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Vejledning og grundlæggende funktoner. 



Indholdsfortegnelse

INSTALLATION AF SIGNAL PÅ MOBIL ........................................................................................................................ 3

IPHONE - TRIN 1: DOWNLOAD OG INSTALLER SIGNAL. ...................................................................................................................3
ANDROID - TRIN 1: DOWNLOAD OG INSTALLER SIGNAL. .................................................................................................................4
TRIN 2: REGISTRER OG BEKRÆFT DIT TELEFONNUMMER. .................................................................................................................5

INSTALLATION AF SIGNAL PÅ PC............................................................................................................................... 7

TRIN 1: DOWNLOAD OG INSTALLER SIGNAL PÅ DIN PC.....................................................................................................................7
 ..................................................................................................................................................................................... 8
TRIN 2: FORBIND DIN APP PÅ TELEFONEN MED PC.........................................................................................................................9

OPRET EN KONFIRMAND-GRUPPE I SIGNAL............................................................................................................ 14

TRIN 1: OPRET OG NAVNGIV GRUPPEN. ....................................................................................................................................14
TRIN 2: INVITER KONFIRMANDER TIL GRUPPEN............................................................................................................................18
TRIN 2.A. : LAV EN QR KODE SOM KONFIRMANDERNE KAN SCANNE MED DERES MOBILKAMERA..............................................................18
TRIN 2.B.: INVITER KONFIRMANDER VIA LINK SENDT PR SMS ELLER MAIL. ..........................................................................................22

KOMMUNIKATION I EN GRUPPE. ........................................................................................................................... 26

SEND EN BESKED TIL EN GRUPPE ..............................................................................................................................................26
SEND ET BILLEDE TIL EN GRUPPE. .............................................................................................................................................27
SEND ET BILLEDE SOM ER GEMT PÅ DIN TELEFON..........................................................................................................................29
OPTAG OG SEND EN LYDFIL TIL GRUPPEN....................................................................................................................................32

KOMMUNIKATION TIL ÉN PERSON I EN GRUPPE. ...................................................................................................34

SEND EN BESKED TIL ET MEDLEM AF GRUPPEN ............................................................................................................................34
SEND ET BILLEDE TIL EN PERSON I GRUPPEN. ...............................................................................................................................37
SEND ET BILLEDE SOM ER GEMT PÅ DIN TELEFON TIL EN PERSON.......................................................................................................40
OPTAG OG SEND EN LYDFIL TIL EN PERSON I GRUPPEN...................................................................................................................43

TIPS OG TRICKS TIL SIGNAL. ................................................................................................................................... 46

SVAR PÅ EN TIDLIGERE SENDT BESKED VED AT CITERE BESKEDEN INDEN DIT SVAR. .................................................................................46
SLET EN BESKED DU HAR SENDT OP TIL TRE TIMER EFTER DU HAR TRYKKET PÅ SEND. .............................................................................47
SLØR ANSIGTER PÅ BILLEDER AUTOMATISK ELLER MANUELT. ...........................................................................................................49



Installation af Signal på mobil 
Iphone - Trin 1: Download og installer Signal. 

På din Iphone, gå ind i appstore og søg efter ”Signal.” 

Find ”Signal - Privat Messenger” og klik på HENT. 

Efter Signal er installeret, klik på ”Åbn” for at starte Signal-applikationen.  



Android - Trin 1: Download og installer Signal. 

På din Android mobil, gå ind i Google Play butik og søg efter ”Signal.” 

Find ”Signal - Privat Messenger” og klik på installer. 

Efter Signal er installeret, klik på ”Åbn” for at starte Signal-applikationen.  



Trin 2: Registrer og bekræf dit telefonnummer. 

Efer appen er åbnet klik på ”Fortsæt”, herefer beder Signal om at få adgang tl dine kontakter.

Hvis du kun vil bruge Signal tl at kommunikere med konfrmanderne kan du undlade at give 
adgang tl dine kontakter. 

Indtast dit telefonnummer og klik ”Næste”. 



