eller HDMI-kabel till HDMI- eller VGAporten på din TV, bildskärm eller projektor.

2.

Anslut den andra änden av kabeln till Surface-adaptern.

3.

Ta bort hatten från Surface-adapterkabelns ände.

4.

Anslut adaptern till utgången för HD-video på Surface
(uppe till höger).
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Konfigurera dina skärmar
När du har anslutit skärmen kan du välja bildskärmsalternativ. Gör så här:
1.

Öppna Snabbknappen enheter (svep inåt från skärmens högra kant och tryck på Enheter).

2.

Tryck eller klicka på Andra bildskärm och välj sedan ett av de här alternativen:


Dublett Samma sak visas på båda skärmar.



Utökad Skärmen sträcks ut över två bildskärmar och du kan dra och flytta objekt mellan dem.



Endast andra bildskärm Allt visas på den anslutna skärmen och ingenting syns på Surface.

Använda flera bildskärmar
Att ansluta en extra bildskärm till Surface är ett utmärkt sätt att arbeta med flera saker samtidigt. Du kan använda
en bildskärm för arbete (Office-appar) och den andra för nöje (chatta med vänner, sociala uppdateringar eller
filmer). När bildskärmen väl är ansluten kan du flytta en app till den andra skärmen med hjälp av följande
kortkommandon (på Touch Cover eller Type Cover):

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten

+PgUp

eller
Windows-tangenten

+PgDn

Windows-tangenten

+Högerpil

eller
Windows-tangenten

+Vänsterpil

Flytta Windows Store-appar till en annan bildskärm.

Flytta en skrivbordsapp (som Word) till en annan
bildskärm.

Anmärkningar


Öppna skrivbordsappar (som Office-appar) på båda bildskärmarna, eller appar från Windows Store på den
ena och skrivbordsappar på den andra.



När du öppnar Start eller snabbknapparna på en bildskärm flyttas alla appar från Store till just den
bildskärmen.



Du kan använda de fyra hörnen på någon av bildskärmarna om du vill öppna snabbknapparna och dina
senast använda appar med musen. Flytta muspekaren till den andra skärmen om du vill öppna
snabbknapparna där.
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Lagring, filer och säkerhetskopiering
Hårddisken på Surface RT går att få i två olika storlekar: 32 GB och 64 GB.4
4

Systemprogramvaran tar upp en stor andel av lagringsutrymmet. Den faktiska lagringskapaciteten är alltså mindre. Gå till
surface.com/storage 1 GB = 1 miljard bytes.

Hur mycket lokalt lagringsutrymme finns tillgängligt?
Så här kan du se hur mycket utrymme som är ledigt:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Allmänt.

3.

Skrolla nedåt till Tillgängligt lagringsutrymme för att visa hur mycket ledigt utrymme som finns. Du kan
trycka eller klicka på Visa appstorlekar fom du vill visa hur mycket utrymme som upptas av varje app.

Anmärkningar Förinstallerade program och appar använder en stor andel lagringsutrymme. Hur mycket
lagringsutrymme som används kan du ta reda på genom att läsa avsnittet Vanliga frågor och svar om
diskutrymme på Surface på Surface.com.

Lagringsalternativ för Surface
Förutom det inbyggda lagringsutrymmet finns ett antal lagringsalternativ:


Flyttbara lagringsmedier, som en USB-flashenhet eller ett microSD-minneskort.



Molnlagring (SkyDrive) – upp till 7 GB gratis.



En annan dator i nätverket. Du kan öppna och spara filer på andra datorer i nätverket. Mer information
finns i avsnittet Få åtkomst till filer på andra datorer i den här användarhandboken.

Flyttbara lagringsalternativ
USB-minne eller microSD-minneskort kan användas för dokument, musik, video och bilder.

En USB-flash-enhet eller en USB-hårddisk
En USB-flash-enhet eller en extern lagringsenhet kan anslutas till USB-porten på Surface.
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Gör så här om du vill öppna filer från en USB-flashenhet eller en extern hårddisk:
1.

Anslut en USB-flashenhet eller hårddisk till USB-porten på Surface (på högra kanten).

2.

Tryck eller klicka på meddelandet som visas längst upp till höger på skärmen.

3.

Tryck eller klicka på Öppna mappen för att visa filerna. Utforskaren öppnas, och filerna på USBflashenheten eller USB-hårddisken visas.

Utforskaren är det program som används för att kopiera, flytta och bläddra bland filer i Surface. Mer information
finns i avsnittet Filer och mappar i den här användarhandboken.

microSD-minneskort
Med microSD-kortplatsen kan du utöka lagringskapaciteten
på Surface med upp till 64 GB. microSD-, microSDHC, eller
microSDXC-kort kan användas.
Kortläsaren kommer du åt genom att fälla ut stödet.

SkyDrive: Molnlagring
Lagra dokument, musik, videoklipp och bilder i molnet med
hjälp av SkyDrive. I Surface finns en SkyDrive-app som du
kan använda för att ladda upp och öppna filer på SkyDrive.
I Microsoft-kontot ingår 7 GB kostnadsfri lagring på SkyDrive – det räcker till över 20 000 Office-dokument eller
7 000 foton.
Mer information om SkyDrive finns i avsnittet SkyDrive i den här användarhandboken.

Filer och mappar
Med Utforskaren kan du arbeta med filer och mappar på Surface eller en annan dator i ditt nätverk. Mer
information om att bläddra mellan filer på olika nätverksplatser finns i avsnittet Få åtkomst till filer på andra
datorer i den här användarhandboken.

Utforskaren
Med Utforskaren kan du bland annat söka efter filer, skapa mappar och kopiera eller flytta filer.
Gör så här om du vill öppna Utforskaren:


Från Startskärmen: Skriv utforskaren och tryck eller klicka sedan på Utforskaren i sökresultaten.



Från skrivbordet: tryck eller klicka på mappikonen i aktivitetsfältet.

Om du vill ha hjälp med att använda Utforskaren kan du läsa avsnittet Så här arbetar du med filer och mappar på
Windows.com.

© 2013 Microsoft

Sida 65

Bibliotek
Bibliotek är samlingar där alla dokument, låtar, bilder och andra filer kan nås från samma plats. Windows
innehåller fyra bibliotek: Dokument, Musik, Bilder och Videoklipp. Det är bra att placera filer i motsvarande
bibliotek så att du försäkrar dig om att de visas i dina appar. Det innebär att du placerar musikfiler i mappen
Musik och bilder i mappen Bilder. Och dessutom visas de på en och samma plats när du öppnar det biblioteket.
Mer information om att använda bibliotek finns i följande artikel: Grunderna om bibliotek på Windows.com.

Dela filer med personer som använder din Surface
Delade mappar är ett bekvämt sätt att dela filer med dem som använder din Surface. Om till exempel du och
andra familjemedlemmar delar på din Surface kan du lägga alla familjens foton i mappen Delade bilder så att alla
enkelt kommer åt dem och kan lägga till, ta bort eller redigera foton.
Delade mappar finns i vart och ett av biblioteken. Så här gör du om du vill öppna de delade mapparna:
1.

Öppna snabbknappen Sök, skriv Utforskaren i sökfältet och tryck eller klicka på Utforskaren i
sökresultaten.

2.

Tryck eller klicka på på pilen intill något av biblioteken (Dokument, Musik, Bilder eller Videoklipp) i
navigeringsfönstret under Bibliotek.

Mer information finns i Delade mappar: Vanliga frågor på Windows.com.

Flytta filer till Surface
Du kan enkelt kopiera eller flytta musik, bilder, videoklipp och dokument till Surface. Här är några av metoderna
som kan användas för att flytta filer till Surface:


Ansluta till en nätverksansluten dator.



Använda SkyDrive.



Använda en USB-flash-enhet eller ett microSD-minneskort.

Ansluta till en dator på ett nätverk
Från Surface kan du komma åt musik, bilder, videoklipp och dokument på datorer som tillhör ett nätverk. På det
här sättet kan du kopiera filer från en annan dator till din Surface eller ha kvar filerna där de är och öppna dem på
din Surface. Mer information finns i avsnittet Få åtkomst till filer på andra datorer i den här användarhandboken.

Använda SkyDrive
I stället för att flytta filer till Surface kan du lagra dem i molnet med SkyDrive. På det här sättet kan du komma åt
dina filer från andra datorer eller från telefonen.
Mer information om SkyDrive finns i avsnittet SkyDrive i den här användarhandboken.
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Använda en USB-flash-enhet eller ett minneskort
Du kan flytta filer till Surface via en USB-flashenhet eller ett minneskort. Gör så här:
1.

Kopiera filerna till en USB-flash-enhet eller ett minneskort på den andra datorn.

2.

Sätt i USB-flash-enheten eller microSD-minneskortet på Surface.

3.

Tryck eller klicka på meddelandet som visas längst upp till höger på skärmen.

4.

Tryck eller klicka på Öppna mappen för att visa filerna. Utforskaren öppnas.

5.

Markera filerna eller mapparna som du vill lägga till på Surface.

6.

Tryck eller klicka på Start och tryck eller klicka sedan på Kopiera till.

7.

Välj en plats. Välj till exempel Dokument om flash-enheten eller ett minneskortet innehåller dokument.
Mer information om att organisera filer finns i avsnittet Bibliotek i den här användarhandboken.

Om du vill ha hjälp med att använda Utforskaren kan du läsa artikeln: Arbeta med filer och mappar på
Windows.com.

Använda Filhistorik för att säkerhetskopiera filer
Använd Filhistorik om du vill säkerhetskopiera dina personliga filer automatiskt, som foton, dokument, och musik
och lägga dem på en extern hårddisk eller spara dem på ett nätverk. Till exempel en extern USB-hårddisk eller på
en plats i ett nätverk, som en mapp på en annan dator.
Med Filhistorik säkerhetskopieras filer som finns i dina bibliotek, kontakter, favoriter, per automatik på SkyDrive
och på skrivbordet. Om originalen går förlorade, skadade eller borttagna kan du återställa allt. Du kan även hitta
olika versioner av filerna från specifika tidpunkter. Med tiden får du en fullständig historik för filerna.
Innan du kan börja använda Filhistorik för att säkerhetskopiera filer måste du konfigurera en enhet att spara
filerna på. Du bör helst använda en extern hårddisk eller en annan plats inom ett nätverk.
Om du vill veta hur du gör för att konfigurera en hårddisk eller en nätverksplats för säkerhetskopiering kan du läsa
avsnittet Konfigurera en enhet för Filhistorik på Windows.com.
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Nätverk
I Surface finns Wi-Fi inbyggt för att ansluta till Internet. När du har upprättat en anslutning till trådlöst nätverk kan
du surfa på Internet, ladda ned appar från Windows Store, skicka e-post och ansluta till andra datorer och enheter
på ditt nätverk.

Ansluta till ett trådlöst nätverk
Så här gör du om du vill upprätta en trådlös nätverksanslutning:
1.

