Kontrollpanelen – vad gör den?
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Kontrollpanelen
Du kan använda Kontrollpanelen för att ändra inställningarna för Windows.
Inställningarna anger hur nästan allt i Windows ser ut och fungerar. Med
hjälp av inställningarna kan du konfigurera Windows efter dina behov.

Så här öppnar du Kontrollpanelen i Windows 7
Klicka på Startknappen i nedre vänstra hörnet, och
välj Kontrollpanelen genom att dubbelklicka.

Så här öppnar du Kontrollpanelen i
Windows 8
Öppna Kontrollpanelen genom att svepa in
från skärmens högerkant, trycka på Sök (om
du använder en mus pekar du i det övre
högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren
nedåt och klickar på Sök),
skriva Kontrollpanelen i sökrutan och trycka
eller klicka på Kontrollpanelen. Alternativt
kan du välja Inställningar och sedan välja
Kontrollpanelen.

Kontrollpanelen
Vi ska kika på dessa:
•
•
•
•

System (visar systemet)
Program och funktioner (avinstallera program)
Windows Update
Enheter och skrivare (Standardskrivare, visa Cutepdf & XPF)
(Med XPS Document Writer kan du skapa .xps-filer med hjälp av alla program som du kan skriva ut från i
Windows. Skriv ut på XPS Document Writer när du vill skapa, skicka och dela ut eller publicera dokument
som du inte vill att andra ska kunna ändra)

•
•
•
•

Standardprogram (associera filtyp)
Skärmsläckaren och bakgrundsbild
Teman (visa olika teman, hämta också online)
Musen (visa andra pekare, hastighet, etc)

•

Skapa ny mapp – en genväg till Kontrollpanelens funktioner
”Kontrollpanelen.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”

Instruktion på nästa sida…

•

Skapa ny mapp – en genväg till Kontrollpanelens funktioner
”Kontrollpanelen.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”

Gör så här:
1. Markera texten ovan (innanför dessa tecken” ”) och välj Kopiera via höger musknapp.
2. Gå till Skrivbordet och tryck höger musknapp (var som helst på skrivbordet), välj Nytt
och sedan Mapp.

3.

Nu ska det se ut så här

4.

Tryck CTRL-V. Nu ska det se ut så här

5.

Tryck Enter. Klart. Nu ska mappen se ut så här

6.

Nu kan du dubbelklicka på mappen för att se alla funktioner. Lycka till

