tage bort conduit search, istart webbssercher, delta
search etc. fra din browser
Af Giorgio Torreggiani den 13. marts 2015 kl. 21:10

Guide for at rense din browser:
1. Afinstaller/Uninstall programmet gennem at gå til
Start>Kontrolpanel>Programmer/Programs>Afinstaller et program/Uninstall a program
Der finder du webssercher, conduit, delta, search protect etc som du skal afinstallere
2. Chrome: Gå til Instillinger/Settings>Instillinger/Settings>Extentions
Slet det du ikke vil have i browsern
Gå tilbage til Settings
Gå til Manage Search Engines/Søgemaskiner
Tryk på Make Default
Slet de søgemaskiner du ikke vil have
Højreklik på google ikon
Højreklik på google ikon og gå til proporties
I feltet Target skal det være:
"C:\Program Files
(x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
I feltet Start In skal det være: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application"
Tryk på Apply
Du kan lukke Chrome og åbne det igen.
Du kan også trykke på advanced settings og på reset knappen længst ned i settings.

3. Firefox: Gå til Firefox knappen og til Options
På Search kan du slette de søgemaskiner du ikke vil have
På General skal du trykkke på Restore Default og på ok
Højreklik på firefox ikon
Højreklik på firefox ikon og gå til proporties
I feltet Target skal det være: "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"
I feltet Start In skal det være: "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox"
Tryk på Apply
Du kan lukke og åbne Firefox igen
Du kan også via Firefox knappen og help og troubleshooting information trykke på Refresh
Firefox.

4. Internet Explorer: Tryk på Settings og Internet Options
På General kan du sætte din hjemmeside
På Programs og Manage add-ons kan du se

Toolbars and Extentions, hvor du kan slette det du ikke vil have
search providers, hvor du sætter bing til default og sletter dem du ikke vil have
gennem at markere dem ogtrykke på Delete/Slette.
Højreklik på IE ikon
Højreklik på IE ikon og gå til proporties
I feltet Target skal det være: "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
I feltet Start In skal det være: C:\Users\
Tryk på Apply
Du kan lukke og åbne Internet Explorer igen
På Settings>Internet Options> Advanced kan du trykke på Reset knappen
På denne video kan du se det i handling: https://www.youtube.com/watch?v=t38a90nG6hA

