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Åbn Appen Noter 

 

 

  

 

 

 

 

 

Skriv alt der er skrevet med sort 

”Indkøbsseddel” 

2 mælk (fra Arla) 

1 yoghurt + 1 créme fraise 20% (é skrives ved holde fingeren på e og 

derefter føre fingeren op på tegnet ) 

jens@hotmail.com 

I nogle lande betaler man med € (€ tegnet = Tryk på taten  .?123   

hold kr. nede og skub op tryk på tegnet og slip - eller klik på knappen  

#+=  tryk derefter på tegnet €) 

I England betaler man med £ (£ tegnet = Tryk på taten  .?123   hold kr. 

nede og skub op tryk på tegnet og slip - eller klik på knappen  #+=  

tryk derefter på tegnet £) 

 

Klik på papiret med pennen 

Så snart du begynder at skrive ændres 

navnet på noten 
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I USA betaler man med $ ($ tegnet = Tryk på taten  .?123   hold kr. 

nede og skub op tryk på tegnet og slip - eller klik på knappen  #+=  

tryk derefter på tegnet $) 

Jürgensen@gmail.dk (ü skrives ved at holde fingeren på u og føre 

fingeren opad og vælge ü) 

Hvis man trykker to gange på capslock SKRIVER MAN MED STORT 

Hvad står der i § 3 ?  (§ tegnet = Tryk på taten  .?123   hold & nede og 

skub op tryk på tegnet og slip - eller klik på knappen  #+=  tryk 

derefter på tegnet §) 

 

13 + 34 – 20 * 31 = 837 > 1000 

Dette er en backlashs \ (skrives ved at holde på tegnet / og skubbe op 

eller trykke på # + =) 

Har du har lavet en stavefejl, så har du to muligheder for at rette. 

Du kan finjustere placeringen af cursoren ved at sætte din finger på cursoren og 

flytte den til det sted hvor du vil rette. (Rette med forstørrelsesglaas)  

Du kan placerer to fingre på tastaturet og derved flytte cursoren. (den nemeste) 
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