
 

 

 

Veiledning – Nettbrett 

Samsung Galaxy Note 10.1 
 

 
 

- is fit for a queen - The Queen, in fact! 
 
 

 
 
 

(Oppdat. 1/11-15) 

http://www.samsung.com/global/microsite/galaxynote/note_10.1/images.html?type=find
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Trykk på Strøm-knappen (1), og skjermbildet under kommer opp. Ta pennen (eller fingeren) og dra 
over skjermen. 
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Laste ned møtedokumenter 

For å kunne laste ned møteinnkallinger og protokoller må du ha tilgang til Internett. Du må derfor koble 
deg til et nettverk før du kan fortsette (se side 112 i Brukerhåndboken).  

Når du er tilkoblet et nettverk åpner du nettleseren ved å klikke på 

   

Skriv inn/søk opp adressen til Longyearbyen lokalstyre sin hjemmeside: www.lokalstyre.no  
Lag gjerne en snarvei til hjemmesiden. 

Det er 2 alternativer for nedlasting av innkallinger/saksdokumenter. Filene du finner ved bruk av 
alternativ 1 er komprimert og derfor som regel raskere å laste ned enn filene du finner etter alt. 2. 

Alternativ 1:  

Velg «Politikk» på menylinjen på toppen av forsiden: 

 

 

Velg deretter «Møter» i menyen på venstre side (se 1 under).  

 

 

  

http://www.lokalstyre.no/
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Du kommer da inn på denne siden: 

 

Her ligger innkallingene som er sendt ut til møter i de politiske utvalgene.(Etter at møtet er avholdt vil 
dokumentene bli flyttet til mappen for det enkelte utvalg). I utvalgsmappene ligger innkallinger til 
tidligere møter og protokoller fra møtene.  

Klikk på dokumentet du ønsker å laste ned. Filen blir da lastet ned på nettbrettet og havner i mappen 
Download under Mine filer 

  

Alternativ 2: 

Velg «Møtedokumenter (eInnsyn)» under «Politikk» i menyen på venstre side (se 2 i illustrasjonen på 
forrige side). Du kommer da inn i Longyearbyen lokalstyre eInnsyn.  

 

Herfra kan du gå videre til utvalget du skal laste ned dokumenter fra.  

Last ned dokumentet ved å klikke på pdf-ikonet. 

Filen/dokumentet blir lastet ned til nettbrettet. Når nedlastningen er fullført kan du åpne filen.  

Filen blir lagret i mappen Download under Mine filer.  
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Lese og arbeide med dokumenter 

En nedlastet fil vil ligge i Mine filer under mappen Download.  

For å kunne jobbe med dokumentet/filen må du først åpne S-Note og importere filen inn i programmet. 
Dette gjøres slik: 

Åpne programmet S Note fra skrivebordet ved å klikke på : 

 

  

Klikk på symbolet øverst i høyre hjørne og velg deretter Importer og velg PDF-fil. 

Du kommer da inn i Mine filer. Klikk på + på mappen sdcard, deretter på mappen Download. 

 

Her ligger filene som er lastet ned. Merk av hvilken fil du vil importere (i rundingen foran pdf-
ikonet/navnet) og klikk Utfør oppe i høyre hjørne.  
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Importen til S Note starter og filen åpnes når den er klar. Nå kan du bla i dokumentet og gjøre dine 

merknader.  

Filen er nå lagret i S Note, og neste gang du skal åpne den kan du gjøre det direkte i S Note. 

Bruke S Note 

Når et dokument er åpnet i S Note kan du merke/utheve tekst, lage notater etc. Du må imidlertid 
huske å klikke Lagre i menyen øverst på skjermen for at det du har gjort av merknader/markeringer 
skal bli tatt vare på!!  

 

Første gang du åpner S Note vil du muligens få opp dette bildet: 

 

Det kan være greit å lese igjennom denne. Hak deretter av i boksen foran Ikke vis igjen – klikk 
deretter Utført, så slipper du å få denne opp hver gang du åpner S Note. 



-  Side 7 av 10 
 

 

Det ligger også et lite læreprogram i S Note. Klikk på symbolet oppe i høyre hjørne. Nederst i menyen 
som kommer opp ligger Læreprogram: 
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Husk å lade nettbrettet før du skal i møte! 
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