Svep inåt från skärmens högra sida, tryck på Inställningar och tryck sedan på ikonen för trådlöst
nätverk ( ). En lista med tillgängliga trådlösa nätverk visas.

2.

Tryck eller klicka på ett av nätverken för att ansluta till det.

3.

Tryck eller klicka på Anslut automatiskt om du vill att Surface ska ansluta till nätverket automatiskt
när det är tillgängligt.

4.

Tryck eller klicka på Anslut.

5.

Ange ditt användarnamn och nätverksnyckel (lösenord för nätverket) om du uppmanas till det och
tryck eller klicka sedan på Nästa. Om du behöver hjälp med att hitta lösenordet för det trådlösa
nätverket kan du läsa artikeln Så här hittar du lösenordet till ditt trådlösa nätverk på Surface.com.

6.

Välj om du vill dela med andra datorer och enheter på nätverket. Välj Nej om du ansluter till ett
offentligt nätverk på till exempel ett café.

Om du har problem med att ansluta till ett trådlöst nätverk kan du läsa Kan du inte ansluta till ett trådlöst nätverk?
på Surface.com.
Tips


Om inget trådlöst nätverk är tillgängligt kan du kanske använda Internetanslutningen mobiltelefonen.
Mer information om det här finns i avsnittet Internetdelning i den här användarhandboken.

Koppla från en trådlös nätverksanslutning
Så här gör du om du vill koppla från en trådlös nätverksanslutning:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på ikonen för trådlöst nätverk (
är ansluten till ett nätverk visas nätverkets namn under staplarna för trådlöst nätverk.

2.

Tryck eller klicka på nätverket med status Ansluten.

3.

Tryck eller klicka på Koppla från.

). Om du redan

On du vill ta bort anslutningsinformation för ett nätverk (som lösenord eller automatisk anslutning) trycker du och
håller kvar på nätverkets namn tills en ruta visas, släpper taget och väljer Glöm det här nätverket.
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Gå med i en hemgrupp
En hemgrupp är en grupp datorer på ett hemnätverk som kan dela enheter (t.ex. skrivare) och bibliotek (för
Dokument, Bilder, Musik och Videoklipp). Med Hemgrupper är det enklare att dela.
Om en hemgrupp redan finns på hemmanätverket kan din Surface gå med i det. Gör så här:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Ändra datorinställningar och tryck eller klicka på
Hemgrupp.

2.

Tryck eller klicka på Gå med. Du kan be någon som ingår i hemgruppen om lösenordet.

När du gått med i en hemgrupp har kan du komma åt filer på datorer i din hemgrupp. Det går däremot inte att
dela innehåll som finns på Surface med datorer i hemgruppen.
Anmärkningar


Mer information om hemgrupper finns i avsnittet Allt om hemgrupper på Windows.com.



Det går inte att skapa en hemgrupp med Windows RT, men du kan gå med i en.

Få åtkomst till filer på andra datorer
Om du vill visa delade filer, mappar och bibliotek på nätverket öppnar du Utforskaren och navigerar fram till
Hemgrupp eller Nätverk. Gör så här:
1.

Öppna Utforskaren. (Gå till Startskärmen, skriv utforskaren och tryck eller klicka sedan på Utforskaren i
sökresultaten.)

2.

Tryck eller klicka på Hemgrupp längst ned till vänster i Utforskaren eller på Nätverk, beroende på vilken
typ av nätverk du använder dig av.

3.

Om du vill bläddra mellan delade filer och mappar trycker eller klickar du på datorns namn under Nätverk
eller på en persons namn under Hemgrupp. Samma metod kan användas för att ansluta till andra
nätverksresurser som till exempel skrivare.

Obs! Datorer som är avstängda, i viloläge eller strömsparläge visas inte som medlemmar av hemgruppen.

Flygplansläge
Aktivera flygplansläget när du flyger eller under stunder då du inte behöver Wi-Fi eller Bluetooth. När
flygplansläget är aktiverat räcker batteriet längre.
Så här gör du om du vill aktivera eller inaktivera flygplansläget:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på ikonen för trådlöst nätverk (

2.

Ställ Flygplansläge på På eller Av.

).

När Flygplansläge är aktiverat stängs både Wi-Fi och Bluetooth av.
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Förinstallerade appar
I Surface finns en uppsättning förinstallerade appar, som Xbox Music, Xbox Video, Skype, E-post och
Internet Explorer. När du vill komma igång och arbeta är Surface RT redan laddad med förhandsversionen av
Office Home & Student 2013 RT, där det ingår versioner av Word, PowerPoint, Excel och OneNote som har
optimerats för pekskärm.
I det här avsnittet presenteras några av apparna som är förinstallerade på din Surface.
Obs! En del funktioner kanske inte är tillgängliga i alla länder.

Office Home & Student 2013 RT

Appar i Office Home & Student


Word Ett ordbehandlingsprogram som du kan använda för att skapa professionellt utformade dokument.



Excel Ett kraftfullt verktyg som du kan använda för att hålla reda på data, göra uträkningar och ha kontroll
över nästan alla informationstyper.



OneNote En digital anteckningsbok där alla anteckningar samlas på ett och samma ställe. Med den har
du koll på allt du behöver komma ihåg och hantera i vardagen. Förutom skrivbordsappen OneNote finns
en kostnadsfri OneNote-app som kan laddas ned från Windows Store. Mer information om det här finns i
nästa avsnitt.



PowerPoint Ett program som används för att skapa presentationer där du kan förmedla ett budskap eller
en historia i en serie bilder.
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Anmärkningar


Office Home & Student 2013 RT har nästan samma funktioner som Office Home & Student 2013 på
Windows 7 eller Windows 8, men det finns vissa skillnader. Information om de här skillnaderna finns på
Office.com/OfficeRT.



Om du har Microsoft Office Home & Student 2013 RT Preview installerad bör Office uppdatera den till en
slutgiltiga versionen via Windows Update (gratis nedladdning, Internetleverantörens avgifter tillkommer).
Om ingen sådan uppdatering sker kan du läsa informationen i avsnittet Uppdatera till den slutgiltiga
versionen av Office nedan.

Starta en Office-app
Om du vill starta en Office-app går du till Startskärmen,
letar reda på panelen för appen eller skriver appens namn
(skriv till exempel Word och trycker på Enter).
Du kan också starta Office-appar från skrivbordet. Om du
vill göra det här går du till Startskärmen och trycker eller
klickar på Skrivbord (eller på Windowstangenten

+ D).

I skrivbordet visas Office-apparna i aktivitetsfältet. Tryck
eller klicka på en Office-app i aktivitetsfältet.
Om du vill veta hur du fäster och tar ner appar från
Startskärmen eller aktivitetsfältet kan du läsa avsnittet Anpassa din Surface i den här användarhandboken.

Snabbstartsguider för Office
Om det är första gången du använder Office 2013 finns Snabbstartsguider som du kan ladda ned gratis och få
hjälp med att komma igång. De här guiderna går att skriva ut och innehåller användbara tips, genvägar och
skärmdumpar som hjälper dig att hitta i programmet. Gå till Office.com och sök efter snabbstartsguider eller
använd de här länkarna:


Snabbstartsguide för Word 2013



Snabbstartsguide för Excel 2013



Snabbstartsguide för PowerPoint 2013



Snabbstartsguide för OneNote 2013

Öppna Office-filer från valfri enhet
När du är inloggad med ditt Microsoft-konto och använder någon av Office-apparna sparas Office-dokument i
SkyDrive (i molnet) som standard. På så vis finns dina Office-filer på ett enda ställe, tillgängliga via SkyDrive från
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vilken dator som helst – Mac, iPad, telefon eller någon annan enhet som är ansluten till Internet. Genom att spara
Office-dokument på SkyDrive är det även enkelt att dela och samarbeta med andra personer. (Om de inte har
Office installerat kan de visa och redigera dokument som du delar med hjälp av gratisprogrammet Office Web
Apps). Mer information finns i Arbeta tillsammans med Office-dokument i SkyDrive på Office.com.
Eller om du hellre vill det kan du fortfarande spara Office-dokument på Surface genom att välja Dator när du
sparar dokument i någon Office-app.

Filkompatibilitet
I Office 2013 kan du öppna filer som skapats med tidigare versioner av Office. Om du vill kontrollera
kompatibiliteten mellan Office 2013 och tidigare versioner av Office kan du läsa avsnittet Kontrollera
filkompatibiliteten med tidigare versioner på Office.com.

Pekfunktion, penna och språkstöd


Pekfunktion I Referens för Office-gester på Office.com kan du lära dig hur du använder pekfunktionen i
de nya Office-apparna.



Penna Om du vill veta hur du använder en kapacitiv penna (säljs separat) för att rita, skriva eller markera
text i Office-appar (kallas pennanteckning i Office), kan du läsa artikeln Använda en penna för att rita,
skriva eller markera på en Windows-pekplatta på Office.com.



Språk Om du vill veta hur du arbetar med olika språk kan du läsa avsnittet Språkalternativ i Office 2013 på
Office.com.

Uppdatera till den slutgiltiga versionen av Office
Om du använder en Office-app och ordet Förhandsversion visas när programmet startas, betyder det att Office
inte har uppgraderats till den slutgiltiga versionen. Med Windows Update kan du uppdatera Office till den
slutgiltiga versionen. Gör så här:
1.

Öppna snabbknappen Sök och skriv installera valfria uppdateringar.

2.

Tryck eller klicka på Inställningar och välj Installera valfria uppdateringar i sökresultaten. Då visas
Windows Update i Kontrollpanelen.

3.

Tryck eller klicka på Sök efter uppdateringar eller Uppdateringar är tillgängliga.

4.

Välj Uppdatering för Microsoft Office Home & Student 2013 RT Preview och tryck eller klicka på
Installera.

Om du har problem med att installera uppdateringen kan du läsa följande artikel: Uppdatering för Office Hem och
Student 2013 RT förhandsgranskning.
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OneNote
OneNote är en digital anteckningsbok där alla anteckningar samlas på ett och samma ställe. Med den har du koll
på allt du behöver komma ihåg och hantera i vardagen. Du kan skapa att göra-listor med kryssrutor, lägga till
bilder i anteckningar och formatera anteckningar med bland annat tabeller, punktlistor och färger.
När du loggar in med ditt Microsoft-konto sparas anteckningarna i molnet så att du kan komma åt dem från
vilken enhet du vill – från datorn, telefonen eller webben.
Det finns två versioner av OneNote som kan användas med Surface:


OneNote-appen kan laddas ned från Windows Store (du installerar OneNote-appen genom att öppna
appen Store och skriva OneNote).



OneNote 2013 RT (skrivbordsapp) förinstallerad på Surface.

Eftersom OneNote-anteckningsböcker lagras i molnet (på SkyDrive) kan du lägga till och redigera anteckningar i
valfri app. Första gången du startar OneNote blir du kanske ombedd att ange ditt Microsoft-konto.

Använda appen OneNote
Här är några saker du kan göra med appen OneNote (installeras och hämtas från Windows Store):

Aktivitet

Så gör du

Formatera text

Markera text i en anteckning och tryck eller klicka på ikonen A. När du gör det
visas en radiell meny med alternativ.

