Få styr på Bluetooth i Windows 10

At gå trådløs handler om meget mere end at være online. Vil du slippe
for kablerne og ledningerne mellem dine enheder og din pc, så skal
du selvfølgelig også tage et nærmere kig på Bluetooth
Med Bluetooth kan du nemt forbinde enheder og periferiudstyr til din pc uden at blive filtret ind i fuglereder af
kabler. Den tråd-løse teknologi gør det muligt at forbinde din computer med alt fra mus og tastatur til
højttalere. Du kan også udføre smarte opgaver med at føre filer frem og tilbage mellem en anden computer
eller din telefon uden at skulle på jagt efter et kabel.
Har du aldrig brugt Bluetooth, kan det være svært at vide, hvor du skal begynde, eller hvad teknologien kan.
Det ser vi nærmere på i denne guide.

Er du mystificeret af Bluetooth, så læs videre for at finde ud af, hvor nemt det er at oprette forbindelse til alle
slags enheder. Vi viser dig, hvordan du opretter forbindelse til forskellige ekster-ne enheder, hvordan du
styrer indstillinger, overfører filer og alt det andet, du skal vide for at få det bedste ud af Bluetooth.
1. Få adgang til Bluetooth-indstillinger
Find Bluetooth-ikonet i Proceslinjens meddelelsesområde (se ”Datatid TechLifes bedste tip”). Dobbeltklik for
at åbne Bluetooth-indstillinger. Hvis ikke, eller som alternativ, så klik på meddelelsesikonet helt til højre for at
få vist Handlingscenter. I nederste halvdel ses en Bluetooth-flise. Højreklik og vælg ”Gå til Indstillinger”.

2. Tænd for Bluetooth
Der er to måder at tænde for Bluetooth på i Windows 10. Den ene er at gå til ”Indstillinger” som beskrevet i
trin 1. Herfra slår du Bluetooth-skyderen til “Slået til”-positionen. Anden metode er at klikke på meddelelsesikonet helt til højre på Proceslinjen og klikke på Bluetooth-ikonet. Når det er aktiveret, bliver flisen blå.

3. Føj en ny Bluetooth-enhed til
I indstillingerne klikker du på ”+”-ikonet ved ”Tilføj Bluetooth-enhed eller en anden enhed”. Klik i
dialogboksen på linket for den enhed, du vil tilføje. Med din pc i
søgemodus, tænder du for Bluetooth-enheden (tastatur, mus, højttaleren etc.), du vil tilføje. Sørg for, at den
er i parringstilstand som anvist af producenten.

4. Brug af parrede enheder
Når din enhed er registreret, vælger du den fra listen, og installationsprocessen fortsætter. Der vises en
besked i Proceslinjens meddelelsesområde, når enheden er klar til brug. Med hovedtelefoner og højttalere
skal du klikke på Proceslinjens volumenkontrol for at skifte fra de indbyggede højttalere til Bluetooth-lyd.

5. Tilslutning af tidligere brugte enheder
Måske har du, ud over højttalere, også et eller flere par hovedtelefoner. Når du tænder en Bluetooth-enhed,
som du har parret med din computer, forbindes den automatisk, men det sker ikke altid. Klik på en tidligere
parret enhed under Bluetooth-indstillinger, og vælg at parre den igen.

6. Fjern uønskede enheder
Med tiden skifter du nok ud mellem dine Bluetooth-enheder for at erstatte gamle eller ødelagte. Ryd ud i
listen over enheder, som er tilknyttet Windows 10, ved at klikke på indstillingen for den pågældende enhed i
Bluetooth-indstillinger. Klik derefter på knappen ”Fjern enhed”. Klik på ”Ja” for at bekræfte.

7. Tilslutning til anden pc eller telefon
Du kan også tilslutte andre computere til din pc ved hjælp af Bluetooth og parre enheder som smartphones,
så du kan overføre filer trådløst. Processen er den samme som med andre Bluetooth-enheder, men du vil
blive bedt om at indtaste en pinkode som en ekstra sikkerhedsfor-anstaltning.

8. Send og modtag filer
Nederst i Bluetooth-indstillingerne klikker du på linket ”Send eller modtag filer via Bluetooth”. Vælg mellem at
sende eller modtage, eller højreklik på Bluetooth-ikonet i Proceslinjen og vælge ”Send en fil” eller ”Modtag
en fil”. Derefter vælger du enheden, du vil sende til, vælg filen og følg instruktionerne.

