SNAPCHAT
Guide til privatlivsindstillinger
DE FIRE PRIVATLIVSINDSTILLINGER
Snapchat har fire privatlivsindstillinger, som du kan være opmærksom på: Hvem,
der kan tilføje en, se ens 'story,' se ens placering på Snap Map samt hvem, der kan
se en under 'Tilføj nu.'
Se, hvordan du kan ændre dine privatlivsindstillinger i guiden herunder.

KONTAKT MIG
Åben indstillingerne ved først at trykke på din Bitmoji,
og derefter tandhjulet i øverste højre hjørne.
Under indstillingerne for 'Kontakt mig' kan du vælge,
om det kun skal være dine venner, der skal kunne få fat
i dig - eller om det er noget, alle skal kunne. Hvis man
vælger, at alle kan kontakte en, kan mennesker, man
ikke kender, sende lige præcis det, de har lyst til eller
ringe dig op. Det kan gøre det ret svært at beskytte sig
selv mod ting, man egentligt ikke har lyst til at se eller
folk, man ikke har lyst til at snakke med.

SE MIN HISTORIE
Historie-funktionen, som mange bare kalder for 'Story,'
går ud på, at man kan lægge et billede eller en video ud
på sin bruger, som først forsvinder efter 24 timer. Her
kan du igen vælge, om alle skal kunne se din story, eller
om det kun skal være dine venner, der kan se med.
Du kan også vælge at, at det kun er nogle af dine
venner på Snapchat, der skal kunne se din story - det
kan du vælge under 'tilpas.'

SE MIN PLACERING
På Snapchat kan du finde et Snap Map, som viser et
kort over, hvor dine venner er henne - og eventuelt
også dig selv.

GUTS-DOMINANT
I indstillingerne kan du vælge, om du vil være helt
PEOPLE
usynlig på kortet, eller om du vil tilpasse det sådan, at

nogle af dine venner skal kunne se, hvor du er, mens
andre ikke kan. Du kan også slå usynlighedsinstillingen
fra, men så skal du vide, at alle dine venner kan se,
hvor du er.
Husk at overveje, om du har lyst til, at folk altid skal
kunne se, når du bevæger dig rundt.

SE MIG I 'TILFØJ NU'
'Tilføj nu' er en funktion i Snapchat, som kan forbinde
dig til andre på Snapchat, som du ikke er venner med.
Hvis man har slået 'tilføj nu' til, så vil din Snapchatbruger blive vist under 'tilføj venner' hos andre, hvis I
eksempelvis har fælles venner på Snapchat, eller hvis
de har kodet dit nummer ind i deres telefon. Det
betyder også, at hvis folk kender dit nummer, så vil de
kunne finde dig på Snapchat - og eventuelt kontakte
dig, hvis dine privatlivsindstillinger giver dem lov.
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