Söka efter en anteckning

Öppna snabbknappen Sök och skriv in det du söker efter.

Skriva anteckningar för hand

Använd en kapacitiv penna (säljs separat) om du vill göra anteckningar för
hand.

Dela med OneNote
- eller Skicka till OneNote

Använd snabbknapparna Dela eller Skicka till OneNote om du vill skapa en
anteckning.
Du kan till exempel markera text på en webbsida i Internet Explorer, öppna
snabbknappen Sök och välja OneNote.
Alternativt kan du utgå från skrivbordet och markera text på på en webbsida
(genom att öppna Internet Explorer från skrivbordet), trycka och hålla kvar på
den markerade texten tills en ruta visas, släppa taget och välja Skicka till
OneNote.

Snabbt öppna en sida

Fäst en sida på startskärmen så att du snabbt kan öppna den. Tryck och håll
kvar på en sida i en vänstra panelen i OneNote tills en ruta visas. Släpp taget
och tryck på Fäst på Start.

Hur gör jag för att...
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OneNote på mobiltelefonen
Du kan även använda OneNote på mobiltelefonen. Då har du tillgång till dina anteckningar och kan även föra
anteckningar medan du är på resande fot.


Windows Phone 8: Använda OneNote Mobile



Windows Phone 7: Använda Microsoft OneNote Mobile



OneNote Mobile för Android



OneNote Mobile för iPhone

Internet Explorer
Nu är det roligare än någonsin att surfa på Internet. På Surface finns två versioner av
Internet Explorer 10 installerade:


en pekoptimerad app



en skrivbordsapp.

Det här gör att du enkelt kan surfa på webben från Startskärmen eller från skrivbordet. De två Internet Explorerapparna delar samma webbläsarhistorik och inställningar.

Pekoptimerad version av Internet Explorer
Appen Internet Explorer 10 är optimerad för pekskärm. Paneler och flikar är större, vilket gör det enklare att trycka,
och de visas endast när du behöver dem.
Om du vill starta appen Internet Explorer går du till Startskärmen och trycker eller klickar på Internet Explorer.

Hitta adressfältet
Svep nedåt från skärmens övre del (eller högerklicka
på trackpaden) om du vill visa adressfältet.
Adressfältet visas nederst och flikarna längst upp på
skärmen.
Gör så här om du vill gå till en specifik webbsida:


Tryck eller klicka på adressfältet för att visa
webbplatser som du har fäst, ofta besöker
eller har valt som favoriter. Svep över
panelerna så att fler alternativ visas. Leta reda
på panelen som du söker och tryck eller
klicka på den.



Skriv en webbadress eller ett sökord i adressfältet. Så fort du börjar skriva visas resultat i Internet Explorer
som matchar webbplatser som du tidigare har besökt, fäst, valt som favoriter, samt sidor som du kanske
tycker om.
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Tips


Om du vill ändra inställningarna för Internet Explorer öppnar du snabbknappen Inställningar och trycker
eller klickar på Internetalternativ. Vissa inställningar är endast tillgängliga i skrivbordsversionen av
Internet Explorer. I avsnittet Skrivbordsversionen av Internet Explorer nedan finns mer information.



Med snabbknappen Dela kan du dela webbsidor med dina vänner. Information om hur det går till finns i
avsnittet Dela en länk i den här användarhandboken.



Hjälp om hur du använder Internet Explorer (bland annat hur du ändrar startsidan) finns i Internet
Explorer: Populära lösningar på Windows.com.

Navigera med flikar
Svep nedåt från skärmens övre del (eller högerklicka på en mus eller trackpad) om du vill öppna en ny flik eller
växla mellan flikar. Fältet med flikar finns längst upp, där en förhandsvisning av öppna webbsidor visas.


Tryck eller klicka på ett webbläsarfönster om du vill växla till det.



Tryck eller klicka på

om du vill öppna en ny flik i webbläsaren. När du öppnar en ny flik visas fästa

webbplatser, vanliga webbplatser och favoritwebbplatser ovanför adressfältet så att de snabbt ska kunna
öppnas.


Tryck eller klicka på

om du vill öppna en InPrivate-flik. Det går även att snabbt stänga alla öppna flikar

(förutom den du befinner dig i) genom att välja Stäng flikar.

Dina webbfavoriter
Du kan fästa webbplatser på Startskärmen eller lägga till webbplatser i webbläsarfavoriterna. Tryck eller klicka på
Fäst den här platsen
i adressfältet och välj sedan Fäst på Start eller Lägg till i favoriter. Mer information finns
i Lägga till, visa och ordna favoriter på Windows.com.
Dina webbläsarfavoriter och webbhistoriken kan synkroniseras mellan olika Windows RT- och Windows 8-datorer
om du använder ett Microsoft-konto. Mer information om det här finns i avsnittet Synkronisera dina inställningar i
den här användarhandboken.

Bläddra framåt på webbplatser
Genom att aktivera funktionen Bläddra framåt blir det smidigare att gå från sida till sida och artikel till artikel.
Om du läser en artikel på en nyhetswebbplats som stöder funktionen Bläddra framåt kan du svepa över sidan
(eller klicka på knappen Framåt
) för att gå till nästa sida.
Om du vill aktivera funktionen Bläddra framåt öppnar du snabbknappen Inställningar i Internet Explorer och
trycker eller klickar på Internetalternativ.
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Skrivbordsversionen av Internet Explorer
Du kan även surfa på webben från skrivbordet genom att använda skrivbordsversionen av Internet Explorer. Så här
gör du om du vill starta skrivbordsversionen av appen Internet Explorer.
1.

Gå till Startskärmen, tryck eller klicka på Skrivbord (eller tryck på Windowstangenten

2.

Tryck eller klicka på ikonen Internet Explorer i aktivitetsfältet.

+ D).

Du kan ändra webbläsarinställningarna, t.ex. stänga av Blockering av popup-fönster, genom att trycka på ikonen
Inställningar längst upp till höger i Internet Explorer (skrivbordsversionen) och sedan trycka eller klicka på
Internetalternativ. Alternativet blockering av popup-fönster finns i fliken Sekretess. Samma inställningar används
för båda versionerna av appen Internet Explorer.
Gör så här om du vill visa webbhistoriken:
1.

Öppna skrivbordsversionen av Internet Explorer.

2.

Tryck eller klicka på knappen Favoriter (längst upp till höger), och tryck eller klicka på fliken Historik.

Tillägg, Flash och annat multimedieinnehåll
Med Internet Explorer kan du spela upp Adobe Flash Player- och HTML-material, med ljud, video och annat
innehåll inbäddat.
Webbläsartillägg stöds inte av Internet Explorer på Surface Windows RT.

Adobe Flash
De flesta webbsidor som innehåller Flash-material är kompatibla med Surface RT. Ett litet antal webbplatser som
inte är kompatibla med Windows pekskärm, prestanda och batteritid blockeras.

Kompatibilitet med HTML5
HTML 5-funktionalitet är inbyggt i Internet Explorer. Med HTML5 kan du bädda in ljud och video, animeringar,
diagram och många andra typer av formaterat innehåll utan att använda tillägg och programvara från tredjepart.
På så sätt blir användningen snabbare och smidigare.

Kompatibilitet med Java- och Silverlight-pluginprogram
Java- och Silverlight-pluginprogram stöds inte på Surface RT.
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Direktuppspela i bakgrunden (där det är tillgängligt)
Om du vill direktuppspela ljud från en webbplats samtidigt som du använder andra appar gör du så här:


Använd skrivbordsversionen av Internet Explorer.



Fäst den pekoptimerade versionen av Internet Explorer intill appen som du använder. Mer information om
det här finns i avsnittet Använda två appar sida vid sida (fästa appar).

Obs! Musik som spelas upp via appen Xbox Music spelas i bakgrunden och när skärmen på Surface stängs av. Mer
information om det här finns i avsnittet Xbox Music i den här användarhandboken.*
* En del av Musik-appens tjänster är inte tillgängliga i alla länder.

E-post
Använd appen E-post om du vill läsa och svara på e-postmeddelanden
från e-postkontakter utan att byta vy eller app.

Lägga till ett e-postkonto
Mer information om att lägga till e-postkonton finns i avsnittet Lägga till
e-postkonton i den här användarhandboken.

Ta bort ett e-postkonto
Information om hur du tar bort ett e-postkonto finns i artikeln Appen E-post för Windows: Vanliga frågor och svar
på Windows.com.

Ändra e-postinställningar
Gör så här om du vill ändra e-postinställningarna:
1.

Öppna appen E-post och öppna snabbknappen Inställningar (svep inåt från skärmens högra kant och
tryck på Inställningar).

2.

Tryck eller klicka på Konton och välj kontot som du vill ändra.

3.

Inställningarna visas i ett fönster längs högra kanten på skärmen. Här kan du ändra sådant som lösenordet
för din e-post, din e-postsignatur och hur mycket e-post som laddas ned.

4.

Tryck eller klicka på bakåtpilen.
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Använda E-post
I appen E-post finns tre paneler:


På den vänstra panelen visas e-postmappar och
konton (längs ned till vänster). Tryck eller klicka på
en mapp om du vill växla till den.



I den mittersta panelen visas meddelanden för det
aktuella e-postkontot.



Den högra panelen används för läsning och visar
innehållet i det e-postmeddelande som har valts.

Här är några exempel på vad du kan göra i appen E-post:
* För att alla de här funktionerna ska kunna användas måste Senaste versionen av appen E-post installeras.
Den hämtar du från Windows Store.

Aktivitet

Så här gör du

Visa appkommandon

Svep nedåt från övre kanten av skärmen eller högerklicka för att visa
kommandona i appen E-post.

Markera flera meddelanden
samtidigt



Med pekskärm Svep över varje meddelande (i mittersta panelen) som du
vill markera.



Med en mus eller trackpad Högerklicka på varje meddelande som du vill
markera.

Om du vill markera flera meddelanden i följd håller du ned Skift-tangenten
och trycker på Uppåtpil- eller Nedåtpil-tangenten.
Om du vill rensa ett meddelande sveper du över meddelandet eller
högerklickar på det.
Svara, svara alla eller

Tryck eller klicka på Svara-ikonen längst upp i högra hörnet.

Vidarebefordra
Ta bort meddelanden

Markera ett eller flera meddelanden och tryck eller klicka på
papperskorgsikonen längst upp till höger.

Kopiera och klistra in
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Med pekskärm: Tryck på ett ord och dra i cirklarna i slutet på varje ord
för att göra markeringen större. Tryck på den markerade texten och tryck
på Kopiera eller Kopiera/Klistra in i appkommmandofältet.



Med mus eller trackpad: Markera text och högerklicka för att välja
Kopiera eller Klistra in.



Med ett tangentbord: Tryck Ctrl+C för att Kopiera och Ctrl+V för att
klistra in.
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Skapa och hantera mappar

Svep nedåt från skärmens övre kant och tryck eller klicka på Mappalternativ
för att skapa en ny mapp eller Flytta för att flytta de markerade
meddelandena.

