Windows Weetjes Adobe reader dc

Adobe Reader DC

( gereedschappen) rechterpaneel definitief uitzetten

het probleem:
Sinds Adobe Reader DC uitgekomen is verschijnt er standaard aan de rechterkant
een gereedschappen paneel.

Dit werd door veel gebruikers als vervelend gevonden en daarom is er door
Adobe wat aangedaan vanaf 17 juli 2015 heeft Adobe een update uitgebracht
zodat het gereedschappen paneel definitief uitgezet kan worden
Voorbereiding controleer eerst op updates via menu-item help > controleren op
updates U moet minimaal versie 2015.008`.20082 hebben (meest recente versie
2020.012.20048)
Uw versie controleren kunt U doen door via menu-item help info over adobe
reader dc

© 2020 Compuclub – Compuclub.nl– Dit pdf-bestand is Adobe reader dc-gereedschappen
paneel definitief uitzetten – Op onze website vind U de meest recente handleidingen

1

Windows Weetjes Adobe reader dc

Adobe Reader DC

( gereedschappen) rechterpaneel definitief uitzetten

Als U Adobe Reader DC heeft geüpdatet of na 17 juli 2015 heeft gedownload
van Adobe gaat U naar Bewerken en daarna Voorkeuren en onder
categorieën Documenten (1*
het vinkje voor Deelvenster Gereedschappen (2* weghalen en op ok klikken
daarna het gereedschappen paneel naar rechts schuiven zodat je een volledige
pagina overhoud Als laatste klikt U op menu-item Bestand en kiest U voor
Afsluiten
Nu verschijnt het gereedschappen paneel niet meer
De nieuwste versie is van 20 september 2020 ‘2010.012.20048’
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Copyright & Disclaimer
© Copyright
Dit is een uitgave van Compuclub, November 2020
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Compuclub
De Compuclub behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen
zonder voorafgaand bericht Compuclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is
met de instructies in deze gebruikershandleiding.
Merken
Alle woord- en beeldmerken in onze handleidingen zijn eigendom van Compuclub, tenzij anders
aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Compuclub. Is het niet toegestaan gebruik
te maken van deze merken.
Pdf-bestanden
Pdf-bestanden mogen alleen voor persoonlijke gebruik worden gedownload en afgedrukt en
niet worden verspreid zonder toestemming per e-mail van Compuclub
Linken naar deze website
Het is na onze toestemming per e-mail toegestaan naar uitsluitend de homepage van onze
website te linken. Direct doorlinken naar een pagina wordt afgeraden omdat Compuclub zich
het recht voorbehoudt om de structuur van de website naar eigen goeddunken te wijzigen.
Disclaimer
Compuclub besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar handleidingen om de geboden
informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te laten zijn.
Echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend,
inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de handleidingen
worden gepubliceerd of waartoe via de handleidingen toegang toe wordt geboden.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de
handleidingen, wordt door Compuclub uitdrukkelijk afgewezen.
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de
handleidingen.
Informatie van deze handleidingen mag niet zonder schriftelijk toestemming worden
overgenomen
Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de handleidingen stellen we op prijs.
U kunt ze per mail via ons contactformulier aan ons kenbaar maken.
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