
Slå autoudfyldninger fra opdateret 1.1.2019 

Læs herunder hvordan du slår autoudfyldninger fra på PC, Mac, iPad og Android tablet i 

henholdsvis Google Chrome, Safari, Microsoft Edge og Firefox 

 

1. Sådan slår du autofyld fra på PC og Mac i Google Chrome: 
 

 

 

• Klik på den runde knap                                       øverst i højre hjørne  

 

(hvis du er logget ind på en google-konto, vil cirklen have en farve og et bogstav) 

 

 

• Vælg ”Adresser og meget mere” 

 

 

• Træk skyde-knappen ud for Gem og udfyld adresser til venstre 

 

 

 

 

 

2. Sådan slår du Automatisk rettelse fra på iPad i Safari: 
• Vælg Indstillinger   

• Vælg Generelt 

• Vælg Tastatur 

• Sluk for Automatisk rettelse 

•  

 

3. Sådan slår du autofyld fra på PC i Microsoft Edge: 

• Klik på     øverst i højre hjørne 

• Vælg Indstillinger 

 

 

 

 

 

 

• Vælg Adgangskoder og automatisk udfyldning 

  

• Slå Gem formulardata fra (Træk skyde-knappen ud for Gem formulardata til venstre) 

 



4. Sådan slår du autofyld fra på Mac i Safari: 
• Vælg Safari øverst til venstre 

• Vælg Indstillinger 

• Vælg Auto- udfyld  

  

• Fjern fluebenet i Andre formularer 

 

5. Sådan slår du autofyld fra på iPad i Google Chrome:  

• Klik på     øverst i højre hjørne 

• Vælg Indstillinger 

• Vælg ”Adresser og meget mere” 

• Træk skyde-knappen ud for Gem og udfyld adresser til venstre  

 

 

6. Sådan slår du autofyld fra på Android tablet i Google Chrome:  

• Klik på     øverst i højre hjørne 

• Vælg Indstillinger 

• Vælg ”Autofyld og betalinger” 

• Vælg ”Adresser og meget mere” 

• Træk skyde-knappen ud for Gem og udfyld adresser til venstre 

 

 

7. Sådan slår du autofyld fra på PC i Mozilla Firefox: 

• Klik på     øverst i højre hjørne 

• Vælg Indstillinger 

• Vælg Avanceret i venstre side 

• Vælg fanebladet Generelt hvid det ikke er valgt på forhånd 

• Fjern det nederste fluebenet i feltet Kontroller min stavning mens jeg taster 

 

 