Formatera text

Markera text i ett nytt e-postmeddelande för att visa grundläggande
formateringsalternativ, som typsnitt, uttryckssymboler eller punktlistor.
Du kan även använda tangentbordsgenvägar som Ctrl+B och Ctrl+Shift för
att välja typsnitt. En lista över tangentbordsgenvägar för e-post finns i artikeln
Tangentbordsgenvägar på Windows.com.

Söka efter meddelanden

Tryck på sökikonen (ovanför dina meddelanden) eller öppna snabbknappen
Sök. Skriv vad du vill söka efter i sökrutan (en persons namn eller text ur ett
e-postmeddelande), och tryck Retur eller tryck på ikonen Sök.

Skriva ut ett meddelande

Markera ett e-postmeddelande, öppna snabbknappen Enheter, välj en
skrivare och välj Skriv ut. Mer information finns i Skriva ut.

E-postaviseringar

Nya E-postaviseringar visas längst upp till höger, på låsskärmen och på
panelen E-post. Om du vill ändra inställningar för hur ny e-post aviseras kan
du läsa informationen i Hur du hanterar meddelanden för E-post, Kalender,
Personer och Meddelanden på Windows.com.

Markera meddelanden som

Markera ett eller flera meddelanden, svep nedåt från skärmens övre kant och

olästa, skräp eller flaggade

välj Flagga, Skräp eller Markera som oläst.

Skicka eller ta emot e-post.

Öppna appkommandon om du vill synkronisera din e-post manuellt och tryck
sedan på Synkronisera (eller tryck på F5).
Som standard laddar appen E-post ned ny e-post i takt med att den kommer
in och laddar ned e-post från de senaste två veckorna. Om du vill ändra när
och hur många e-postmeddelanden som laddas ned, öppnar du
snabbknappen Inställningar, trycker eller klickar på Konton, väljer ett konto
och ändrar inställningarna.

Ändra din e-postsignatur

Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Konton, välj ett
e-postkonto och leta reda på alternativet Använd signatur. Ändra texten i
rutan.

Bifoga filer

Öppna ett nytt e-postmeddelande och tryck eller klicka på gemikon längst
upp till höger. Välj de filer som du vill bifoga i meddelandet och tryck eller
klicka på Bifoga.
Om du behöver bifoga stora bilagor eller vill att andra ska kunna redigera
dem väljer du länken Skicka via SkyDrive istället i e-postmeddelandet. Mer
information om det här finns i Vad är skillnaden mellan enkla bilagor och
SkyDrive-bilagor? på Windows.com
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Skicka e-post från ett
Outlook.com-alias

Om du använder alias med ditt Outlook.com-konto kan du läsa Appen E-post
för Windows: Vanliga frågor och svar. Där finns information om hur du skickar
e-post via ett Outlook.com-alias.

Lägga till en kontakt

Använd appen Kontakter för att lägga till kontakter. Information om hur det
här går till finns i Appen Kontakter för Windows: Vanliga frågor och svar på
Windows.com.

Andra e-postappar?


Du kan även använda Internet Explorer för att logga in på webbaserade e-postkonton. Om du fäster din
webbaserade e-postkontosida på Startskärmen kommer du snabbt åt dess innehåll. Information om hur
du fäster webbsidor på Start finns i avsnittet Dina webbfavoriter i den här användarhandboken.



Det går även bra att använda en annan app för e-post om du vill. Leta efter en e-postapp i Windows
Store.

Kontakter
Appen Kontakter är mer en bara en vanlig adressbok.
Med Kontakter ser du vad som händer i dina sociala
nätverk och du kan hålla kontakten med viktiga
personer i ditt liv. När du ansluter till dina konton på
till exempel Facebook, Twitter och LinkedIn visas vad
som har hänt sedan sist och du kan läsa tweets och
kolla på bilder på en och samma plats. Du kan
kommentera inlägg och vidarebefordra
Twittermeddelanden utan att byta app.

Lägga till kontakter
Så här gör du om du vill lägga till kontakter från dina befintliga kontaktlistor och adressböcker:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Kontakter.

2.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Konton.

3.

Tryck eller klicka på Lägg till ett konto.

4.

Markera det e-postkonto eller sociala nätverkskonto som du vill lägga till och följ anvisningarna på
skärmen.
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Du uppmanas att logga in med kontots lösenord och du ser precis vilken information som kommer att delas
mellan Microsoft och kontot som du lägger till. Efter några några minuter börjar kontakterna att dyka upp i appen
Kontakter. Beroende på kontotypen kan även profilfoton, statusuppdateringar och annan information visas.
Tips


Information om hur du lägger till kontakter en efter en eller lägger till kontakter från e-post finns i Appen
Kontakter för Windows: Vanliga frågor och svar på Windows.com.



Om du har frågor om att länka kontakter eller ändra vilka kontakter som visas kan du läsa Appen
Kontakter för Windows: Vanliga frågor och svar på Windows.com.

Obs! Från och med 30 januari 2013 stöder Google inte längre nya EAS-anslutningar (Exchange ActiveSync) i vissa
sammanhang, så det är möjligt att metoden för att lägga till kontakter till appen Kontakter kommer att ändras.
Mer information finns i Synkronisera Google-tjänster med Windows på Windows.com.

Söka efter kontakter
När du har lagt till kontakter finns det många sätt att kontakta dem och få reda på vad de gör och hur de har det.


Söka Gå till appen Kontakter, öppna snabbknappen Sök och skriv namnet på personen.



Hoppa till en bokstav i alfabetet Gå till appen Kontakter och zooma ut så att endast alfabetet visas. Välj
en bokstav för att gå direkt till personer vars namn börjar på den bokstaven.



Fästa dem på Start När du fäster kontakter på Start visas deras uppdateringar och tweets i realtid, och
du kan gå direkt till deras kontaktinformation och uppdateringar (mer information finns i Fästa en kontakt
på Start).



Lägga till dem som favoriter Deras bilder blir det första du ser när du öppnar Kontakter (tryck eller
klicka på en person i Kontakter, svep nedåt från den översta kanten och tryck eller klicka på Favorit).

Komma i kontakt med andra
När du väl har hittat några av dina kontakter kan du nå dem på flera sätt:


Skicka ett snabbmeddelande eller ett e-postmeddelande till dem.



Prata med dem via röstsamtal eller videosamtal.



Visa deras adresser på en karta så att du snabbt kan hitta till dem.



Skriva på deras Facebook-vägg.
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Ändra vilka kontakter som visas
Som standard visas alla tillagda konton i din kontaktlista. Men det går att filtrera listan efter nätverk. Information
om hur det här går till finns i Hur ändrar jag vilka kontakter som visas på följande sida på Windows.com: Appen
Kontakter för Windows: Vanliga frågor och svar.

Fästa en kontakt på Start
Se till att dem du bryr dig om placeras centralt. Fäst dem på Start så att du ser deras bild och nya uppdateringar
utan att du ens behöver öppna en app. Det fungerar även som en praktisk genväg när du vill skicka e-post, chatta
och interagera med dem på andra sätt.
1.

Öppna appen Kontakter och tryck eller klicka på kontakten som du vill fästa på Start.

2.

Svep nedåt från skärmens övre kant och tryck eller klicka på Fäst på Start.

Kontaktens profilbild, Facebook-status och Twittermeddelanden visas då som en panel på Startskärmen. Tryck
eller klicka på panelen om du vill visa kontaktinformationen för personen i fråga. Därifrån kan du snabbt skicka ett
e-postmeddelande, ringa eller skicka ett meddelande till dem.

Göra egna uppdateringar
Gör så här om du vill uppdatera din Facebook-status eller skriva ett Twittermeddelande:
1.

Öppna appen Kontakter och tryck eller klicka Jag.

2.

Välj ett socialt nätverk under Nyheter, skriv inlägget och tryck eller klicka på ikonen Skicka.

Skriva på någons Facebook-vägg
Så här gör du om du vill skriva på någons Facebook-vägg:
1.

Öppna appen Kontakter och tryck eller klicka på en kontakt.

2.

Tryck eller klicka på namnet på en kontakt om du befinner dig i avdelningen Nyheter.

Tips


Du kan använda snabbknappen Dela för att dela länkar eller foton med sociala nätverk. Mer information
finns i Dela foton, länkar och mer därtill i den här användarhandboken.

Kalender
I appen Kalender samlas alla dina kalendrar så att du kan planera effektivt och få ut så mycket som möjligt av din
fritid. Du får påminnelser och meddelanden så att du kommer ihåg möten och händelser och inte missar något.
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Samla alla dina kalendrar på ett ställe
När du har lagt till dina e-postkonton visas alla avtalade tider på samma ställe. Så här gör du om du vill lägga till
ett konto:
1.

Tryck eller klicka på dagen och tiden för den nya avtalade tiden eller händelsen.

2.

Välj en kalender för mötet.

3.

Lägg till detaljinformation om mötet, som rubrik, plats och varaktighet.

4.

Skriv namn och e-postadress för personer som du vill bjuda in i fältet Vem.
Om du skapar ett möte via ditt Outlook-konto kanske du kan se när personer är lediga eller upptagna och
schemalägga ett möte efter deras tillgänglighet. Om du vill göra detta trycker eller klickar du på
Schemaläggningsassistenten. Den här funktionen är endast tillgänglig om din arbetsplats använder sig
av Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 eller Microsoft Exchange Server
2013 Preview. Information om det här kan du få från nätverksadministratören.

5.

Tryck eller klicka på ikonen Spara (

).

När du har lagt till dina konton visas dina möten i appen Kalender.
Om du har flera kalendrar i ett konto visas kanske inte alla i appen Kalender. I så fall behöver du gå till den
ursprungliga kalendern för att visa dem. Om du till exempel har en delad familjekalender i din Gmail-kalender och
den inte visas i appen Kalender behöver du gå till www.gmail.com för att kunna visa de händelserna.
Obs Från och med 30 januari 2013 stöder inte längre Google nya EAS-anslutningar (Exchange ActiveSync). Om du
har senaste versionen av appen Kalender synkroniseras inte din Google-kalender med appen Kalender. Mer
information finns i Synkronisera Google-tjänster med Windows på Windows.com.

Ändra alternativ
Du kan välja vilka kalendrar som visas och även välja färger. Till exempel kan du dölja födelsedagskalendern från
sociala nätverk.
Gör så här om du vill ändra kalenderalternativ:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Alternativ (från appen Kalender).

2.

Välj vilka kalendrar som ska visas och välj de färger du vill ha.

Växla mellan vyer
Du kan växla mellan tre olika kalendervyer: Dag, Vecka och Månad. Gör så här:
1.

Öppna appkommandon (genom att svepa nedåt från skärmens övre kant eller högerklicka).

2.

Tryck eller klicka på Dag, Vecka eller Månad.
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Lägga till ett kalenderobjekt
Du kan påminna dig själv om en att-göra-post eller en händelse genom att lägga till objekt i din kalender. Gör så
här:
1.

