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Tidningen PC för alla nr 10 2014 sid 51 
7 smarta homeplug 
med förutom 1 eller flera ethernet portar även WiFi 
TP-link TL-WPAA-4220KIT. 500kr. Billigast och bäst enligt tidningen 
D-link DHP-W311AV. 550Kr 
Zyxel PLA4231KIT. 590kr. 
Netgear XWNB5201. 700kr. 
Linksys PLWK400. 850Kr. 
AVM Fritz Powerline 540E Wlan Set. 950Kr. 
Devolo Dlan 500AV. 1250kr. 3 ethernet portar. Genomgående el uttag. Praktisk enligt 
tidningen 
 
Mobilen borttappad/stulen 
Tidningen PC för alla nr 9 2014 sid 17 
Kalifornien har infört en ny lag fr.o.m. 1 juli 2015 
Alla smarta mobiler och persondatorer skall ha ett system som, om det utlöses av en 
auktoriserad användare, ska göra dem oanvändbara. 
Tidningen PC för alla nr 10 2014 sid 57 
Börja med att ringa telefonen. Någon kan ha hittat den 
Använd telefonens lokaliseringsfunktion för att se var den är 
Försök radera den på distans 
Ring operatören och spärra sim-kortet 
Mitt IMEI-nummer är: .................... (*#06#) 
Ring polisen på 11414 och gör en anmälan 
Byt lösenord till ditt mejl-konto, tjänster för lagring, facebook m.m. 
 
 
Tidningen PC för alla nr 10 2014 sid 87 
Egen menyflik i Office 2013/365 
Office paketen innehåller enormt många funktioner 
det går nu att samla de funktioner man använder mest i en egen menyflik 
 
 
Tidningen PC för alla nr 10 2014 sid 87 
Problem i Firefox 
som t.ex. visar reklam eller skickar dig till någon viss hemsida. 
Kan åtgärdas med återställning av webbläsaren. 
Klicka på knappen med 3 vågräta streck långt till höger i verktygsraden 
Klicka på frågetecknet längst ned 
Klicka på Felsökningsinformation 
Klicka på Återställ 
 
 
Tidningen PC för alla nr 9 2014 sid 64 
Rensa datorn från lömska spioner 
www.safer-networking.org Spybot-Search&Destroy 
Tyvärr tar den mycke datakraft om den ligger kvar på datorn aktiverad 
så efter användning kan det vara bra att inaktivera. 

http://www.safer-networking.org/
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DN artiklar 
 
29okt 
DN avslöjar att bredbandsbolaget har allvarliga säkerhetsbrister i sina modem. Minst 
100 000 svenskars internetuppkopplingar är vidöppna för utomstående 
 
30okt 
Många skrivare, webbkameror och andra elektronikprylar i våra hem är åtkomliga för 
vem som helst. 
 
31okt 
I 14 månader har Comhem känt till att företaget har allvarliga säkerhetsbrister i sina 
kunders modem. 
 
1nov 
DN avslöjar att tusentals hemsidor i Sverige, bloggar, e-handelssajter och 
företagshemsidor är så sårbara att utomstående kan redigera innehållet. 
 
Så skyddar du dig enligt DN 
Se till att hålla dina versioner av Java (www.java.com) och Flash 
(www.get.adobe.com/se/flashplayer) uppdaterade. 
 https://browsercheck.qualys.com bra verktyg för att skanna webbläsaren för 
säkerhetsrisker 
 
 
 
Information på nätet 
www.wikipedia.se  uppslagsbok 
www.hitta.se   telefonnummer, adresser, kartor 
www.ratsit.se   om företag och privatpersoner 
www.moreinfo.se  om företag och privatpersoner 
www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det bra info om vardagsteknik 
www.iis.se/lar-dig-mer bra info om internet  
www.imei.info   bra info om den egna mobiltelefonen 

Skriv på din mobil: *#06# 
 

 

Nödsamtal från mobiltelefon 
Till ambulans/polis går att göra även om telefonen är spärrad/saknar SIM-kort. 
På nyare mobiltelefoner går även att lägga in ICE nummer till anhörig som även det 
går att ringa från spärrad telefon. Kontakter / Grupper / ICE. 
 

Mobiltelefonens kontaktlista 
kan ligga i telefonens minne eller på SIM kortet 
kan vara bra att kopiera till hemmadatorn om något skulle hända med telefonen. 
 

Överföring av filer från gammal till nyinköpt dator 
Alla program / Tillbehör / Systemverktyg / Windows filöverföring 
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