
Installatiehandleiding voor Ccleaner.

In deze handleiding wordt de installatie van het  programma Ccleaner stap voor stap 
beschreven.
We beginnen met het downloaden van het installatieprogramma. Dit doen we met een 
webbrowser, ik kies hier voor Microsoft Edge omdat iedereen die Windows 7, 8 of 10 
gebruikt dit geinstalleerd heeft staan op zijn computer.

- Open Microsoft Edge door 1 keer op de blauwe E onderin de taakbalk te klikken (zie 
  afbeelding).



- De webbrowser Microsoft Edge zal nu openen (zie afbeelding).
  Let op! In deze afbeelding is de website van het computercafe te zien omdat die op
  deze computer staat ingesteld als thuispagina, in uw versie van Edge is dat
  waarschijnlijk een andere pagina.

- klik in de "locatiebalk", dit is het tekstvak waar in de afbeelding hierboven 
  "pczandbuurt.nl" staat boven in het venster naast de knop met het huisje, haal de tekst
  die er staat weg met de "backspace" toets en type “www.google.nl” (zonder
  aanhalingstekens)  en druk op de Enter toets. 
  De zoekpagina van google zal nu geopend worden (zie onderstaande afbeeldingen).



– Klik in het tekst-invul-veld onder het Google logo, type “ccleaner filehippo” (zonder
   aanhalingstekens)  en druk op Enter.
– Klik nu in de resultaten op het resultaat met “filehippo” in de naam, in dit geval het
   bovenste resultaat (zie afbeelding). De pagina van filehippo zal geladen worden.



– Klik op de filehippo pagina op de grote groene “download latest version” knop die
   rechtsboven in het scherm te vinden is (zie afbeelding).

– Onderin het venster zal een balk openen met de vraag wat we met het bestand dat we
   gaan downloaden willen doen. Klik in deze balk op “Opslaan” (zie afbeelding).



– Na het  downloaden (dit kan een tijdje duren, u ziet links onderin de balk waar we net
   geklikt hebben een percentage oplopen van 0% naar 100%) ziet u onderin de balk de
   vraag wat u met het inmiddels ge-downloade bestand wil doen, klik in de balk op
   “uitvoeren”, het installatieprogramma van ccleaner zal worden geopend (zie
   afbeelding).

– Klik in het installatieprogramma van ccleaner op “installeren” (zie afbeelding).



– Ccleaner wordt nu geïnstalleerd (zie afbeelding).

– Als de installatie klaar is zien we het onderstaande scherm. Klik in dit scherm op het
   vinkje voor “release notes bekijken” om het uit te zetten en dan op de blauwe
   “ccleaner uitvoeren” knop (zie afbeelding). Hierna zal het programma Ccleaner
   openen.



De volgende stap is optioneel, het zet de meldingen van ccleaner uit. Het voordeel is dat 
u niet meer door deze meldingen wordt lastig gevallen, het nadeel is dat u er nu zelf aan 
moet denken om regelmatig op te ruimen met ccleaner.
– Klik in Ccleaner aan de linkerkant van het scherm op het tandwiel met daaronder
   “opties” (zie afbeelding), we komen nu bij de instellingen van ccleaner.

– Klik  in het opties scherm op “Bewaking” om bij de bewakings-instellingen te komen
   (zie afbeelding)



– We moeten hier twee instellingen aanpassen. Klik eerst op het vinkje voor
   “systeembewaking inschakelen” (in de afbeelding staat hier een 1 bij) om dit uit te
   zetten en daarna op het vinkje voor “Actieve bewaking inschakelen” (in de afbeelding
   staat hier  een 2 bij). Er zal nu gevraagd worden of u zeker weet dat u de bewaking wil
   uitschakelen, klik op “Ja” (zie afbeeldingen).

De installatie van Ccleaner is nu klaar en het programma is klaar voor gebruik. Het 
gebruik van Ccleaner wordt in deze handleiding niet behandeld dus we sluiten alles af. 



– Sluit Ccleaner af door boven in het venster op de X te klikken (zie afbeelding).

– Klik in Microsoft Edge (die op de achtergrond nog open stond als u hem zelf al niet had
   afgesloten) op de X rechtsboven (zie afbeelding).