Tryck eller klicka på dagen och tiden för det nya mötet eller händelsen.

2.

Lägg till detaljinformation om mötet, så som rubrik, plats och varaktighet.

3.

Välj en kalender för mötet.

4.

Tryck eller klicka på Visa mer om du vill lägga till ytterligare alternativ, som en påminnelse eller en
inbjudan.

5.

Tryck eller klicka på ikonen Spara.

Var redo med påminnelser
Gör så här om du vill lägga till kalenderpåminnelser på låsskärmen:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Ändra
datorinställningar och tryck eller klicka på Anpassa.

2.

Tryck eller klicka på + under Låsskärmsappar och tryck eller klicka
sedan på Kalender.

3.

Tryck eller klicka på Meddelanden (till vänster) och kontrollera att
meddelanden är aktiverade för appen Kalender.

Mer information finns i Appen Kalender: Vanliga frågor på Windows.com. Information om hur du gör för att bli
meddelad om kommande händelser finns i Hantera aviseringar för E-post, Kalender, Kontakter och Meddelanden
på Windows.com.

Kamera
Din Surface är utrustad med två kameror. Du kan
använda kameran på framsidan för att videochatta
med en vän eller använda den bakåtriktade
kameran för att spela in möten och händelser
”handsfree”. Du kan även använda båda kamerorna
för att ta bilder.
En sekretesslampa visas på Surface när någon av
kamerorna är aktiverad, så att du inte får några
oväntade överraskningar. Båda kamerorna har fast
fokus, så du behöver inte oroa dig för
fokuseringen. Kamerorna filmar i 720p HD, med bredd-höjd-förhållandet 16:9.
Båda kamerorna kan ta stillbilder och filma. Kameran på baksidan är vinklad så att den pekar rakt framåt när din
Surface är uppställd med stödet.
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Spela in video
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Kamera.

2.

Tryck eller klicka på Videoläge. Den här ikonen växlar mellan video- och fotoläge.

3.

Tryck eller klicka på Byt kamera om du vill växla mellan den främre och den bakre kameran.

4.

Tryck på skärmen om du vill börja spela in video. Tryck på skärmen för att avsluta inspelningen när du är
klar.

Tips


Tryck eller klicka på Kameraalternativ om du vill ändra inställningar som videostabilisering, ljusstyrka och
kontrast.



Videoklipp som spelas in med Surface sparas i albumet Kamerabilder i ditt bildbibliotek. Använd appen
Foton om du vill titta på dina videoklipp.



Du kan även använda andra kamera-appar från Windows Store.

Ta en bild
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Kamera.

2.

Kontrollera att Videoläge inte är valt.

3.

Tryck eller klicka på Byt kamera om du vill växla mellan den främre och den bakre kameran.

4.

Tryck på skärmen för att ta ett foto.

Tips


Tryck eller klicka på Kameraalternativ om du vill ändra inställningar som upplösning, ljusstyrka eller
kontrast.



Videoklipp som spelas in med Surface sparas i albumet Kamerabilder i ditt bildbibliotek. Använd appen
Foton om du vill titta på dina foton.

Mer information finns i Appen Kamera och webbkameror: Vanliga frågor på Windows.com.

Xbox Music
Med Xbox Music kan du spela upp låtar i din samling, välja mellan miljoner låtar och album och direktuppspela
dem eller lägga till låtar till musikbiblioteket. Allt det här är möjligt i appen Musik. 5 Och när du inte är säker på vad
du vill lyssna på kan appen Musik hjälpa dig att skapa egna spellistor baserade på dina favoriter.
5

Gratis direktuppspelning är tillgängligt upp till 10 timmar/månad efter 6 månader och obegränsat om du köper en prenumeration på
Xbox Music Pass. Gratis direktuppspelning av musik, Xbox Music Pass och Xbox Music är inte tillgängliga i alla länder eller regioner.
Mer information finns i Xbox Music.
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Logga in med ditt Microsoft-konto
Om du vill direktuppspela eller köpa musik från Xbox Music måste du logga in med ett Microsoft-konto.
Gör så här:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Musik.

2.

Gör på något av följande sätt:


Klicka på Logga in (längst upp till höger).



Svep inåt från den högra kanten av skärmen och tryck eller klicka på Inställningar. Tryck eller klicka
sedan på Konto. Klicka på Logga in.

3.

Skriv in inloggningsuppgifterna för ditt Microsoft-konto (e-post och lösenord) och tryck eller klicka på
Spara.

Spela musik ur din samling
Så här gör du om du vill spela musik från ditt musikbibliotek:
1.

Gå till Startskärmen och öppna appen Musik.

2.

Skrolla åt vänster och tryck eller klicka på min musik.

3.

Välj den låt eller det album som du vill spela upp eller lägg till den i en spelningslista. (Svep nedåt från
övre kanten av skärmen om du vill visa alla alternativ.)

Ingen musik? Om det inte finns något i min musik kan du lägga till låtar till ditt musikbibliotek eller gå med i en
hemgrupp.


Om du vill ha hjälp med att kopiera musik till ditt musikbibliotek kan du läsa avsnittet Flytta filer till
Surface i den här användarhandboken.



Om du vill veta hur du spelar upp musik som sparats på andra datorer kan du läsa avsnittet Få åtkomst till
filer på andra datorer i den här användarhandboken.

Tips


Om du vill ha ett fylligare ljud kan du ansluta externa högtalare till headset-uttaget eller USB-porten på
Surface eller ansluta högtalare trådlöst via Bluetooth. Mer information finns i Ansluta enheter.



Om du vill visa din musik när appen Musik öppnas aktiverar du det här alternativet i Inställningar. (öppna
snabbknappen Inställningar i appen Musik, tryck eller klicka på Inställningar och ställ sedan in Startvyn
på På).
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Direktuppspela musik
När du är inloggad med ditt Microsoft-konto har du tillgång till miljoner av låtar som kan direktuppspelas helt
gratis.* Gör så här om du vill direktuppspela musik:
1.

Se till att du befinner dig i appen Musik, och öppna snabbknappen Sök (svep inåt från skärmens högra
kant och tryck på Sök).

2.

Skriv in namnet på en artist, ett album, eller en låt, i sökrutan och tryck eller klicka på sökikonen.

3.

Välj önskad artist, album eller låt och klicka sedan på spela upp.

* Internetanslutning krävs; Internetleverantörens avgifter tillkommer. Den kostnadsfria direktuppspelade musiken begränsas till 10 timmar
per månad efter 6 månader. Information om obegränsad direktuppspelning av musik finns i avsnittet Xbox Music Pass nedan. Gratis
direktuppspelning av musik, Xbox Music Pass och Xbox Music är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Mer information finns i
Xbox Music.

Köpa låtar och album
Du kan använda ditt Microsoft-konto för att köpa låtar och album från Xbox Music store. Gör så här:
1.

Hitta en låt eller ett album som du vill ha. Du kan använda snabbknappen Sök för att snabbt hitta en
specifik låt, album eller artist. Eller så kan du leta i Xbox Music store genom att välja all musik eller
populär musik.

2.

Tryck eller klicka på Köp album eller visa appkommandon, och tryck eller klicka på Köp låt (svep nedåt
från skärmens övre kant eller högerklicka för att visa appkommandon).

Om du vill visa kontoinställningarna (bland annat betalningsalternativ och debiteringshistorik) öppnar du
snabbknappen Inställningar och trycker eller klickar på Konto.

Använda Smart DJ
Smart DJ skapar automatiskt spelningslistor med låtar som liknar låtar av en viss artist som du väljer. Låtarna till
spelningslistan hämtas från din samling och från Xbox Music store.
I fältet Spelas nu i appen Musik trycker du eller klickar på Ny Smart DJ, skriver in namnet på en artist och trycker
på ikonen spela upp (>).

Skapa en spelningslista
Du kan även skapa och spara spelningslistor för att enkelt komma åt dina favoritlåtar. Gör så här:
1.

Skrolla åt vänster i appen Musik och tryck eller klicka på min musik.

2.

Tryck eller klicka på spelningslistor och tryck eller klicka på Ny spelningslista.

3.

Ange ett namn för spelningslistan och tryck eller klicka på Spara.

4.

Välj album eller låtar ur din samling och tryck eller klicka på Lägg till spelningslista i appkommandon
(svep nedåt från skärmens övre kant eller högerklicka för att öppna appkommandon).
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Xbox Music Pass
Köp ett Xbox Music Pass och få obegränsad tillgång till miljontals låtar utan att någonsin bli avbruten av reklam.
Direktuppspela eller ladda ned låtar och spela upp dem på datorn, surfplattan, din Windows Phone eller Xbox 360.
Du kan till och med lyssna på musik offline eller när du är ute. Skapa eller spara dina egna spelningslistor eller låt
SmartDJ skapa listor åt dig baserade på artister du känner till och tycker om.

Behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp med Xbox Music eller Xbox Music Store går du till Xbox Music på support.xbox.com.

Installera fler musikappar
Bläddra eller sök på på Windows Store om du vill hitta fler musikappar.

Foton
Med appen Foton kan du bläddra och söka bland foton i ditt bildbibliotek. Du kan också lägga till
kontoinformation för dina favoritwebbplatser till appen Foton – som Facebook, Flickr och SkyDrive – så att också
de fotona visas. Här samlas alla foton på samma
plats, så att du enkelt kan bläddra mellan och titta
på dem.
Om du vill visa alla dina foton går du till
Startskärmen och öppnar appen Foton.


Om du vill visa foton och videoklipp
tagna med din Surface trycker eller klickar
du på Bildbibliotek och trycker eller
klickar på Kamerabilder.



Foton som finns i ditt Bildbibliotek visas i
appen Foton. Mer information om
bibliotek finns i Grunderna om bibliotek på Windows.com.

Tips


Om du vill visa appkommandon som Bildspel och Markera alla sveper du nedåt från den övre kanten av
skärmen eller högerklickar.



Information om vilka filformat som stöds i appen Foton finns i Vilka filtyper stöds? på Surface.com.
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Importera foton eller videoklipp
Appen Foton kan även användas för att importera foton från en kamera, telefon eller ett flyttbart lagringsmedium
(USB-flashminne eller microSD-minneskort). Gör så här:
1.

Anslut kameran, telefonen eller det flyttbara lagringsmediet till Surface.

2.

Öppna appen Foton och svep uppt från skärmens nedre kant och tryck eller klicka på Importera.

3.

Tryck eller klicka på kameran eller minneskortet som du vill importera från.

4.

Svep nedåt eller högerklicka på varje foto eller video som du vill importera så att det/den markeras.

5.

Ange ett namn på mappen som du vill placera filerna i och tryck eller klicka sedan på Importera.

Tips


Hjälp om appen Foton finns i Foton: Vanliga frågor på Windows.com.



Om du har ett stort antal foton eller videoklipp kan du spara dem på SkyDrive och nå dem från vilken
webbansluten enhet som helst, inklusive Surface. Mer information om det här finns i avsnittet SkyDrive i
den här användarhandboken.



