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Sådan hentes Windows apps 

Åbn browseren (Micosoft Edge, 

Crrome, Firefox ect) som du 

bruger når du skal søge på 

internettet. Skriv i søgefeltet 

Windows App Store. Klik på Windows Apps – Microsoft Store. Øverst på skærmen ser du nu det felt, der 

er vist på billedet herover. Find søgeluppen – pilen peger på den – og klik på luppen. 

 

Der kommer nu et søgefelt 

frem, og her skriver du Rotary 

Norden. 

Så snart du har skrevet Rotary 

Norden, dukker et lille grønt logo og teksten  

Rotary Norden op lige under søgefeltet. Klik på det grønne logo.                                       

 

 

Nu har du fået denne 

downloadside frem.  

Klik på det røde felt Get the 

app.  

 

 

 

Nu er denne side kommet 

frem. Tryk på det blå felt 

Installer.  

Herefter går der en smule tid, 

alt efter hvor hurtig en 

internet-forbindelse du har. 

 

Så kommer en side frem, der 

fortæller at ”Dette produkt er 

installeret”: 

Klik på start. 
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Og så toner siden med de sidste 

numre frem – antallet afhænger 

lidt af din skærm.  

Så er det bare at vælge 

nummer. Klik på det – der går 

lige lidt tid for pc’en med at 

læse det ind. 

 

 

Så kan du bladre frem ved at 

trykke på pilen helt til højre på 

skærmen. 

Når du er kommet ind i bladet, 

vil der også være en pil helt til 

venstre på skærmen, hvor man 

kan bladre tilbage. 

På pc’er med pegeskærme kan 

man i stedet svirpe frem og 

tilbage som på en smartphone.  

 

Nu er vi inde i magasinet.  

Hvis du klikker én gang på en artikel, så kommer den frem i artikel-visning, som vist her. 

 

I artikel-visning er læseformatet bedre – og du kan gå over til venstre på skærmen og bladre mellem de 

forskellige sider. Hvis du klikker på den artikel, der er fremme på skærmens højre del, vender du tilbage til 

almindelig visning.  
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Uanset hvor du står i appen, 

lukkes den på en pc ved at 

klikke på det lille kryds helt 

oppe øverst til højre på 

skærmen. 

Luk nu, for vi skal have appen 

rigtigt anbragt på startsiden. 

 

 

 

 

Når du har lukket, skal du 

trykke på Windows-logoet 

nederst til venstre på siden. 

 

 

 

Så kommer startskærmen med 

den lodrette række af apps ude 

til venstre.  

 

 

 

 

 

 

Før markøren over tæt på de 

store app-markører ind på 

skærmen, så dukker der et 

lodret felt op: 

Ved at trække nedad den lyse 

forkant pilen peger på, rykker 

de små apps ude til venstre 

opad, så nye dukker op. Der 

står i alfabetisk orden.  
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Træk ned i knappen indtil du 

har Rotary Norden app’en 

stående synligt på skæmen.et.  

 

                                                                

Stil markøren på Rotary 

Norden appen.  

Højreklik på musen eller 

pegepladen – og klik så på 

valgmuligheden ”Fastgør til 

start”.  

          

Så vil Rotary Norden app 

ikonet stå sådan, med et stort 

app-symbol, på din skærm 

hver gang du åbner. 

Præcist hvor på skærmen den 

står, afhænger naturligvis af 

hvor mange store apps der i 

forvejen er på din pc. 

For at åbne appen, skal der 

blot klikkes på den. 

 

Og så er du klar til en bedre læseoplevelse med artikelvisning og søgefunktion hvor du kan søge på klubber, 

personer eller emner.   

God fornøjelse! 


