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Navigationsseddel:
Tænd computeren, åbn et program, sluk for computeren
Fase

Forklaring

Tænd
computer

Tryk på computerens tændknap.

Åbn
program

I Windows 8 vises et startbillede. Klik på
modulet Skrivebord.

Efter et stykke tid er computeren klar til brug.

I Windows 7 åbner skrivebordet sig
automatisk, når computeren tændes.

På skrivebordet ses forskellige små billeder
(ikoner), som hver henviser til et program.
Du åbner et program ved at dobbeltklikke
med venstre museknap på det relevante ikon.
Der åbnes nu et nyt vindue, der viser programmet.
Luk
programmet

I højre hjørne øverst oppe er der en funktionsbjælke.
Her er 3 muligheder
1. Firkant - Få vist vindue på hele skærmen
2. Kryds - Luk program
3. Streg – Minimere.
Nederst i billedet er Proceslinien.
Når du minimerer et program, lukker du det
ikke. Det ligger som en knap på proceslinien.
Det kan hentes frem igen med at enkelt klik
med musen.

Sluk
computer

I Windows 8 slukkes computeren ved
tænd/sluk knappen.
I Windows 7 er det vigtigt, at du lukker
computeren korrekt, inden du kan slukke for
strømmen.
Når du trykker på Start-knappen i nederste
venstre hjørne, ser du det vi kalder en menu
på skærmen. - Her skal du trykke på Luk
computeren med venstre museknap.
Der går lidt tid og computeren slukkes.
Nu kan du slukke for strømmen til din
computer.
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