Information om hur du filmar eller tar bilder med Surface finns i avsnittet Kamera.

Xbox Video
Använd appen Xbox Video för att ladda ned
eller direktuppspela filmer och TV-serier. Du
kan även använda appen Video för att titta på
videoklipp från ditt videobibliotek.*
* Xbox Video är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Spela upp videoklipp från ditt bibliotek
Så här gör du om du vill spela upp videoklipp
från ditt videobibliotek:

1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Video.

2.

Skrolla till vänster och tryck eller klicka på mina videoklipp.

3.

Tryck eller klicka på den video som du vill spela upp. Svep nedåt på en video om du vill visa fler alternativ.
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Inga videoklipp? Om det inte finns något i mina videoklipp kan du lägga till låtar till ditt videobibliotek eller gå
med i en hemgrupp.


Om du vill ha hjälp med att kopiera videoklipp till ditt musikbibliotek kan du läsa avsnittet Flytta filer till
Surface i den här användarhandboken.



Om du vill veta hur du spelar upp musik som sparats på andra datorer kan du läsa avsnittet Få åtkomst till
filer på andra datorer i den här användarhandboken.

Tips


Information om vilka format som stöds finns i Vilka filtyper stöds? på Surface.com.



Om du vill ha ett fylligare ljud kan du ansluta externa högtalare till headset-uttaget eller USB-porten på
Surface eller ansluta högtalare trådlöst via Bluetooth. Mer information finns i Ansluta enheter.



Om du vill att dina videoklipp ska visas när appen Video öppnas aktiverar du det här alternativet i
Inställningar. (Öppna snabbknappen Inställningar i appen Video, tryck eller klicka på Inställningar och
ställ sedan in Startvyn på På).

Logga in med ditt Microsoft-konto
Om du vill direktuppspela eller ladda ned videoklipp från Xbox Music måste du logga in med ett Microsoft-konto.
Gör så här:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Video.

2.

Gör på något av följande sätt:


Klicka på Logga in (längst upp till höger).



Svep inåt från den högra kanten av skärmen och tryck eller klicka på Inställningar. Tryck eller klicka
sedan på Konto. Klicka på Logga in.

3.

Ange inloggningsuppgifterna för ditt Microsoft-konto (e-post och lösenord) och tryck eller klicka på
Spara.

Bläddra bland, köpa och hyra filmer och TV-program
Med appen Video kan du köpa eller hyra de senaste filmerna, eller köpa TV-serier (där det är tillgängligt). Du kan
direktuppspela HD-video – utan att behöva vänta på att någonting ska laddas ned. Gör så här:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Video.

2.

Skrolla för att visa vilka filmer och TV-program som finns och bläddra mellan kategorierna. Du kan också
använda snabbknappen Sök för att hitta en specifik film eller ett specifikt TV-program.

3.

Välj en film eller ett TV-program, följ instruktionerna på skärmen och köp eller hyr videon som du har valt.
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Obs! Xbox Movies och TV Store är inte tillgängliga i alla länder och regioner. Mer information finns i Funktionslista
för Xbox på Windows på support.Xbox.com.

Tips


Videoklipp som du köper eller hyr från Xbox Video betalas via det betalningsalternativ som har angetts för
ditt Microsoft-konto. Om du vill visa information om ditt konto öppnar du snabbknappen Inställningar
och trycker eller klickar på Konto.



Du kan direktuppspela videoklipp från Surface till en TV genom att använda funktionen Spela upp på eller
Xbox SmartGlass.6


6

Hjälpinformation om att använda appen Video finns i Xbox Video på support.Xbox.com.

Bredbandsanslutning och en Xbox 360-konsol krävs och säljs separat. Allt innehåll är inte förberett för SmartGlass. Tillgänglighet, innehåll och
funktioner skiljer sig åt i olika enheter och regioner. Information finns på xbox.com/live.

Skype
Skype är appen som alltid är på och den gör det
lättare än någonsin att hålla kontakten med vänner.
Håll dig ajour med hur din vänner har det via videooch röstsamtal och snabbmeddelanden, allt från en
och samma app.
Du kan hålla kontakten med vem som helst, på nästan
vilken enhet som helst, och i stort sett var som helst i
världen, helt gratis. Det går även att ringa samtal till
fasta telefoner och mobiltelefoner till låg kostnad.

Konfigurera Skype
1.

Så här gör du om du vill installera appen Skype från Windows Store:


Öppna appen Store och skriv Skype. Tryck eller klicka sedan på Skype i sökresultaten och tryck eller
klicka på Installera.

2.

Öppna appen Skype.

3.

Följ de stegvisa instruktionerna på den här Skype-webbsidan: Hur loggar jag in på Skype för Windows 8.
Om du väljer att koppla samman ditt Skype-konto och Microsoft-konto läggs dina Messenger-vänner
automatiskt till i din nuvarande kontaktlista.

Information om hur du lägger till fler kontakter i Skype finns i avsnittet Lägga till kontakter på Skype.com.
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Ringa och chatta
Ringa Om du vill ringa ett samtal trycker eller klickar du på en kontakt och trycker eller klickar sedan på knappen
Ring upp

eller knappen Videosamtal

. Om du vill ringa till en mobiltelefon eller en fast telefon trycker eller

klickar du på knappen ring upp
på startsidan i Skype. (Skype-kredit eller månadsabonnemang krävs.) Mer
information finns i Ringa till mobiler och fasta telefoner på Skype.com.
Chatta Tryck eller klicka på en kontakt om du vill starta en chatt och börja sedan att skriva.
Hjälp om att använda Skype finns i Finding your way around Skype på Skype.com.

Tips för Skype


Om du vill ändra Skype-inställningar eller komma åt hjälpen öppnar du snabbknappen Inställningar i
appen Skype.



Om du vill växla mellan den främre och den bakre kamera när du befinner dig i ett videosamtal trycker du
på webbkamerabilden.



När du fäster någon på Startskärmen kan du trycka eller klicka på deras bild för att ringa ett videosamtal,
chatta eller skicka ett SMS till personen via Skype. Om du vill veta hur du fäster någon på Start kan du läsa
avsnittet Fästa en kontakt på Start i den här användarhandboken.

SkyDrive
Med SkyDrive är du aldrig utan viktiga dokument, foton och videoklipp.
I ditt Microsoft-konto ingår 7GB gratis lagringsutrymme i molnet, vilket
är tillgängligt från vilken dator,Mac, iPad, eller telefon som helst. Alla
dokument som skapas med Office 2013 sparas på SkyDrive som
standard.
Använd SkyDrive-appen för att ladda upp eller öppna filer som du har
sparat på SkyDrive. Det gör du genom att gå till Startskärmen och trycka eller klicka på SkyDrive.
Alla filer som är sparade på SkyDrive visas. Tryck eller klicka på namnet på en mapp om du vill visa mappens
innehåll. Tryck eller klicka på appen om du vill öppna den. Office-filer öppnas i Office-appar och musikfiler i
Xbox Music.
Svep nedåt från skärmens övre kant om du vill visa appkommandon.
Obs! Med SkyDrive-appen synkroniseras inte filer automatiskt mellan dina datorer. Om du vill att filerna ska
synkroniseras automatiskt installerar du den kostnadsfria SkyDrive-skrivbordsappen på en dator som kör
Windows 7, Windows 8, eller Mac OS X Lion.
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Tips


Om du vill markera en fil eller en mapp sveper du nedåt över den eller högerklickar på den.



Bilder som laddas upp på SkyDrive visas även i appen Foton.



Behöver du hjälp med SkyDrive? Öppna snabbknappen Inställningar från appen SkyDrive, och tryck eller
klicka på Hjälp.

Komma åt dina filer var som helst
Du kan komma åt dina filer från vilken dator eller telefon som helst och till och med från Xbox 360.


Ladda ned en kostnadsfri SkyDrive-app till din telefon, iPad eller till valfri dator (Windows eller Mac).



Du kan även gå till SkyDrive.com från vilken Internetansluten enhet som helst och komma åt dina filer.

Ladda upp filer till SkyDrive från en app
SkyDrive är tillgängligt via snabbknappen Dela i vissa appar. Det betyder att du enkelt kan ladda upp innehåll till
SkyDrive från appen som du använder för tillfället.
Du kan till exempel ladda upp bilder från appen Foton. Gör så här:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Foton.

2.

Navigera fram till en bild eller en mapp som du vill ladda upp.

3.

Markera det som du vill ladda upp till SkyDrive genom att svepa nedåt över bilderna eller mapparna.

4.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Skydrive.

5.

Tryck eller klicka på den mapp som du vill ladda upp bilden eller bilderna till.

6.

Tryck eller klicka på Ladda upp.

Självklart går det även bra att använda SkyDrive-appen för att ladda upp filer. Öppna SkyDrive-appen, svep nedåt
från skärmens övre kant för att visa appkommandon (bland annat Ladda upp och Ladda ned).

Dela foton eller videor via SkyDrive
Med SkyDrive är det enkelt att dela filer säkert och smidigt med vänner och kolleger. De behöver inte installera
några särskilda program eller skapa nya konton, och de kan använda vilken webbläsare som helst för att komma
åt de filer som du delar med dem. Och du har kontrollen – dina filer delas endast med de personer som du väljer.
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Dela alla typer av filer – även stora
Foton och videoklipp kan du dela genom att länka till dina filer på SkyDrive, istället för att använda bilagor. Gör så
här:
1.

Öppna SkyDrive-appen och markera de filer som du vill dela. Svep nedåt över en fil eller mapp för att
markera den.

2.

Öppna snabbknappen Dela och välj delningsmetod:


Via e-post Välj E-post, lägg till e-postadresser, skriv en anteckning om du vill och tryck eller klicka
sedan på ikonen Skicka.



Via ett socialt nätverk Välj Kontakter, ett socialt nätverk, skriv en anteckning om du vill och tryck
eller klicka på ikonen Skicka.

Mer information om SkyDrive finns på SkyDrive-appen: Vanliga frågor på Windows.com.

Kartor
Genom att använda Kartor kan du visa var du är, vart du ska och få vägbeskrivningar så
att du hittar fram. Med Kartor kan du också få reda på trafikförhållanden, vilket gör det
enklare att välja den snabbaste vägen.
Obs! Internetanslutning krävs för att använda Kartor.

Navigera på en karta
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Kartor.

2.

Ge appen Kartor åtkomst till och behörighet att använda din plats om du blir ombedd att göra det.

3.

Gör något av följande:


Flytta kartan Dra med fingret över skärmen i valfri riktning för att flytta kartan.



Zooma in och ut Dra tummen och pekfingret isär på kartan för att zooma in. Nyp ihop med fingrarna
för att zooma ut.



Zooma in snabbt Dubbeltryck på kartan för att automatiskt zooma in och centrera på en viss punkt.
Dubbeltryck ännu en gång om du vill zooma in ännu närmare.



