Opplæring av veiledere
Digihjelpen, Namsos Kommune

Modul 1: Oppsett av innhold for datautstyr

Kursinnhold utformet av Marcus O. Selvik v/ Overhalla IT
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Innholdsfortegnelse
-

Side 1:

Introduksjon

-

Side 2:

Innholdsfortegnelse

-

Side 3 & 4:

Oppsett av Google-konto

-

Side 5 & 6:

Oppsett av Gmail-konto på mobile enheter

-

Side 7 & 8:

Installasjon av applikasjon på mobile enheter

-

Side 9:

Legge til flere e-postkontoer på samme enhet

-

Side 10:

Tilkobling av skriver på Apple-enheter

-

Side 11-14:

Tilkobling av skriver på Windows 10

På neste side ligger en video som demonstrerer
hvordan man oppretter en Google-konto.

Denne Google kontoen brukes blant annet ved pålogging i Google Chrome
(Nøkkelring, bokmerker..), på Gmail (E-post, notater), og på YouTube (Videoer).
Ved opprettelse av Google-konto, anbefaler jeg å bruke et passord som er
vanskelig å gjette, og som du ikke bruker på flere steder. (Master-key)
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Oppsett av Gmailkonto, Huawei

Oppsett av Gmailkonto, Samsung
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Oppsett av Gmail-konto på iPad
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Installasjon av app,
Android
Denne videoen demonstrerer hvordan man
installerer en applikasjon fra appbiblioteket
på en smarttelefon med Android
operativsystem.
Appbiblioteket hos Android heter Play Store.
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Installasjon av app,
Apple
Denne videoen demonstrerer hvordan man
installerer en applikasjon fra appbiblioteket
på en mobil enhet med iOS operativsystem.
Appbiblioteket hos Apple heter AppStore.
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Legge til flere e-postkontoer på samme enhet

Steg 1: Søk
«Kontoer», og velg
«Passord og kontoer»

Steg 2: Velg «Legg til
konto»

Steg 3: Velg ønsket
kontotype.(I dette
tilfellet Google.)

Steg 4: Tast inn
kontoens e-postadresse
og passord, og trykk
neste.

Steg 5: Under
«Postkasser» i
mail-appen, ser du
oversikt over alle dine

Tilkobling av skriver på
Apple enheter
Hvis du ønsker å skrive ut dokumenter eller bilder fra din iPhone eller iPad, må skriveren ha AirPrint.
Se etter denne logoen på skriveren din:

Du kan også søke opp modellnavnet på skriveren på nett for å finne ut om den har støtte for AirPrint.
Apple har en liste over enheter som støtter AirPrint: Apple AirPrint Liste
Når du er på siden, kan du holde inn CTRL og samtidig trykke F for å få opp en søkeboks. Denne boksen
søker etter innhold på siden. Tast inn modellnavnet på skriveren i denne boksen for å finne ut om
modellen støtter AirPrint.
Hvis modellen støtter AirPrint, kan du lese mer om hvordan man bruker denne funksjonen ved å trykke
på en av følgende lenker:
iPhone, iPad og iPod
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Mac/MacBook/iMac

Tilkobling av skriver på Windows 10
For å legge til en skriver på en PC med Windows 10, trykker du på Windows-tasten, og skriver inn
“Skrivere og skannere” i søkefeltet. (Engelsk: Printers & Scanners)
Trykk på “Skrivere og skannere” øverst i venstremargen.

Trykk på teksten “Legg til skriver”, velg på
ønsket skriver, og trykk “Koble til”.
Pcen vil nå forsøke å opprette en forbindelse til
skriveren du har valgt.
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(Engelsk: “Add device”)

Manuell tilkobling av skriver på Windows 10
Hvis den ønskede skriveren ikke dukker opp, kan du manuelt legge den til ved bruk av IP-adresse.
For å gjøre dette, trykker du på “Skriveren jeg vil bruke, vises ikke”. (Tekst markert med blått)
(Se neste side for
informasjon om hva en
IP-adresse er, og
hvordan man finner
denne.)
Trykk på rullegardinen ved
“Enhetstype”, og velg TCP/IP enhet.
Marker ved “Legg
til en skriver ved å
bruke en TCP/IPadresse eller et
vertsnavn”, og
trykk Neste.

Ved “Vertsnavn eller IP-adresse”,
taster du inn skriverens IP-adresse.
Ved “Portnavn” taster du inn
skriverens portnummer.
Trykk deretter “Neste.
Pcen vil nå forsøke å opprette en
forbindelse med skriveren.
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Legge til printer på PC med Windows 10
Noen ganger kan man møte trøbbel ved tilkobling av skriver. Hvis skriveren er tilkoblet samme internett som PCen, er det
mulig å legge den til ved bruk av IP adresse.
En IP-adresse består av fire tallkombinasjoner som er separert med punktum, med maksimalt tre siffer per «rekke».
En IP adresse kan være alt fra 0.0.0.0 til 255.255.255.255. Eksempel på en «vanlig» IP-adresse: 192.168.1.20
IP adressen kan man finne ved å navigere seg til status på nettverkstilkobling på selve printerens panel.
Noen printere har ikke et slikt panel. I dette tilfellet kan man også finne skriverens IP adresse ved å bruke ei datamaskin
som allerede har skriveren lagt til.

Gjør følgende på denne maskina:
-

Trykk Windows-tasten, søk etter, og velg «Kontrollpanel»

-

På kontrollpanelet velger du «Enheter og skrivere»

-

Høyreklikk på aktuell skriver, velg «Egenskaper»

-

Gå til fanen «Webtjenester» (Engelsk: Web Services)

Lenke til skriverens digitale kontrollpanel ligger under fanen
«Webside» (Engelsk: Webpage).
I lenken ligger både skriverens IP-adresse og portnummer.
Disse er separert med kolon, der IP-adressen kommer først.
Eksempel på en slik adresse: 192.168.10.95:80
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Valg av standardskriver
Hvis du kommer til å bruke en skriver ofte, kan du velge å gjøre den til din standardskriver.
Når man setter en standardskriver, blir skriveren du har satt som standardskriver automatisk
valgt når du foretar en utskrift.

For å gjøre dette trykker du på den aktuelle
skriveren i oversikten under “Skrivere og
skannere”, og velger “Administrer”.

For å sette denne skriveren som standard,
trykker du på “Bruk som standard”