Herefter skal du oprette en pinkode og indtaste navn. Du skal indtaste et 
fornavn, men efternavn er valgfrit. 

Du kan også vælge eller tage et billede til din profil. Det kan gøre det nemmere 
for konfirmanderne at genkende dig. 

Ønsker du at tilføje et billede, klik på kameraet ved den grå cirkel med personen 
på.



Herefter er appen klar til brug. 

Installation af Signal på pc
Trin 1: Download og installer Signal på din pc.

Gå ind på www.signal.org/da fra en internetbrowser. 



Klik på ”Hent Signal” og ”download for windows” 

 

Signal downloades tl din pc. Det kan tage et stykke td. 

 
 

Når programmet er downloadet, klik på ”Åbn” 



 

Trin 2: Forbind din app på telefonen med PC

Nu skal du have forbundet din telefon og dit mobilnummer tl PC programmet. Det gøres gennem 
en såkaldt QR-kode.

Gå ind i Signal appen på din telefon og gå ind på indstllinger ved at klikke på dine initaler/dit 
billede i øverste venstre hjørne. 



 

Klik på ”Forbundne enheder”

Nu skal du bruge kameraet på din mobil tl at scanne QR-koden. Sørg for at koden er midt i cirklen. 
Hvis den ikke læser koden med det samme kan du prøve at fyte mobilen længere fra eller tætere 
på skærmen. 



Når den har læst QR-koden er din PC-app forbundet med din mobil-app.

Du kan nu vælge hvad Pc´en skal kaldes i Signal-appen. Som udgangspunkt er der ikke grund tl at 
ændre på navnet. 



Pc og mobil app synkroniseres, så alle beskeder, kontakter mm. er ens på de to enheder. 

Herefer er PC-appen klar tl brug. 

Du kan gøre det samme fra PC versionen, som du kan i mobil-appen. 





Opret en konfirmand-gruppe i Signal
Trin 1: Opret og navngiv gruppen. 

Åbn Signal appen. 

Klik på de tre prikker i øverste højre hjørne.

Klik på ”opret ny gruppe” 

Klik på ”spring over”



Navngiv gruppen og sæt evt. et billede på, som viser hvilken gruppe det er. 

NB: 

Som standard kan alle medlemmer give tilladelse til at nye medlemmer deltager 
i gruppen, og alle medlemmer kan redigere i gruppens oplysninger som f.eks. 
navn og billede. Ofte kan det være uhensigtsmæssigt på et konfirmandhold. 

Vi anbefaler derfor at du slår ”kun administratorer” til ift. redigering. Det betyder 
at det kun er dig selv og dem du giver tilladelse, der kan redigere gruppens 
oplysninger. 
Slå ”kun administratorer” tl i en gruppe. 

Klik på det lille runde blå ikon, eller på det billede du har givet gruppen. 



Klik på ”Alle medlemmer” ud for ”Tilføj medlemmer”

Klik på ”Kun administratorer” og ”OK” 

Klik på ”Alle medlemmer” ud for ”Rediger gruppeinformation”.



Klik på ”Kun administratorer” og ”OK” 

 

Det er nu kun dig og dem du tlføjer som administratorer der kan tllade nye medlemmer i gruppen 
og redigere gruppeinformaton. 



Trin 2: Inviter konfrmander tl gruppen

Herefter skal du vælge hvordan du ønsker at invitere konfirmanderne til 
gruppen.

a. Invitere dem via QR kode – nemt at tilføje konfirmander der er fysisk 
tilstede i samme rum, samt at tjekke alle har adgang til den fælles 
gruppe. – Gå til trin 2.a. 

b. Invitere dem via link – Nemt at udsende via mobilnummer eller mail. 
– Gå til trin 2.b. 

Trin 2.a. : Lav en QR kode som konfrmanderne kan scanne med deres mobilkamera

Når du lige har opretet en ny gruppe kan du klikke på ”invitér venner” midt på skærmen. 

Er gruppen opretet tdligere skal du på startskærmen klikke på det lille blå ikon/billedet ved 
gruppen.

Klik på ”Gruppelink”.