Gå till din nuvarande plats Svep nedåt från den övre kanten av skärmen eller högerklicka och tryck
eller klicka på Min plats.
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Få vägbeskrivningar
Med funktionen vägbeskrivningar i Kartor kan du få hjälp med att hitta dit du ska. I Kartor visas det totala
avståndet och den uppskattade restiden, vilket hjälper dig att planera i förväg.
Gör så här om du vill få vägbeskrivningar till en adress eller en plats:
1.

Öppna appen Kartor, svep nedåt från övre kanten av skärmen eller högerklicka, och tryck eller klicka på
Vägbeskrivningar.

2.

Skriv in något av följande i fälten A och B (startplats och slutmål):


En adress



Ett företagsnamn eller en företagstyp (till exempel café)



En stad eller ett postnummer



En sevärdhet (till exempel Stadshuset)

3.

Tryck eller klicka på

(Hämta vägbeskrivning). En färdrutt visas på kartan.

4.

Tryck eller klicka i rutan Vägbeskrivningar (längst upp till vänster).

Använda kartor
Aktivitet

Så här gör du

Visa trafikförhållanden

Svep nedåt från övre kanten av skärmen och tryck eller klicka på
Visa trafikförhållanden.

Ändra inställningar

Använd snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Alternativ.

Skriva ut vägbeskrivningar och kartor

Öppna snabbknappen Inställningar, välj en skrivare och tryck eller klicka
på Skriv ut.

Dela en karta

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på E-post.

Felsöka
Om din plats inte visas i appen Kartor kan sekretessinställningarna behöva ändras. Gör så här:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Sekretess och kontrollera att alternativet Låt appar använda min plats är På.

Mer information finns i Appen Bing Kartor: Vanliga frågor och svar på Windows.com.
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Xbox Games
Även om du inte har någon Xbox 360 kan
du ändå använda Xbox Games-appen för
att hämta spel och umgås med kompisar.
Du kan visa hur det går för dig i spelen, få
priser, samla på prestationer och se vilka
Xbox-kompisar som är online och vad de
spelar.
Om du vill att kompisarna ska se vad du
håller på med kan du använda
snabbknappen Dela för att skicka länkar
till dina favoritspel, din profil och dina
prestationer.

Logga in med ditt Microsoft-konto
Om du vill köpa eller ladda ned spel från Xbox Spel behöver du logga in med ett Microsoft-konto (kallades
tidigare Windows Live ID). Gör så här:
1.

Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Spel.

2.

Gör något av följande:


Klicka på Logga in (längst upp till höger).



Svep inåt från den högra kanten av skärmen och tryck eller klicka på Inställningar. Tryck eller
klicka sedan på Konto. Klicka på Logga in.

3.

Ange inloggningsuppgifterna för ditt Microsoft-konto (e-post och lösenord) och tryck eller klicka på
Spara.

4.

Skrolla till någon av följande butiker:


Windows game store För spel som kan spelas på Surface.



Xbox 360 game store För spel som kan spelas på en Xbox 360-konsol. Spel som du köper läggs
till i konsolens hämtningskö och laddas automatiskt ned nästa gång konsolen ansluts till Xboxlive-tjänsten.

Tips


Tryck eller klicka på ett spel om du vill visa alternativ som Köp, Spela och Utforska. Använd snabbknappen
Sök om du letar efter ett särskilt spel.



En aviseringssignal kan användas om du vill signalera till dina vänner att du vill spela.



I Xbox-spelen kan det finnas Xbox-funktioner för prestationer, resultattavlor, flerspelarlägen och för att
ansluta till vänner.
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Spel i Windows Store
Du kan även installera spel för Surface med hjälp av appen Store. Gör så här:


Öppna appen Store, skrolla till Spel och tryck eller klicka på Spel. Bläddra mellan alla spel eller välj en
underkategori längst upp.

Tips


Spel som du köper betalas via det betalningsalternativ som har angetts för ditt Microsoft-konto. Spel som
du köper kan installeras på upp till fem datorer som kör Windows 8 eller Windows RT. Mer information
finns i avsnittet Windows Store i den här användarhandboken.



Om du vill visa din kontoinformation öppnar du snabbknappen Inställningar och trycker eller klickar på
Ditt konto.

Xbox SmartGlass

Med Xbox SmartGlass förvandlas din Surface till en extra skärm som interagerar med Xbox 360. På så sätt du får
en ännu bättre upplevelse från TV-program, filmer, musik, sport och spel.7
Om du vill veta vilka möjligheter som finns med SmartGlass går du till Xbox.com/SmartGlass.
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Steg 1: Konfigurera SmartGLass på Xbox 360
Konfigurera SmartGlass på Xbox 360 med hjälp av instruktionerna på den här sidan på Xbox.com: Konfigurera och
använda SmartGlass på Xbox 360.

Steg 2: Anslut Surface till Xbox 360
1.

Öppna SmartGlass-appen på Surface (om du inte har appen hämtar du den från Store och installerar den)

2.

Anslut din Surface till Xbox 360-konsolen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Step 3: Spela någonting
1.

Öppna appen Video, Musik eller Spel på din Surface.

2.

Välj något som du vill spela.

3.

Tryck eller klicka på Spela på Xbox 360. SmartGlass-appen startas och det du har valt spelas upp på din
Xbox 360.

Xbox SmartGlass kan även användas till mer än att bara spela upp innehåll. Via appen kan du också visa detaljerad
information om de filmer, tv-program, spel och låtar som spelas (på den andra skärmen).
7

Internet krävs, Internetleverantörens avgifter tillkommer. Alla spel och allt innehåll på Xbox har inte stöd för SmartGlass. En del innehåll
kräver Xbox LIVE Gold-medlemskap, ytterligare avgifter och/eller särskilda krav, inklusive Xbox Music. Tillgängliga funktioner och innehåll
varierar beroende på region och tidpunkt. Information finns på xbox.com/live.
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Andra förinstallerade appar

Nyheter

Ekonomi

Håll dig ajour med de senaste världsnyheterna med

Håll dig uppdaterad om de snabba förändringarna

den här appen, som innehåller mängder av bilder.

på marknaden. Svep genom färgrika diagram och få
en snabb överblick över dagens aktiviteter.

Svep för att skumma igenom rubrikerna eller
fördjupa dig i de ämnen som intresserar dig mest.

Resor

Sport

Bli inspirerad inför semestern och få alla verktyg du

Följ alla sporter, lag och spelare som intresserar dig.

behöver för att planera nästa resa. Med ett snabbt
tryck eller klick kan du utforska världens alla resmål.

Svep genom en app för att få en överblick över

Väder

Bing

Var beredd på kommande väderförhållanden, med

I Bing-appen öppnas startsidan för Bing med

tim-, dag- och 10-dagarsprognoser. Jämför

sökfältet, länkar till populära ämnen och en

väderrapporter från olika väderinstitut, titta på
radarkartor och visa väderhistorik.

bakgrundsbild. Du kan välja mellan populära
ämnen eller göra en egen sökning.
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Läsare
Läs PDF- och XPS-filer. Mer information finns i
Windows Läsare: Vanliga frågor och svar på
Windows.com.

Kolla gärna in ytterligare appar i Windows Store.
* Obs! Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga i alla länder.
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Annat som du bör känna till
I det här avsnittet presenteras en del andra saker som det är bra att känna till.

Uppdatera din Surface
Ta reda på hur du kan hålla Surface uppdaterad med Windows Update.

Windows-uppdateringar
Du behöver inte söka efter uppdateringar online eller oroa dig för att viktiga korrigeringar kanske saknas på din
Surface. Windows Update installerar automatiskt viktiga uppdateringar när de blir tillgängliga. När en uppdatering
blir tillgänglig visas följande meddelande på låsskärmen:
Windows Update
Om 2 dagar startas datorn om så att viktiga uppdateringar kan slutföras.
När det här meddelandet visas kan du uppdatera och starta om din Surface eller vänta 2 dagar så att Windows
installerar uppdateringen och startar om din Surface automatiskt.

Uppdatera och starta om Surface
Tryck på strömbrytarikonen och tryck på Uppdatera och starta om från låsskärmen. Du kan även gå till
Startskärmen, öppna snabbknappen Inställningar, trycka eller klicka på Strömbrytare och sedan trycka eller klicka
på Uppdatera och starta om.
Obs! Automatiska uppdateringar går inte att stänga av.

Söka manuellt efter Windows-uppdateringar
Du kan söka efter uppdateringar på Kontrollpanelen eller i Datorinställningar. Så här gör du om du vill söka efter
uppdateringar i Datorinställningar:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Bläddra nedåt och tryck eller klicka på Windows Update.

3.

Tryck eller klicka på Sök efter uppdateringar nu.
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Visa historiken för Windows Update
Gör så här om du vill visa vilka Windows-uppdateringar som har installerats:
1.

Öppna snabbknappen Sök, skriv visa uppdateringshistorik och tryck eller klicka på Inställningar.

2.

Tryck eller klicka på Visa uppdateringshistorik i sökresultatet. En lista med uppdateringar visas.

Problem med att installera uppdateringar?
Om du har problem med att installera uppdateringar kan du söka bland avsnitten i direkthjälpen för Windows.
Gör så här:
1.

Gå till Startskärmen, skriv in ordet Hjälp och tryck eller klicka på Hjälp och support.

2.

Skriv Windows update i sökrutan.

Uppdateringar av den inbyggda programvaran
Den inbyggda programvaran styr hur maskinvaran fungerar. När en uppdatering av den inbyggda programvaran
är tillgänglig visas ett meddelande i din Surface. Följ anvisningarna på skärmen och uppdatera din Surface när det
sker.
Viktigt


Anslut din Surface till ett vägguttag innan uppdateringen av den inbyggda programvaran.



Om ett Touch Cover eller ett Type Cover har anslutits när sätter på din Surface söker Windows Update
efter tillgängliga uppdateringar av den inbyggda programvaran för det anslutna tangentbordet.

Internetdelning: Använda telefonens dataanslutning
Om det inte finns ett tillgängligt trådlöst nätverk är det kanske möjligt att ansluta din mobiltelefon till Surface och
dela telefonens Internetanslutning. Att dela mobiltelefonens dataanslutning med en annan enhet kallas ibland
Internetdelning (att ansluta en enhet till en annan). Med Internetdelning förvandlas din telefon till en mobil
surfzon.
Anmärkningar


Om du vill dela mobiltelefonens dataanslutning måste den här funktionen vara tillgänglig hos din
telefonileverantör och aktiverad i ditt telefonabonnemang. Titta efter Internetdelning i informationen för
ditt abonnemang eller på telefonileverantörens webbplats. Den här funktionen kostar ofta extra.



När du och andra använder den delade anslutningen på en annan enhet används data från ditt
telefoniabonnemang. Du bör ta reda på om någon datatrafiksbegränsning är satt för abonnemanget, så
att du inte debiteras extra.



Som standard används dataprissättning för delade anslutningar. Appar och uppdateringar kan eventuellt
inte hämtas med en dataanslutning där dataprissättning används. Om du vill ändra den här inställningen
eller veta mer läser du Internetanslutningar med datapriser: Vanliga frågor och svar.
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Steg 1: Dela telefonens Internetanslutning
Följ instruktionerna som följde med telefonen om du vill dela dess Internetanslutning.


