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Guide til pop-up vinduer
Vejledning og gode råd
Hvordan tillader jeg pop-up vinduer i min browser?
Vælg den vejledning som passer til din browser (dit internetprogram).
Hvis du anvender Windows 8 med Internet Explorer, så skal du bruge Internet Explorer i
skrivebord/desktop-udgaven.
Vejledningerne til Mac forudsætter at du har Mac OS 10.7.3 eller nyere.

Internet Explorer
- Åbn Internet Explorer
- Vælg "Funktioner" i menulinjen (Hvis menulinjen er skjult, tryk på F10 for at få den frem)
- Vælg "Internetindstillinger"
- Vælg fanebladet "Beskyttelse af personlige indstillinger"
- Gå i "indstillinger" ud for punktet "Slå blokering af pop op-vinduer til"
- I øverste felt skriver du: *.gyldendal.dk
- Klik på "Tilføj" Klik på "Luk" og herefter "OK"
- Luk nu Internet Explorer

Google Chrome
- Åbn Google Chrome
- Tryk på F10 og efterfulgt på Enter
- Vælg "Indstillinger"
- Klik på "Vis avancerede indstillinger..."
- I afsnittet "Beskyttelse af personlige oplysninger" klik på knappen "Indstillinger for indhold"
- Klik på "Administrer undtagelser..."
- I feltet "Tilføj et nyt mønster..." taster du: [*.]gyldendal.dk
- Tryk herefter på "Enter" på tastaturet
- Klik på "Udført" og herefter igen på "Udført"
- Luk nu Google Chrome
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Firefox
- Åbn Firefox
- Vælg "Funktioner" i menulinjen (Hvis menulinjen er skjult, tryk på F10 for at få den frem)
- Vælg "Indstillinger"
- Vælg fanebladet "Indhold"
- Klik på "Undtagelser" ud for punktet "Bloker pop op-vinduer"
- I øverste felt skriver du: gyldendal.dk
- Klik på "Tillad"
- Klik på "Luk" og herefter "OK"
- Luk nu Firefox

Safari på Mac
- Åbn Safari
- Klik på "Safari" øverst til venstre og klik derefter på "Indstillinger"
- Klik på menupunktet "Sikkerhed"
- Fjern flueben ved "Bloker ekstra vinduer"
- Luk vinduet
- Hold tasterne "CMD + Q" nede samtidig, så Safari lukkes

Firefox på Mac
- Åbn Firefox
- Klik på "Firefox" øverst til venstre og klik derefter på "Indstillinger"
- Klik på menupunktet "Indhold"
- Klik på "Undtagelser" ud for punktet "Bloker pop op-vinduer"
- I øverste felt skriver du: gyldendal.dk
- Klik på "Tillad"
- Luk vinduet
- Hold tasterne "CMD + Q" nede samtidig, så Firefox lukkes

Support
Har du andre spørgsmål, eller eventuelle fejlmeldinger, kan du henvende dig direkte til GU Support.
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