
Windows 10 W021

Windows 10 meldingspictogram verbergen in een Windows 7 PC

Hieronder wordt beschreven hoe U het Windows 10 witte meldingspictogram kunt verbergen, zodat
U geen meldingen meer ontvangt en hoe U dit meldingspictogram nadien opnieuw kunt
inschakelen, zodat het weer op uw scherm verschijnt.
U ontvangt hierna geen meldingen meer!

U wilt het icoontje dat U hiernaast
ziet verbergen, of nadien weer 
tevoorschijn halen.

Het betreft het witte ruitjesvierkantje:

Stap 1: Ga met de muis op uw takenbalk staan, onderaan op uw
beeldscherm en klik op de rechter muisknop en kies onderaan:  Eigenschappen
Zie de afbeelding hieronder:

Stap 2: Klik in het volgende scherm op de keuze: Aanpassen…
Zie de afbeelding hieronder:
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Stap 3: In het navolgende scherm ziet U links onderaan:  Altijd alle pictogrammen en meldingen op de
taakbalk weergeven
Zie het scherm hieronder.
Vink dit vinkje linksonderaan:  UIT

UITVINKEN,  Hiermee worden de menukeuzes wit van kleur.

Stap 4: Zoek in het scherm naar onderstaande keuze:

Stap 5: Klik op onderstaande menukeuze op: Pictogram en meldingen weergeven

Stap 6: Kies hieronder de menukeuze:  Pictogram en meldingen verbergen
Mocht U later het Windows 10 pictogram weer terug wensen op de takenbalk, rechts onderaan
op uw beeldscherm, kies dan t.z.t. de menukeuze: Pictogram en meldingen weergeven.
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Stap 7: Nadat bovenstaande keuzes zijn uitgevoerd, klik rechts onderaan op:  OK
( Zie het scherm hieronder )

Het pictogram met de melding van Windows 10 is nu verdwenen van uw takenbalk, rechts
onderaan op uw beeldscherm.

Wenst U in een later stadium het Windows 10 pictogram weer terug, voer dan bovenstaande
stappen opnieuw uit en kies bij stap 6:
Pictogrammen en meldingen weergeven

LET OP:  Wilt U wel gratis Windows 10, voer de installatie dan uit VOOR eind juli 2016 !!! 
Zet voor half juli 2016 bovenstaand pictogram weer aan!

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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