Windows Phone Läs Windows Phone 8: Dela min anslutning eller Windows Phone 7: Dela min
anslutning.



iPhone Läs iOS: Förstå Internetdelning.



Android Information om Internetdelning finns i materialet som följde med telefonen eller på tillverkarens
webbplats.

Steg 2: Välj att telefonens nätverk ska användas
1.

Öppna snabbknappen Inställningar på din Surface och tryck på ikonen för trådlöst nätverk.

2.

Tryck eller klicka på telefonens namn (sändningsnamnet eller namnet på den mobila surfzon som du valt)
och tryck eller klicka på Anslut.

3.

Skriv nätverkslösenordet som du valde i steg 1, om du blir ombedd att göra det.

Windows Defender och Windows-brandväggen
Windows Defender hjälper till att hindra virus, spionprogram och annan skadlig eller oönskad programvara från
att installeras på Surface utan att du vet om det. Om du vill göra en genomsökning av Surface med Windows
Defender kan du läsa Hur hittar jag och tar bort ett virus? på Windows.com.
Windows-brandväggen hjälper till att hindra hackare och annan skadlig programvara, som virus, att få åtkomst till
din Surface via Internet.
Obs! Windows Defender och Windows-brandväggen är alltid aktiverade och går inte att stänga av.
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Tangentbordsgenvägar
I den här tabellen listas nya tangentbordsgenvägar som du kan använda i Windows.

Tryck på den här tangenten

Om du vill

Windows-tangenten

+börja att skriva

Göra en sökning i datorn.

Windows-tangenten

+C

Öppna snabbknapparna.
Visa kommandona för den app som du befinner dig i.

Windows-tangenten

+F

Öppna snabbknappen Sök och söka efter filer.

Windows-tangenten

+H

Öppna snabbknappen Dela.

Windows-tangenten

+I

Öppna snabbknappen Inställningar.

Windows-tangenten

+J

Växla mellan huvudapp och fäst app.

Windows-tangenten

+K

Öppna snabbknappen Dela.

Windows-tangenten

+O

Låsa skärmorienteringen (stående eller liggande).

Windows-tangenten

+Q

Öppna snabbknappen Sök och söka efter appar.

Windows-tangenten

+W

Öppna snabbknappen Sök och söka efter
inställningar.

Windows-tangenten

+Z

Visa tillgängliga kommandon i en app.

Windows-tangenten

+Tabb

Växla mellan öppna appar (förutom skrivbordsappar).
Använd Alt+Tabb om du vill växla mellan samtliga
öppna appar.

Windows-tangenten

+Skift+punkt (.)

Fäster en app till vänster.

Windows-tangenten

+punkt (.)

Fäster en app till höger.

Fler tangentbordsgenvägar finns i Tangentbordsgenvägar och Mus och tangentbord: Nyheter på Windows.com.
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Hjälpmedel
Tack vare hjälpmedelsfunktionerna kan du använda Surface som du vill. Om du vill visa vilka inställningar som
finns gör du så här:
1.

Svep inåt från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.

2.

Skriv Hjälpmedel i sökrutan, och tryck eller klicka på Inställningar.

3.

Välj den inställning som ska ändras i sökresultaten.

Mer information om hjäpmedelsfunktionerna finns i avsnittet Hjälpmedel på Windows.com.

Taligenkänning
Med taligenkänningsfunktionen i Windows kan du välja att inte använda ett tangentbord eller en mus. Istället kan
du styra din Surface med rösten och diktera text.
Funktionen taligenkänning finns tillgänglig för följande språk:
Engelska (USA och Storbritannien), franska, tyska, japanska, koreanska, mandarin (förenklad kinesiska och
traditionell kinesiska) och spanska.
Mer information finns i Använda taligenkänning på Windows.com.

Arbeta med filer och appar på en annan dator
Använd appen Fjärrskrivbord om du vill kunna arbeta med filer och öppna appar på en annan dator, precis som
om du satt framför den. Information om hur du kommer igång med att använda Fjärrskrivbord finns i Kom åt dina
filer och appar oavsett var du befinner dig på Windows.com.

Ta en skärmdump
Ibland är det enklare att visa vad som finns på skärmen än att förklara det. Om du vill ta en skärmdump trycker du
ned och håller kvar fingret på Windows-logotypen

på pekskärmen och trycker sedan på

volymsänkningsknappen på vänstra sidan av din Surface. Skärmen tonas ned ett kort ögonblick när skärmbilden
kopieras och sparas som en fil i mappen Skärmdumpar (finns i ditt bildbibliotek).
Du kan även använda Skärmklippverktyget för att avbilda delar av skrivbordet. Mer information om hur du
använder Skärmklippverktyget finns i Ta skärmdumpar med hjälp av Skärmklippverktyget på Windows.com.

© 2013 Microsoft

Sida 105

Återställa Surface utan att ta bort filer
Om din Surface inte fungerar lika bra som den gjorde tidigare kan den återställas. En återställning av din Surface
innebär att Windows återinstalleras samtidigt som du behåller dina personliga filer, inställningar och appar.
Gör så här om du vill återställa din Surface:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Allmänt.

3.

Tryck eller klicka på Kom igång under Återställ datorn utan att dina filer påverkas och följ instruktionerna
på skärmen.

Återställa Surface
Du ta bort allting och återinstallera Windows om du har problem med din Surface eller helt vill börja om med den.
Varning Alla dina personliga filer kommer att tas bort och dina inställningar kommer att återställas. Se till att
säkerhetskopiera alla dina filer innan du fortsätter. Appar som är förinstallerade på Surface återinstalleras
automatiskt, men övriga appar måste återinstalleras. Det gör du genom att följa instruktionerna nedan.
Gör så här om du vill återställa din Surface:
1.

Öppna snabbknappen Inställningar och tryck på Ändra datorinställningar.

2.

Tryck eller klicka på Allmänt.

3.

Tryck eller klicka på Kom igång under Ta bort allting och installera om Windows och följ anvisningarna på
skärmen.

Obs! Du kommer att uppmanas att välja om du vill göra en snabborttagning eller en grundlig borttagning. Om du
väljer snabborttagning kan viss information återställas med hjälp av särskild programvara (som inte medföljer
Surface). Om du väljer att göra en grundlig borttagning tar det längre tid, men informationen blir mycket svårare
att återställa.
Efter att återställningen av Surface har slutförts behöver du installera om dina appar från Windows Store.
Gör så här:
1.

Öppna appen Store.

2.

Svep nedåt från den övre kanten av skärmen och tryck eller klicka på Dina appar.

3.

Svep nedåt på de appar som du vill installera och tryck eller klicka på Installera.
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BitLocker-återställningsnyckel
Informationen på hårddisken i Surface krypteras automatiskt som en säkerhetsåtgärd. På så sätt kan ingen annan
få tillgång till informationen om din Surface försvinner eller blir stulen.
Om din Surface låser sig på grund av en säkerhetshändelse eller ett maskinvarufel behöver du en BitLockeråterställningsnyckel för att kunna logga in. Om du loggar in på din Surface med ett Microsoft-konto
säkerhetskopieras en kopia av BitLocker-återställningsnyckeln automatiskt till det kontot. Återställningsnyckeln
kan hämtas online genom att gå till Bitlocker-återställningsnycklar.
Mer information finns i Bitlocker-återställningsnycklar: Vanliga frågor på Windows.com.

Rengöra och vårda din Surface
Rengör pekskärmen och tangentbordet ofta om du vill hålla din Surface i bra skick och se till att den fungerar
optimalt. Se även till att täcka över pekskärmen när du inte använder den.

Skydda pekskärmen
Repor, fett från fingrar, damm, kemikalier och ultraviolett ljus kan påverka pekskärmens prestanda. Här är några
tips på hur du skyddar skärmen:


Rengör ofta Pekskärmen har en särskild beläggning som gör den lättare att rengöra. Du behöver inte
gnida hårt för att ta bort fingeravtryck eller fettfläckar. Undvik repor genom att använda en mjuk luddfri
trasa och torka försiktigt av skärmen. Trasan kan fuktas med vatten eller en linsrengöringsvätska, men
använd inte vätskor direkt på Surface. Använd inte fönsterputs eller andra kemiska rengöringsmedel.



Håll den täckt Stäng tangentbordsskyddet när du reser eller inte använder din Surface. Om du inte har
en Touch Cover eller Type Cover kan ett fodral användas som skydd för pekskärmen (tillbehör finns att
köpa på Surface.com/Accessories).



Håll den borta från solen Lämna inte din Surface i direkt solljus under någon längre tid. Ultraviolett ljus
och hög värme kan skada pekskärmen.

Rengöra Touch Cover och Type Cover
Använd en luddfri trasa fuktad med en mild vatten- och tvållösning när du torkar av Touch Cover eller Type Cover.
Använd inte vätska direkt på tangentborden. Rengör ofta så att tangentbordet alltid ser rent och snyggt ut. Om
ryggen eller magnetkontakterna på locket blir smutsiga eller fläckiga kan du rengöra med en liten mängd
isopropylalkohol (kallas även tvättsprit) på en mjuk, luddfri trasa.
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Batterivård


Drifttemperatur Surface är konstruerad för att fungera i temperaturer mellan 0 °C och 35 °C.
Litiumjonbatterier är känsliga för höga temperaturer, så lämna inte din Surface i solen eller i en solvarm
bil.



Ladda när du vill Batteriet behöver inte vara slut eller svagt innan du laddar det. Du kan ladda batteriet
när du vill. Men det är bäst att minst en gång per månad låta batteriet tömmas nästan helt innan du
laddar det.



Batterilivslängd Batteriet kan återuppladdas ett begränsat antal gånger och måste så småningom bytas
ut av en auktoriserad tjänsteleverantör.

Få hjälp och support
Du kan få hjälp med Surface, Windows och specifika appar. Gör så här:


Hjälp för Surface Hjälp och support för Surface finns på Surface.com/Support.



Hjälp för Windows Gå till Startskärmen på Surface, skriv Hjälp och tryck eller klicka sedan på Hjälp och
Support i sökresultaten. Hjälpmaterial för Windows är också tillgängligt online på Windows.com.



Hjälp för appar Svep inåt från skärmens högra kant, tryck eller klicka på Inställningar, och tryck eller
klicka sedan på Hjälp. (I vissa appar kan hjälpen finnas på ett annat ställe, så titta på företagets webbplats
om du inte kan hitta hjälpen genom att öppna snabbknappen Inställningar.)

Gå till webbadressen Surface.com/Support/Register och registrera din Surface om du inte redan har gjort det.

Det var allt!
Nu har du kommit till slutet av den här användarhandboken. Vi hoppas att den har varit till hjälp.
Gå till webbplatsen för Surface om du vill få reda på de senaste nyheterna, titta på tillbehör eller ta del av
supportinformation. Allt det här finns på Surface.com.
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