Verkeerde Snelheid in Winver in Windows 8 en Windows 8.1
* Wilt U op dezelfde wijze werken met Internet Explorer als in Windows 7
Kijk dan bij extra informatie pagina 4

Windows 8.1 Metro interface overslaan
Klik met de rechtermuisknop ergens op
de taakbalk en kies eigenschappen

1. type in ‘config’ en druk op Enter onderstaand
scherm verschijnt

Kies op het tabblad navigatie en klik de
eerste optie aan onder het kopje
startscherm Nu wordt de Windows 8.1
metro interface overgeslagen
niet vergeten op toepassen te klikken
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Verkeerde Snelheid in Winver in Windows 8 en Windows 8.1
2. Klik op Klok en taal en Land/regio onderstaand scherm verschijn

3. Klik op Land/regio onderstaand scherm verschijnt

Indien dit onjuist staat
weergegeven wijzig dit bij de
korte datumnotitie in
dd-MM-jjjj
Windows 8 en Windows 8.1
gebruikers moeten dit
aanpassen door in het omlijnde
gedeelte te klikken en de goede
te selecteren

Klik daarna op toepassen

Sluit alle schermen af en start Windows opnieuw op anders werkt het niet
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Verkeerde Snelheid in Winver in Windows 8 en Windows 8.1
Heeft U nog steeds een verkeerde snelheid in Winver voor Windows
Ga naar het laatste scherm van Datumrotatie onderstaand scherm verschijnt

klik op meer instellingen
De decimalen moeten als komma worden
ingesteld
Het duizendtal moet als punt zijn
ingevoerd
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Wilt U op dezelfde wijze werken met Internet Explorer
in Windows 8 en Windows 8.1 als in Windows 7
Windows 8 en 8.1: Links openen met de desktopversie van Internet Explorer
Als Internet Explorer 10 de standaardbrowser is van Windows 8 of Internet Explorer 11 de
standaardbrowser is van Windows 8.1 opent deze normaal alle websites in de Metro-versie van
Internet Explorer. Het is echter
mogelijk om Internet Explorer zo in te stellen dat altijd de desktopversie gebruikt wordt.
Om dit aan te passen moeten de volgende stappen ondernomen worden:
1.
2.
3.
4.

Ga naar het startscherm van Windows 8 of Windows 8.1
Type inetcpl.cpl en druk op enter
Ga naar het tabblad programma’s
Onder kies hoe U koppelingen wilt openen. Selecteer daar Altijd Internet Explorer
op het bureaublad

NIEUW IN WINDOWS 8.1

5.

klik op toepassen
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Copyright & Disclaimer
© Copyright
Dit is een uitgave van Compuclub, Mei 2018
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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