
Computeren slukker automatisk
I denne guide vil jeg vise hvordan du får Windows til at slukke får computeren helt
automatisk uden brug af 3 parts programmer...

Denne guide virker til...

Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP
Skrevet den 26. Oct 2009 af vilmand I kategorien Workstation / Windows XP | 

Windows 7 og Vista guide...

1/ Klik på start menuen og skriv "Opgavestyring" i søgefeltet derefter klik på "Opgavestyring" på
resultatlisten.

2/ Klik på "Opret basisopgave..." i højre side af vinduet.

3/ Skriv et navn til opgaven F.Eks. "Sluk computeren" og en beskrivelse hvis du da ønsker en og klik på
"næste".

4/ Nu skal du vælge hvornår opgaven skal udføres (bare vælg "Daglig") og klik på "Næste".

5/ Nu skal du vælge hvilket tidspunkt opgaven skal udføres (jeg tager klokken 20:00 så jeg skriver
20:00:00) og klik på "Næste".

6/ Nu skal du vælge hvad opgaven skal gøre, vælg "Start et program" og klik på "Næste".

7/ Nu skal du skrive "shutdown.exe" i feltet "Program/script".

8/ I feltet "Tilføj argumenter" skal du skrive "-s -t 00" og klik derefter på "Næste".

9/ Nu er du færdig og skal bare klikke på "Udfør" og lukke "Opgavestyring" igen.

Windows XP guide...

1/ Åben "kontrolpanelet" ved at klikke på "Start" og derefter på "Kontrolpanel".

2/ Åben "Administration" fra kontrolpanelet.

3/ Åben "Opgavestyring" fra administration.

4/ Klik på "Opret basisopgave..." i højre side af vinduet.

5/ Skriv et navn til opgaven F.Eks. "Sluk computeren" og en beskrivelse hvis du da ønsker en og klik på
"næste".

6/ Nu skal du vælge hvornår opgaven skal udføres (bare vælg "Daglig") og klik på "Næste".
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7/ Nu skal du vælge hvilket tidspunkt opgaven skal udføres (jeg tager klokken 20:00 så jeg skriver
20:00:00) og klik på "Næste".

8/ Nu skal du vælge hvad opgaven skal gøre, vælg "Start et program" og klik på "Næste".

9/ Nu skal du skrive "shutdown.exe" i feltet "Program/script".

10/ I feltet "Tilføj argumenter" skal du skrive "-s -t 00" og klik derefter på "Næste".

11/ Nu er du færdig og skal bare klikke på "Udfør" og lukke "Opgavestyring", "Administration" og
"Kontrolpanelet" igen.

Kommentar af repox d. 26. Oct 2009 | 1

Hvad er formålet med guiden? Hvem har behov for at automatisk slukke sin computer hver dag kl. 20?

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 27. Oct 2009 | 2

repox - jeg går ud fra at "argumenterne" sørger for at den lukker kl. 20 senest + når den ikke laver
noget...?

Men jeg kan ikke få det til at virke: http://peecee.dk/upload/view/199969/full

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 27. Oct 2009 | 3

Jeg kører Windows 7 Ultimate OEM.

Kommentar af repox d. 27. Oct 2009 | 4

#2
Hmm... Well, hvis der er nogen der har et behov for at den dagligt lukker og slukker på et bestemt
tidspunkt, så er det vel godt - såfremt det virkede...

Kommentar af excelent d. 27. Oct 2009 | 5

Selfølgelig virker det, hvad havde du tænkt dig....
Fint tip vilmand, det er jeg sikker på mange kan bruge

John jeg kører ganske vist Vista home, men tænkte på om du evt har sat "" omkring shutdown.exe og -s -t
00 for det skal der ikke være.

Kommentar af serverservice d. 07. Nov 2009 | 6

Det er lidt op til folk selv om de kan bruge tippet
Men jeg plejer selv at slukke min pc når jeg ikke bruger den og har ikke brug for dit tip

Kommentar af sjokoman d. 14. Nov 2009 | 7

Det kan vel også bruges erhvervsmæssigt, hvis man gerne vil spare lidt strøm. Der er mange, der
glemmer at slukke.

Kommentar af bufli d. 15. Nov 2009 | 8

Hold da kæft en masse brokkehoveder. Hvis i ikke har brug for tippet, så læs det, træk på skulderen og se

http://peecee.dk/upload/view/199969/full


om der er noget andet i kan bruge. De der ikke kan få det til at virke, kan for min skyld være et
"brokkehovede".

Jeg synes det er smart. Jeg glemmer indimellem jeg har min PC stående tændt. Når jeg så står op om
morgenen, og min PC står og kører, så kan man se ulempen ved en støjsvag PC :-)

Så måske vil jeg prøve det, og så sætte den til at slukke så sent, at jeg forventer at det er en fejl hvis
PC'en står og kører.

Kommentar af kristianiversen d. 17. Nov 2009 | 9

Fint tip.

Kommentar af Pitbull_Ali d. 24. Nov 2009 | 10
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Det er lidt op til folk selv om de kan bruge tippet
Men jeg plejer selv at slukke min pc når jeg ikke bruger den og har ikke brug for dit tip <<<< :| Bad day?
:)

Kommentar af egzonrh d. 03. Dec 2009 | 11

Det er en god tip. Hvis børnene får at vide af deres forældre, at de skal slukke computeren kl. 20.00 - hvis
de ikke gøre det, så kan den her tip bruges.

Den kan også bruges hvis man glemmer at slukke PC'en, og for at spare strøm.

Kommentar af blackunicorn d. 07. Dec 2009 | 12

Jeg synes det er en fin guide, det er jo op til en selv om man vil bruge den eller ej.

Der skal nok være nogen der kan bruge den, og så er de hjulpet godt på vej :)

Kommentar af gunfar d. 29. Jan 2010 | 13

hej
kan ik få det med punkt 3 i xp udgaven til at virke
3/ Åben "Opgavestyring" fra administration

og hvis jeg søger det under søg ved
på "Start" og derefter "søg " kommer der noget frem jeg ik kan bruge,, kan du hjælpe her

http://www.serverservice.dk

