Hjælp! - Jeg har fået Windows 10 på min computer.
Dette er den såkaldte startskærm.
Når du skal åbne et program kan du gøre det fra skrivebordet – eller her fra
startskærmen. Du klikket på den flise, der passer til det program, du vil åbne.
(Jeg forklarer senere, hvordan du tilføjer eller sletter fliser.)
I kolonnen til venstre ser du øverst de programmer, som du oftest har anvendt.
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I venstre kolonne nederst har du forskellige muligheder.
1. Stifinder. Som i alle tidligere Windows udgaver, så kan du her finde alt hvad du
har på computeren.
2. Indstillinger. Her kan du ændre forskellige indstillinger på computeren. (Jeg vil
ikke her komme nærmere ind på dette.)
3. Tænd/sluk. Når du klikker på denne får du disse muligheder:
Slumre: computeren lukker ned uden at logge
af.
Luk computeren: du lukker helt ned.
Genstart: computeren lukkes, men starter op
igen.
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4. Alle apps. Det vil på godt dansk sige, at her har du en adgang til alle dine
programmer.
Her er så ”Alle apps”.
Hvis du venstre klikker på et ikon så åbner du den pgl.
App.
I stedet for at lede hele listen igennem, så kan du
klikke på forstørrelsesglasset (A:) nederst på
proceslinjen. Skriv navnet på den app, som du søger,
og den dukker op.
Hvis du højreklikker på den aktuelle app, så får du
følgende muligheder:

Her har jeg som eksempel valgt Google Chrome.
Da jeg i forvejen har programmet på både startskærm
og på proceslinjen, så står der her ”frigør fra”. Hvis du
klikker på disse forsvinder ikonet – men programmet
bliver ikke slettet.

A.

Hvis programmet ikke i forvejen var placert på min
startskærm eller proceslinje, så havde teksten været
”Fastgør til start” og ”fastgør til proceslinje”.
Ved at klikke vælger du, om du vil have en genvej på
startskærmen/proceslinien eller evt. begge steder.
Hvis du klikker på Fjern, så slettes programmet fra
computeren.

Når du skal tilbage til startskærmen klikker du på tilbage.
Slut!

