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Kamerainställningar, USB och minneskort 

 
Grundinställningar att göra i kameran innan du börjar fotografera 
(fråga i affären när du köper den) 
1. Ställa in datum 
2. Ställa in om fotona ska sparas i en lång följd eller en mapp/dag. 
    Rekommenderar det senare. 
3. Ställa in kvalitet på fotona och ev råfiler 
 
Att använda USB-port med USB-minne eller kamera  

Sätt i USB-minnet eller kamerasladden. Eller sätt in minneskortet i kortläsaren. Det kan hända 
att din dator är inställd så att den öppnar minnet direkt. I så fall kommer det upp någon form 
av ruta med anvisningar när minnet sätts i. Följ då de anvisningarna. 
Om du inte ser minnet: Öppna ”Dator” (”Den här datorn”) i Startmenyn och leta reda på 
minnet under ”Flyttbar disk”. Dubbelklicka på ”Flyttbar disk” så du ser vad som finns i USB-
minnet eller minneskortet. 
När USB-minnet eller minneskortet är öppet så du ser filerna på ska du öppna datorns 
”Bilder”. Lägg fönstren sida vid sida. Nu kan du dra, kopiera eller flytta över fotona till 
”Bilder”. 
När du flyttat över mapparna eller filerna ska du stänga fönstret för USB eller minneskort 
med krysset uppe i högra hörnet. Leta sedan reda på den symbol nere till höger i meddelande-
fältet som visar att ett USB-minne är aktivt. Den ser ut som en grön bock över en grå platta. 
Om du håller muspilen stilla över den kan du läsa ”Säker borttagning av maskinvara”. 
Dubbelklicka på den.  
I rutan som kommer upp stoppar du eller matar ut.  Nu kan du se att det nere i 
meddelandefältet kommit upp ”Det är nu säkert att ta bort maskinvara”. Då kan du dra ur 
USB-minnet eller kamerasladden.( Du kan också dra ut det när datorn är avstängd).  
Detta är för att man inte ska råka dra ut ett minne medan det jobbar, då kan man förlora filer. 
En del kameraprogram utför den här borttagningen automatiskt sedan bilderna laddats över. 
Då hittar du ingen grön pil-symbol och kan dra ur sladden direkt. 
 


