Instruktion för Dig som önskar överföra bilder och dokument från avlagd dator
till en ny dator.
1. Om du har stora datamängder är det bra att samtidigt skapa en backuppkopia av dina filer, köp därför en USB-hårddisk.
Är det fråga om mindre mängder data räcker det med ett USB-minne. De flesta minnena har plats för stora volymer och
du kommer långt med t.ex 16 gigabyte.
2. För att få full kontroll över dina åtgärder bör du ha ”den här Datorn” på skrivbordet
Klicka på kugghjulet (inställningar) och välj ”Anpassning” och sedan ”Teman”
Läs ”instälningar för skrivbordsikoner” och klicka på texten.
Du får då fram platsen för inställning av ikoner på skrivbordet enligt bilden nedan .
Bocka för den här datorn
Klicka på OK

Du sätter in ditt USB i din gamla dator. (I regel vänder man den åt fel håll)
Minnet ser du när du klickar på ”den här datorn” Som du ser kan man ge sitt USB-minne ett namn.

Om du nu vill överföra alla bilder från datorn till ditt USB-minne:
Dubbellkicka på Bilder. Du kommer då att se alla dina mappar och ev.”lösa” bilder. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på
a. Alla bilderna är nu markerade. Håll ned Ctrl igen och tryck på c. Du har nu kopierat alla dina bilder.
Du dubbelklickar sedan på ditt USB-minne. Du kan direkt kopiera alla bilderna med Ctrl + v Dvs du ”klistrar in”
Om du vill få ordning i USB-minnet. Högerklicka då och skapa en ny mapp med det namn du vill ha Ex.Bilder. Det är ju
ganska bra att inte blanda bilder och dokument.

Om Du är osäker på detta se bild nedan:

När du är klar bör du ”mata ut” minnet innan du drar ut det. Högerklicka och markera ”mata ut”.
I din nya dator sätter du in minnet och klickar sedan på
Du kan sedan vända på ordningen och markera och kopiera det du har i ditt USB-minne. Har du skapat nya
mappar kan du enkelt kopiera hela mappen och sedan klistra direkt i din nya dator.
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