
Windows 10 fortsättning del 3. 

Vi avslutade fortsättning del 1 med att klicka på Start och sedan det lilla 

kugghjulet för att komma till Inställningar. Här finns 13 olika ikoner för 

inställningar från System, Nätverk till Uppdateringar. 

Notera att vi här bara ska lära oss hitta till olika inställningar och menyer under 

de olika ikonerna. Några ska vi också lära oss hur man ändrar. 

Vi ska i denna del titta lite under vardera ikonen och börjar med System. 

Vi ser här en hel del olika möjligheter i menyn till vänster. Den som öppnas är 

den översta: 

Visningsalternativ.  Här kan man ändra ljusstyrka på skärmen med reglaget, sätt 

muspekaren på tvärstrecket och tryck ner vänster musknapp och för reglaget 

till ett läge som passar just dig. Under reglaget finns inställning för s k nattläge. 

Om man klickar på texten Inställningar för nattläge får man upp en ny sida där 

man överst kan läsa vad en ändring innebär. Lite längre ner kan man ställa in 

när nattläget ska gå igång och när det ska stängas av. Man kan välja på 

solnedgång till soluppgång (styrs då av den inbyggda almanackan) eller så kan 

man ställa in mellan vilka timmar nattläget ska vara på. 

Vi går tillbaka till föregående meny via den lilla pilen längst upp till vänster, 

klicka på den. 

Under ljusstyrka för bl a nattläge finns en bit ner Skala och layout som i 

normalläget är inställd på 150 % för att ge bra storlek på text, appar etc. 

Vi för under det veta vilken skärmupplösning vi har i datorn, alltså hur bra 

skärmen är, ju högre tal ju bättre skärm. Ändra inte standardinställningen om ni 

inte vill ha större eller mindre ikoner på Skrivbordet. Skärmorientering är given, 

liggande. Låt övriga inställningar vara som de är satta. 

Nästa i menyn till vänster är Ljud. Här ser man ex hur mycket ljud man har på i 

datorn (kan också ändras via högtalarikonen som finns till höger på 

Aktivitetsfältet). Indata visar om man har en inbyggd mikrofon alt om man 

använder en lös via sladd. Normalt har alla nyare bärbara datorer både 

mikrofon och webbkamera. Är det en stationär dator så kanske ni har separata 

både högtalare som mikrofon., Det kommer att synas här i så fall. 

Man kan en bit ner testa sin mikrofon genom att klicka på mikrofonikonen. 

 

Nästa är Meddelande och åtgärder. Klickar vi på den får vi upp en ny sida som 



visar inställningar för detta. Här kan man stänga av ev. meddelanden som 

annars dyker upp på skärmen, alternativt kan man klicka bort bocken framför 

de man inte vill ha.  Under detta kan man bestämma från vilka appar man ska 

få meddelande, bara att klicka bort de man inte vill se. 

 

Nästa är s k Fokusstöd och här har jag klickat i rutan Av högst upp och under 

automatiska regler är det de som är standard. 

 

Energialternativ är nästa i menyn. Här kan det vara viktigt att titta efter hur 

inställningen är. Jag föredrar att vid batteridrift ha inställning 10 minuter innan 

bildskärmen stängs av och Aldrig vid nätdrift. Bara att ändra med hjälp av den 

lilla pilen som finns till höger i rutan. 

 

Strömsparläge försätter hela datorn i s k viloläge och här har jag 30 minuter i 

batteriläge och Aldrig vid nätdrift. 

Batteri är nästa i menyn och här kan vi se hur mycket batteri vi har kvar och 

också inställningen innan batterisparfunktionen går igång. Vill ni veta mer så 

finns det några alternativ längre ner där man kan läsa om Batterispartips etc. 

Bara att klicka på texten och läsa, tillbaka går man via en lilla pilen högst upp till 

vänster på sidan. 

Lagring visar hur stor hårddisk man har och också hur mycket man använt. Här 

finns också en uppskattning av hur mycket utrymme de olika delarna i datorn 

använder av hårddisken. 

Resterande i menyn från Surfplatteläge till Fjärrskrivbord hoppar vi över, 

normalt inget vi använder. 

Om längst ner ger oss en hel del information om datorn. Vi får information om 

just vår specifika dator, datornamn, processor, systemtyp etc.  

Under detta får vi information om vilken utgåva av Windows vi har, vilken 

version, när den installerades etc.  

Här avslutas del 2, men det finns mycket kvar att titta på och kanske ändra på. 

 

 


