
Gebruikershandleiding Ccleaner.
Ccleaner kan worden gebruikt om de “rommel” die zich tijdens het dagelijkse gebruik in de 
computer verzamelt op te ruimen. 
De volgende handleiding beschrijft het gebruik van Ccleaner. Om uw computer schoon te houden 
is het aan te raden om ongeveer 1 a 2 keer in de maand een keer op te ruimen met Ccleaner.

– Voordat we beginnen met ccleaner is het aan te raden om alle andere open staande
   programma’s af te sluiten. Doe dit door in de openstaande programma’s rechtsboven op het
   kruisje te klikken.

– Open Ccleaner door dubbel te klikken op de snelkoppeling op het bureaublad (zie afbeelding 1)
   of door in het  startmenu (klikken op het  witte “raampje” links onderin, de startknop) te klikken
   op “Ccleaner” en dan nog een keer op “Ccleaner” in het menu dat open vouwt. (zie afbeelding
   2). Het kan zijn dat u Ccleaner niet meteen ziet in het startmenu. Scroll dan naar beneden in het
   startmenu tot u het wel ziet (met uw muiswieltje of het pijltje naar beneden op uw toetsenbord)

afbeelding 1



– Klik op de blauwe “Analyseren” knop linksonder in Ccleaner (zie afbeelding 3). Er zal een groene
   balk boven in het venster langzaam groen worden, als de balk helemaal vol is, is ccleaner klaar
   met analyseren en zijn we klaar voor de volgende stap. Als Ccleaner in een pop-up toestemming
   vraagt om een applicatie af te sluiten, klik dan op “Ja”.

afbeelding 2

afbeelding 3



– Klik, na het analyseren, op de andere blauwe knop “Schoonmaken” helemaal rechts naast de
   “Analyseren” knop (zie afbeelding 4). Als de “Schoonmaken” knop niet blauw is, is er niets
   gevonden dat moeten worden opgeruimd en kunt u verder met de volgende schoonmaakstap
   ( het register).

De eerste schoonmaakstap is nu klaar. Er is nog een ander tweede schoonmaakstap.

– klik aan de linkerkant van het venster, onder de witte kwast met “Cleaner” er onder op “register”
   (zie afbeelding 5).

afbeelding 4

afbeelding 5



– Klik links onderin het venster op de blauwe “Scannen op fouten” knop. Er zal weer een groene 
balk langzaam vol lopen tijdens het analyseproces (zie afbeelding 6).

– Klik, na de analyse, op de blauwe “Herstel geselecteerde fouten” knop rechts naast de “Scannen
   op fouten” knop (zie afbeelding 7). Als deze knop niet blauw is, is er niets gevonden dat moet
   worden opgeruimd en kunt u Ccleaner afsluiten.

afbeelding 6

afbeelding 7



– Er wordt een vraag gesteld, klik op “Ja” (zie afbeelding 8).

– Er zal zich een nieuw venster openen, klik hier in op “opslaan” (zie afbeelding 9).

afbeelding 8

afbeelding 9



– Klik op de blauwe “Herstel alle geselecteerde fouten” knop of, als deze niet blauw is (dit kan het
   geval zijn als er maar 1 fout wordt gevonden), op de blauwe “Herstel deze fout” knop. De fouten
   worden opgeruimd (zie afbeelding 10).

– Klik op de blauwe “Sluiten” knop (zie afbeelding 11).

afbeelding 10

afbeelding 11



– We zijn klaar met Ccleaner. Klik op het kruisje rechtsboven om Ccleaner af te sluiten (zie
   afbeelding 12).

afbeelding 12