Klik på ”Del”

ª

Slå evt. godkend nye medlemmer tl, så du er sikker på det kun er dine konfrmander fra det rigtge 
hold der er i gruppen. 

Klik på ”Aktvér og del link” 



Klik på QR kode. 

For at gøre det nemmere for fere at scanne koden samtdig, kan du printe et stykke A4 papir med 
koden på og hænge den op i konfrmandlokalet. 

Er din telefon sat op tl at kunne printe, kan du printe direkte fra appen. 

Klik på ”Del kode” 



Klik på symbolet udskriv og klik udskriv. Husk evt. at klikke på ”tlpas tl siden”. 

NB: Er din mobil ikke sat op tl at kunne printe, kan du tage et screenshot af skærmen og sende det 
tl din pc og printe det derfra. 

Android: 
På de feste Android telefoner tager du et screenshot ved at klikke på ”volumen ned” og ”tænd” 
samtdig. 

Iphone: 
Tryk på den øverste knap og knappen Hjem samtidigt.

(Hvis det ikke virker så tjek manualen eller søg på google efer hvordan man tager et screenshot på  
din specifkke model.)



Når du har taget et screenshot fnder du billedet i din foto-app og sender det via mail tl din 
mailadresse. 

Herfra kan du printe QR-koderne som konfrmanderne skal scanne med deres mobil. 

Trin 2.b.: Inviter konfrmander via link sendt pr sms eller mail. 

Inviter via link i sms-besked

Åbn Signal-appen

Hvis du lige har opretet en ny gruppe kan du åbne gruppen og klikke på ”invitér venner” midt på 
skærmen. 

Er gruppen opretet tdligere skal du på startskærmen klikke på det lille blå ikon/billedet ved 
gruppen.

Klik på ”Gruppelink”

Klik på ”Kopier”



Find din sms app og indsæt linket i sms-beskeden. 

Skriv eller vælg konfirmandernes mobilnumre, skriv en følgebesked til 
konfirmanderne og klik på send. 

Inviter via mail.  

Åbn Signal-appen

Hvis du lige har opretet en ny gruppe kan du åbne gruppen og klikke på ”invitér venner” midt på 
skærmen. 

Er gruppen opretet tdligere skal du på startskærmen klikke på det lille blå ikon/billedet ved 
gruppen.



Klik på ”Gruppelink”

Klik på ”Del” 

Klik på ”Del” igen



Vælg dit mailprogram. 

Send linket til din egen mail. 



Gå til din email indbakke og send en mail til konfirmandernes mailadresse med 
linket og en følgebesked.  

NB.: Vær opmærksom på at linket kun fungerer når det aktiveres på en telefon, 
da man skal bruge et telefonnummer for at oprette en signalkonto. 

Kommunikation i en gruppe. 

Send en besked tl en gruppe 

Åbn Signal-appen

Klik på gruppens navn. 

Klik i beskedområdet. 



Skriv din besked og tryk på papirflyet med hængelåsen på. 

NB.: Beskeden bliver sendt til alle i gruppen, og hvis de svarer på din besked i 
gruppen, kan alle se deres svar. 

Send et billede tl en gruppe. 

Åbn Signal-appen



Klik på gruppens navn. 

Klik på kameraet i beskedområdet og tag et billede. 

Skriv evt. en besked under billedet. 



Tryk på papirflyet med hængelåsen på. 

NB.: Billede og besked bliver sendt til alle i gruppen, og hvis de svarer i gruppen 
kan alle se deres svar. 
Send et billede som er gemt på din telefon.

Åbn Signal-appen



Klik på gruppens navn. 

Klik på det hvide plus i den blå cirkel nederst i højre hjørne. 

Klik på ikonet ”Billeder” og vælg det billede du vil sende. 



  

Klik på pilen nederst i højre hjørne. 

Skriv evt. en besked under billedet. 

Tryk på papirflyet med hængelåsen på. 



NB.: Billede og besked bliver sendt til alle i gruppen, og hvis de svarer i gruppen 
kan alle se deres svar. 

Optag og send en lydfl tl gruppen.

