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Tre separate programmer:
1. Nettleser
2. Epost
3. Arkivet



Windows 10 – Ny oppdatering kommer i oktober 2018

Skjermen går «i svart».  
Du kan velge mørkere 
bakgrunn

Bedre for svaksynte

Sparer batteriet fordi 
skjermen tar mindre lys.



Windows 10  - Nettleseren Edge  (avløser Internett Explorer)



Windows 10 – Liker du ikke Edge? Bytt den ut

Du bytter nettleser slik:

1. Trykk på Innstillinger (tannhjulet under startknappen)

2. Velg System

3. Velg Standardapper

4. Velg nettleser (f.eks. Firefox eller Google Chrome)

Detaljert veiledning med illustrasjoner finner du her:

https://nettvett.no/slik-endrer-du-standard-nettleser-i-windows-10/

https://nettvett.no/slik-endrer-du-standard-nettleser-i-windows-10/


Windows 10  – Startknappen (Windows-knappen)

Venstreklikk
gir oversikt over alle programmer (apper), både standard-programmer 
og de du legger til selv

Høyreklikk
gir tilgang til programmer/verktøy du trenger for å administrere PC-en

Bruk Windows Søk til alt! (Klikk på lupen til høyre for startknappen)
Skriv Kontrollpanel hvis det er det du ser etter



Windows 10 - Sikkerhet

Windows Defender gir bedre beskyttelse mot løsepengevirus. 

Er ikke aktivert som standard. 

Les på:  Nettvett.no – Veiledninger – Svindel – Løsepengevirus

https://nettvett.no/losepengevirus/

Aktiver slik:

• Gå inn på Innstillinger i Windows (du finner et tannhjulikon i startmenyen)

• Velg Oppdatering og sikkerhet

• Velg Windows Defender (eller Windows Sikkerhet) i listen på venstre side

• Velg Åpne Windows Defender Sikkerhetssenter

• Velg Virus- og trusselbeskyttelse

• Velg Innstillinger for virus- og trusselbeskyttelse

• Litt ned på siden finner du Kontrollert mappetilgang. Slå den på.

https://nettvett.no/losepengevirus/


Windows – Fjern nettleserdata

Når du bruker nettleseren til å surfe på internett, lagres det 
informasjon som hvilke nettsider du har besøkt, hva du har lastet ned 
og passordene du har lagret. Ta selv kontroll over disse dataene.

NorSIS gir informasjon om hvordan du tømmer nettleserdata i 
forskjellige nettlesere:

https://nettvett.no/slik-tommer-du-nettleserdata/

https://nettvett.no/slik-tommer-du-nettleserdata/


Windows 10 – Defender sikkerhetssenter

Defender beskytter PC-en. 
Søk under Startknappen 
eller skriv «Defender» i 
Windows Søk.

Grønn hake betyr at PC-en 
er beskyttet. Gul trekant 
eller rødt kryss betyr at du 
må gjøre noe.

Les mer her (du må logge inn med 
medlemsnummeret ditt):
https://www.seniornett.no/windo
ws-defender-sikkerhetssenter-
hvordan-fungerer-den/

https://www.seniornett.no/windows-defender-sikkerhetssenter-hvordan-fungerer-den/

