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DERFOR ER JEG VILD MED CCLEANER:

Gør browseren
D

e fleste faste læsere
af Komputer for alle
kender sikkert programmet CCleaner, som
er et stærkt, simpelt og
ekstremt effektivt oprydningsprogram. Programmet er faktisk en ældre
herre fra 2003, altså med
12 år på bagen, og navnet
CCleaner er en forkortelse for Crap-Cleaner (betyder oversat til dansk
”skidt-fjerner”). Grunden
til, at jeg ofte vender til-

Navn:

Erik Christensen
Alder:

39 år
Stilling:

Nyhedsredaktør på
Komputer for alle

CCleaner er grundlæggende set et rengøringsværktøj, som
effektivt sletter dine bunker af skraldefiler på computeren.
Det byder dog også på mange andre skrappe værktøjer, og
her kan du se, hvordan du slår tilføjelsesprogrammerne fra,
så der kommer fart på browseren igen.
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men med disse programmer sniger der sig ofte tilføjelsesprogrammer ind
i mine browsere – udover
at fylde i browservinduerne lægger tilføjelserne
også beslag på pc'ens
ressourcer. Men det kan
CCleaners browserværktøj hjælpe med at rydde
op i. Her på siderne viser
jeg, hvordan jeg bruger
CCleaner til at slå tilføjelsesprogrammerne fra
i mine browsere.

Så let slår du de irriterende
tilføjelsesprogrammer fra

Udover at rydde
grundigt op på min
pc gør CCleaner mig i
stand til på en nem og
overskuelig måde at
slukke for alle de unødvendige og ressourcekrævende tilføjelsesprogrammer i min browser.
Programmet byder derudover også på et sandt
væld af andre smarte
funktioner og værktøjer,
som gør det meget
lettere at holde orden.
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bage til netop CCleaner,
er ikke kun for dets rengøring, men i højere grad
for de smarte funktioner,
som gemmer sig dybere
i maskinrummet: nemlig
browserværktøjerne.
Som journalist på nordens største pc-blad bliver min (stakkels) pc udsat for et bombardement
af programmer. Jeg installerer som minimum
et nyt program dagligt og
nogle dage flere. Sam-

Hent CCleaner i Fordelszonen, åbn
programmet, og klik på Værktøjer

1

.
Foto: Kenneth Bo Drabæk.

hurtigere

CCleaner
Hent programmet på
www.komputer.dk/fordelszonen
Det effektive oprydningsprogram CCleaner
byder på flere stærke værktøjer.
SYSTEMKRAV

Windows 10, 8,
7, Vista eller XP
2

SPROG
3

4

5

Dansk

Det kan CCleaner også
Rydde op i registreringsdatabasen
Afinstallere dine programmer
Slette dubletter
Rense dit drev (sikkerhedsslette)
Finindstille Windows’ opstart
Opstart 2 , og klik på den browser, du selv bru2 Vælg
ger. I dette eksempel bruger vi Internet Explorer 3 ,
men du kan også vælge Firefox 4 eller Google Chrome 5 .

Analysere dine harddiske

7

6

3

Nu skal du ganske enkelt blot markere hver af de tilføjelser, du vil
slukke, her avast! Online Security 6 , og klikke på Deaktiver 7 .
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