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PRIVATINDSTILLINGER PÅ INSTAGRAM
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Åbn din profil på 
Instagram ved at 
klikke på person- 
ikonet i højre  
hjørne.

Klik dernæst på 
knappen med de tre 
vandrette linjer.

NB. På en Android-
telefon kan ikonerne  
være placeret øverst 
på skærmen. 

Nu ses denne menu. 

Klik på knappen 
med et tandhjul,  
indstillinger.
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Nu ses en menu lig 
en af disse afhængigt 
af telefonens alder. 

A: Scroll ned til 
menupunktet privat- 
indstillinger og sik-
kerhed.

B: Klik på menu-
punktet markeret 
med en hængelås, 
privatindstillinger og 
sikkerhed.
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Nu ses denne menu. 

Klik på konto og pri-
vatindstillinger. 

Klik på knappen  
privat konto så mar-
keringen bliver blå.

Klik tilbage på pilen

Privat konto



Tillad deling
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Klik fx på menu-
punktet historie- 
indstillinger. 

Under valgmulighe-
den tillad deling klik 
på knappen, så mar-
keringen bliver grå.

Klik tilbage på pilen.
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Klik fx på menu-
punktet kommentar- 
indstillinger.

Under valgmulighe-
den skjul stødende 
kommentarer klik på 
knappen, så marke-
ringen bliver blå.

Klik tilbage på pilen.5

Klik fx på menu-
punktet aktivitets- 
status.

Under valgmulig-
heden vis aktivitets- 
status klik på knap-
pen, så markeringen 
bliver grå.

Klik tilbage på pilen.
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Skjul stødende kommentarer

Vis aktivitetsstatus
&



A: Under indstilling- 
er scroll da ned til 
menupunktet noti- 
fikationer. Klik på 
e-mail- og sms-notifi-
kationer.

B: Klik tilbage til 
indstillinger. Klik på 
sms- og e-mailnotifi-
kationer.

Nu ses denne menu.

Her kan du vælge, 
om du vil modtage 
notifikationer fra In-
stagram og hvordan.

Klik tilbage på pilen.
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SMS- og e-mailnotifikationer



Under menupunktet 
notifikationer klik da 
på push-notifikatio-
ner.

Nu ses denne menu.
 

Her kan du vælge, 
om du vil modtage 
push-notifikationer 
og tage stilling til en 
lang række valgmu-
ligheder bl.a. synes 
godt om og kommen-
tarer. 

Klik tilbage på pilen.
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Push-notifikationer


