Vejledning i oprettelse af Google konto
Bemærk!!!! Hvis din e-email adresse ender med @gmail.com, f. eks (hans.jensen@gmail.com), så har du
allerede en Google konto.
Bemærk!!!! Ca. midt på siden vises et lille billede med en række ’forvredne’ bogstaver som skal indtastes.
Før du begynder at udfylde formularen kan det være en god idé at trykke funktionsknappen (F5) på din PC
en eller flere gange indtil der kommer en figur hvor du mener du kan læse bogstaverne.
1.

Indtast din e-mail adresse.
Vær sikker på at den er
korrekt indtastet. Det er
vigtigt.

2. Skriv en adgangskode på mindst 8
tegn her. Hvis din adgangskode til
Sydthy Bådelaug er på mindst 8
tegn, synes jeg du skal bruge den.
Hvis ikke, foreslår jeg at du senere
ændrer din adgangskode på Sydthy
Bådelaug til den du skriver her.

3. Gentag adgangskode

4. Står der ikke Danmark i
dette felt skal du vælge fra
listen ved at klikke her

5. Google vil vide hvor gammel
du er, så skriv det her
6. Indtast tegn der står i figuren. I
dette eksempel står der:
eadhallye
Dette skal gøres af
sikkerhedsgrunde, da det
forhindrer hackere i at misbruge
siden elektronisk.
7. Klik for at markere at du
accepterer vilkår og politik.

Hvis tegn (punkt 6) indtastes forkert når du klikker ’Opret min konto’ vil du blive bedt om at indtaste nye
tegn. Sker dette skal du også indtaste din adgangskode igen i feltet ’Bekræft adgangskode’.
Se videre på næste side….

Følgende kvittering for oprettelsen af din konto vil blive vist:

I ovenstående eksempel har jeg anvendt min e-mail adresse (peter@doverodde.com). I din kvittering vil email adressen naturligvis være den du har angivet.
Du skal nu kigge i ’Indbakken’ i dit e-mail program og åbne en e-mail der skulle være sendt til dig fra
Google. Hvis den ikke er kommet skal du måske vente lidt. Hvis den efter lang tid stadig ikke er kommet har
du måske angivet en forkert e-mail adresse og må starte forfra. Følg vejledning i e-mail’en:

Klik på dette link

Se videre på næste side….

Google åbner et nyt browser vindue hvori følgende bekræftelse bliver vist:

Du kan nu logge ind ved at klikke på ’Log ind’ i øverste højre hjørne. Herved fremkommer følgende vindue:

Angiv din adgangskode og klik ’Log ind’ Der vil blive vist et nyt Google vindue som du kan se på senere. Du
har nu en Google konto og er logget på.
Bemærk!!! Det er muligt Google pludselig skriver engelsk på din skærm. Er dette tilfældet skal du ændre
’Sprog/Language’ til ’Dansk/Danish’ i din nye Google konto.