Åbn Signal-appen

Klik på gruppens navn. 



Tryk og hold fingeren på mikrofon-ikonet i beskedområdet, mens du indtaler en 
besked. 

Vær opmærksom på at når du slipper, sendes beskeden. 



Vil du slette beskeden igen kan du markere beskeden ved at holde fingeren på 
den indtil en menu vises øverst. 

Klik på affaldsspanden og vælg slet for alle. 

Kommunikation til én person i en gruppe. 

Send en besked tl et medlem af gruppen 

Åbn Signal-appen



Klik på personikonet til venstre for gruppen. 

Scroll ned til ”medlemmer”



Klik på den person du vil sende en besked til og klik på den blå taleboble. Klik i 
beskedområdet. 

Skriv din besked og tryk på papirflyet med hængelåsen på. 

Beskeden bliver sendt til den ene person du har skrevet til, og hvis de svarer på 
din besked kan kun du se svaret. 



Send et billede tl en person i gruppen. 

Åbn Signal-appen

Klik på personikonet til venstre for gruppen. 



Scroll ned til ”medlemmer”

Klik på den person du vil sende en besked til og klik på den blå taleboble. 

Klik på kameraet i beskedområdet og tag et billede. 



Skriv evt. en besked under billedet. 

Tryk på papirflyet med hængelåsen på. 



Billede og besked bliver sendt til den ene person du har skrevet til, og hvis de 
svarer på din besked kan kun du se svaret. 

Send et billede som er gemt på din telefon tl en person.

Åbn Signal-appen

Klik på personikonet til venstre for gruppen. 

Scroll ned til ”medlemmer”



Klik på den person du vil sende en besked til og klik på den blå taleboble. 

Klik på det hvide plus i den blå cirkel nederst i højre hjørne. 

Klik på ikonet ”Billeder” og vælg det billede du vil sende. 



Skriv evt. en besked under billedet. 

Tryk på papirflyet med hængelåsen på. 



Billede og besked bliver sendt til den ene person du har skrevet til, og hvis de 
svarer på din besked kan kun du se svaret. 

Optag og send en lydfl tl en person i gruppen.

Åbn Signal-appen

Klik på personikonet til venstre for gruppen. 

Scroll ned til ”medlemmer”



Klik på den person du vil sende en besked til og klik på den blå taleboble. 

Tryk og hold fingeren på mikrofon-ikonet i beskedområdet, mens du indtaler en 
besked. 



Vær opmærksom på at når du slipper, sendes beskeden. 

Vil du slette beskeden igen kan du markere beskeden ved at holde fingeren på 
den indtil en menu vises. 

Klik på affaldsspanden øverst og vælg slet for alle. 



Tips og tricks til Signal. 

Svar på en tdligere sendt besked ved at citere beskeden inden dit svar. 

Find beskeden du vil svare på. 

Swipe beskeden til højre. 

Skriv dit svar og tryk på send. 



Nu vises beskeden sammen med dit svar. Det kan især være nytgt i en lang tråd med fere 
deltagere. 

Slet en besked du har sendt op tl tre tmer efer du har trykket på send. 

Klik og hold fingeren på beskeden. Skærmen fader og en menu kommer frem 
øverst og emoji-menu midt på.

Klik på skraldespanden i den øverste menu. 



Vælg ”slet for alle” 

Beskeden er nu slettet. Ikke bare i dit feed, men i alles feed.

Vær opmærksom på at et screenshot af beskeden ikke bliver slettet.



   
Slør ansigter på billeder automatsk eller manuelt. 

Klik på kamera symbolet og tag et billede, eller vælg et billede fra din fotorulle på 
telefonen. 

Klik på symbolet der er en rund cirkel med hvide firkanter i toppen af skærmen. 

Vælg slør ansigter, så vil ansigter automatisk sløres. 



Du kan også tegne med fingeren, der hvor du ønsker at sløre billedet. Er der 
mange personer kan det være nødvendigt at sløre ansigterne på denne måde. 

Skriv evt. en besked til billedet og klik på papirsflyet med hængelåsen i nederste 
højre hjørne.   
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