
Guide til at undgå irreterne toolbar og til at fjerne dem
Hej jeg har lavet en guide som hjælper med at undgå at få irreterne toolbar og om
hvordan man fjerner dem. Ved du ikke hvad toolbars er? hvis man har dem er det
dem som er under søge adressen, det er små søgefelter som kan fylde meget, de
findes fx i chro
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Når man installere ting fra nettet og man er igang med setupppen kan man nogle gange se at der er en
lille firkant med et kryds i. Ved firkanten kan der fx stå installer Bing toolbar. Hvis der står det skal man
huske at fjerne krydset, men hvis man ikke når det kan man gøre dette.
Gå ind i kontrol panel
Fjern et program
Led efter steder hvor der står toolbar og slet dem.

Pas på ikke at slette noget forkert.

Kommentar af karise_larry d. 26. Feb 2014 | 1

www.spywarefri.dk/artikel/software-vi-kom-til-at-installere-091211/

Og til sidst kommer den til at se sådan ud ->
http://faildesk.net/wp-content/uploads/2011/05/Too_many_toolbars-1024x837.jpg

Kommentar af repox d. 28. Feb 2014 | 2

Low-quality? Eller det bare mig?

Kommentar af 220661 d. 01. Mar 2014 | 3

#2 Måske.
Man burde i sådan en guide også lige nævne AdwCleaner som også rydder op i sådanne toolbars.
#1 Sådan et skærmbillede har du forhåbentligt ikke st når du har åbnet en internet side Karise Larry?
Men 2-3 stykker har jeg da set på andres computere.

Kommentar af 220661 d. 01. Mar 2014 | 4

En anden ting der også burde stå, var at man når man installerer programmer som der er downloadet fra
nettet, så bør man køre installering som brugerdefineret hvis muligt. Her kan men nemlig en del gange fra
klikke de ekstra "tilbud" der mange gange er med som tredjepart i de programmer man tror man kun
henter.

Kommentar af michael_stim d. 06. Mar 2014 | 5

#1
Haha, der er et par timers arbejde med at rense den PC.

#2
Du har helt ret. Det er f eks ikke alle toolbars der kan renses fra læg til/fjern programmer. Desuden savner

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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jeg lidt mere info. Og som #3 siger, lidt info om programmer der kan hjælpe en.

Kommentar af ja39 (nedlagt brugerprofil) d. 07. Mar 2014 | 6

Skrev i går en kommentar, som ikke kom med, skøndt jeg prøvede flere gange, så dette er bare en prøve.

Kommentar af ja39 (nedlagt brugerprofil) d. 16. Mar 2014 | 7

#7 Det er jo helt fint hvis det program, du linker til, kan det det lover.

Kommentar af downloadcentral.dk d. 16. Jun 2014 | 8

Jeg vil anbefale http://spyhunter.eu/ som fjerner alt og udviklerne bag laver en løsning, hvis det ikke gør!
Det er dog ikke freeware!

Kommentar af jonashn d. 10. Feb 2015 | 9

Low quality, og helt ærligt, retsknivning.. Det er altså ikke svært når de fleste browsere har indbygget
stavekontrol. "irritererne"..

http://spyhunter.eu/

