
3 måder til hurtigt at forbinde Bluetooth-
enheder i Windows 11 
Venligst Microsoft, bare bring Windows 10-genvejen tilbage. 

 

For bare et par måneder siden spurgte jeg, hvornår Windows 11 ville 
stoppe med at skrue op for de små ting. Det var naturligvis et retorisk 
spørgsmål, fordi had alene ikke kan give næring til øjeblikkelig 
forandring, selvom man ønsker det. (Måske er det for det bedste, i 
betragtning af den brede og vilde anvendelse af menneskelige følelser.) 

Men især en ændring i Windows 11 driver mig op ad en væg: 
Rensningen af tastaturgenvejen for hurtigt at forbinde Bluetooth-
enheder. Måske generer det dig også. Her er problemet og nogle 
løsninger. WIN + K 

Problemet 



Det er nemt at oprette forbindelse til parrede Bluetooth-enheder i 
Windows 10. Overlejringen til højre er det, du ser, når du bruger 
tastaturgenvejen.Win + K 
 

I Windows 10 gav hurtig adgang til dine trådløse skærme og enheder. 
Mange mennesker brugte det til at oprette forbindelse til parret 
Bluetooth-tilbehør. (Hej, det er mig.) Uanset om det var et headset eller 
en mus, krævede det minimal indsats. WIN + K 

I Windows 11 er genvejen væk. Åh, dens afskallede skal findes - at 
ramme bringer trådløse skærme op, du kan oprette forbindelse til. Men 
den nyttige del for de fleste mennesker er blevet fjernet. For at oprette 
forbindelse til dine parrede Bluetooth-enheder skal du i stedet navigere 
en længere, mere kredsløbsrute til Windows Settings-appen. (Microsoft 
er ligeglad med muskelhukommelse eller gentagne stressskader, 
tilsyneladende.) Denne proces involverer nu et diskret vindue, du også 
skal lukke, når du er færdig.WIN + K 

Det kan virke som en lille ting, men i lighed med at høre dryppet fra en 
utæt vandhane forårsager det meget irritation over tid. Jeg er heller ikke 
den eneste person, der finder dette irriterende. 



Løsningen (slags) 

Hvis du også finder ændringen til skærpende, er der et par løsninger, du 
kan prøve. De har ikke den samme hastighed eller fluiditet som 
Windows 10-versionen af tastaturgenvejen, men de gør adgang 
til Bluetooth &enheder en del af Windows 11's Indstillinger-app 
hurtigere. WIN + K 

Den første mulighed er så tæt som du kommer på originalen; de to 
andre er til folk, der foretrækker at bruge en mus i stedet for et tastatur. 

Metode 1 

Tryk på dit tastatur, så .Win + KENTER 

(Ja, dette er lige så slemt som Microsoft, der får os til at klikke på Vis 
flere muligheder i File Explorer, når du højreklikker på et ikon. Hvorfor 
det ekstra input? Nå, tilsyneladende tænkte designerne: "Hvorfor ikke?") 

Metode 2 

 
 
Du kan trække Bluetooth-ikonet til visning for hurtigere adgang til 
Bluetooth-enheder i appen Windows 11-indstillinger. 
 

I højre del af proceslinjen skal du klikke på caret-symbolet for at se dine 
skjulte systemikoner. Træk Bluetooth-ikonet til proceslinjen. 

Du kan nu dobbeltklikke på Bluetooth-ikonet, og det springer dig straks 
til Bluetooth &enheder > Enheder i Windows 11's Indstillinger-app, hvor 
du vil se en liste over dine parrede enheder, du skal oprette forbindelse 
til eller afbryde forbindelsen fra. 

Metode 3 



Det vindue, der vises, når du opretter en genvej i Stifinder. 
 

Opret en ny genvej på skrivebordet eller i et Stifinder-vindue. (Hurtigste 
måde at gøre dette på: Højreklik, og vælg derefter Ny > genvej.) 

For placeringen af genvejen skal du kopiere og indsætte denne tekst: % 
windir% \ explorer.exe ms-settings: bluetooth 

Du kan derefter fastgøre denne genvej til proceslinjen for høj synlighed. 
(Højreklik, og vælg derefter Vis flere indstillinger > Fastgør til 
proceslinjen). Det kan også være en god idé at ændre ikonet på 
genvejen, så du lettere kan genkende det med et øjeblik. (Klik på 
genvejen og tryk på dit tastatur, eller højreklik på genvejen og 
vælg Egenskaber > genvej. Vælg derefter Skift ikon.ALT + ENTER) 

Seriøst, hvad pokker 

Når det kommer til software, tilbyder de bedste flere måder at udføre en 
kommando på, ikke færre. Det er en meget venligere og mere 



inkluderende tilgang, som Microsoft ser ud til at undgå - og uden nogen 
klar grund til hvorfor. 

Tror Microsoft, at fjernelse af muligheder (i stedet for at tilføje dem) er 
fremskridt? Hvilken forvirrende tilgang til en brugerbase, der inkluderer 
mennesker med alle baggrunde, oplevelsesniveauer, behov og 
præferencer. 

 


