
Topsa kinderna
I kitet finns instruktioner på
engelska med bilder. Vänta 60
minuter efter mat och dryck. Stryk
först ena topsen 30-60 sekunder
på insidan ena kinden. Sen tar du
andra kinden i 30-60 sekunder.
Häll inte ut vätskan i rören,
stoppa ner topsen och bryt av vid
det svarta strecket. Lägg rören
med topsarna inuti i den
genomskinliga påsen och stäng
denna. 

 Order Information
Denna kan du bortse från, istället
loggar du in på FamilyTree DNA
och väljer vilket test du vill ha och
betalar på hemsidan. Släng denna
lapp. 

Instruktioner

Gröna lappen
Fyll i namn, födelsedatum och be
den som testar sig signera denna
lapp för ett medgivande. 

Bruna kuvertet
Lägg påsen med rören och
topsarna inuti i det bruna kuvertet.
Lägg sedan också den gröna ifyllda
lappen i kuvertet. 
Sätt 1 porto a 22 kronor på
kuvertet, plus en blå "Prioritaire"
lapp. Lägg på vanlig brevlåda. 
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Länk till video med instruktioner:
https://www.hejdna.se/instruktio
n-for-dna-kit-fran-familytree-dna

https://www.hejdna.se/instruktion-for-dna-kit-fran-familytree-dna


 Logga in
Gå till www.familytreedna.com
och klicka på "Sign In".
Logga in med användarnamn och
lösenord som du får med kiten på
posten. 

Instruktioner

Ändra kontaktuppgifter och födelsedata
Gå till Account Settings / Account information / Contact Information och  
uppdatera Namn, Adress, Email och Födelsedata. 
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Ändra namn och Email
När du loggar in första gången ombeds du ändra namn och
emailadress. Fyll i rätt uppgifter och gå sedan vidare. 



Övrigt
Under tiden du väntar på att testerna är klara kan du skapa ett släktträd
manuellt eller med en Gedcom fil. Du kan lägga till ett foto i din profil
och gå med i olika projekt. Status för ditt test hittar du under "Order
History"

Köp test
Klicka på symbolen för Shopping Cart för att 
välja vilket test du vill köpa. Det vanligaste är 
FamilyFinder som är FTDNA's autosomala test. 
Klicka "Proceed to Checkout" för att fortsätta till betalningen. 

Instruktioner
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Fyll sedan i mailadress, namn och adress igen, samt kortnummer för
betalning. När du är klar klickar du på "Place Order"


