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www.Google.nl instellen als standaard zoekmachine in Edge
Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe U Google.nl als standaard zoekmachine
kunt instellen in de Edge-browser van Microsoft. Zoekopdrachten in Edge worden dan door Google.nl
uitgevoerd. U kunt ook een andere zoekmachine instellen, www.google.nl is hier als voorbeeld gekozen.

Stap 1: Klik op het Blauwe pictogram van Edge, rechts naast de startknop van Windows 10

Stap 2 : De Edge-browser opent zich nu.
BELANGRIJK:  Typ nu boven in de adresbalk van de Edge-browser de door U gewenste zoekmachine in…
In dit voorbeeld is voor www.google.nl gekozen.  U kunt ook een andere zoekmachine kiezen !

Typ in: www.google.nl

Zie de afbeelding hieronder :

Rechts boven in het scherm bevindt zich het menu van de Edge-browser, onder de 3 puntjes  .  .  .
Klik met uw linker muisknop 1 x op de 3 puntjes …

Zie de afbeelding hieronder :
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Stap 3 : Het menu van de Edge-browser ontvouwt zich.
Klik onderaan in het menu op de keuze:
     Instellingen

Zie het scherm hieronder:

Stap 4: Het Instellingen menu van de Edge-browser ontvouwt zich:
Zie het scherm hieronder:
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Ga met de linker muisknop naar de rechter-zijde van dit Instellingen-menu
Ga met de linker muisknop op de schuif-balk staan en schuif de balk naar boven toe.
U dient verder naar beneden te gaan in dit Instellingen-menu.
Bijna onderaan ziet U dan de menu-keuze:

  Geavanceerde instellingen weergeven

klik hierop

Zie het scherm hieronder :

Stap 5: Het menu:     Geavanceerde instellingen       opent zich…

Ga met de linker muisknop naar de rechter-zijde van dit Geavanceerde instellingen menu.
Ga met de linker muisknop op de schuif-balk staan en schuif de balk naar boven toe.
U dient verder naar beneden te gaan in dit Geavanceerde instellingen menu.

Zie het scherm op de volgende pagina :
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Bijna onderaan ziet U dan het onderdeel:   

Zoeken in de adresbalk met

staan.

Vervolg, zie de volgende pagina …
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Stap 6: In het onderdeel:         Zoeken in de adresbalk met
ziet U in het uittrekvak staan:

  Bing ( www.bing.com)

klik hierop:

Nadat U op Bing (www.bing.com)  heeft geklikt ziet U dat

BING (www.bing.com )

blauw wordt van kleur en daaronder verschijnt een nieuwe keuze:

  < nieuwe toevoegen >

Klik op:      < nieuwe toevoegen >

Zie de afbeelding op de volgende pagina…
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Stap 7: In het blauw verschijnt nu op het scherm:  www.google.nl    Klik op:  www.google.nl
Zie het scherm hieronder:

Klik daarna op het grijze vlak eronder:       Als standaard toevoegen

Zie het scherm op de volgende pagina :

Standaard zoekmachine instellen Pagina 6 van 8 www.windows10help.nl



De Edge-browser keert terug naar het menu:  Geavanceerde instellingen …

Sluit uw Edge-browser, klik rechts boven in de hoek op het kruisje met uw linker muisknop …

Mocht U het onderstaande scherm krijgen, klik dan op:       Alles sluiten

Vervolg op de volgende pagina …
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Klik met uw linker muisknop op het blauwe pictogram: , links bij het startmenu om
uw Edge-browser opnieuw op te starten …

Zoekopdrachten welke U nu opgeeft in de adresbalk van Edge worden nu door Google.nl uitgevoerd …

Klaar !

U kunt dit .pdf bestand eenvoudig uitprinten of downloaden op uw computer.
U mag dit .pdf bestand nadien vrij verspreiden en ook mailen naar andere computergebruikers.
Voor meer help-informatie, tips en trucs kunt U terecht op het navolgende internetadressen:

www.startnederland.nl/help       of op:        www.Windows10help.nl

Dit .pdf bestand kunt U ook terugvinden via één van de bovenstaande internet-adressen.

Dit .pdf document wordt U aangeboden door:   www.startnederland.nl
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