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Sådan gør du din pc ren 
En ren computer er en sund computer. Sørg for at gøre din 
computer rent jævnligt, så støv ikke sætter sig på mekanikken 
og gør din pc sløv. Her kan du se, hvordan du gør. 
 

Støv og andet snavs i computeren er dog ikke kun uhygiejnisk, det er også til 
skade for maskinen. 

En beskidt computer fungerer nemlig dårligere, end en ren computer gør. Støv i 
blæseren begrænser computerens ydeevne, og krummer i tastaturet gør tasterne 
træge. 

Du bør derfor huske at gøre din computer rent, ligesom tilfældet er med resten af 
dit hjem. 

Undgå vand og sæbe 
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Elektronik kan dog ikke rengøres som resten af dig hjem. 

Du kan nemt komme til at ødelægge din pc, hvis du bruger vand og sæbe. De 
elektroniske dele har nemlig ikke godt af fugt. 

Rengøring af elektronik er dog ikke kompliceret, men du skal ud og investere i en 
dåse komprimeret luft og noget isopropylakohol. En blød pensel kan også gøre 
underværker. 

En dåse med komprimeret luft kan fås fra 29 kroner på nettet. Isopropylakohol 
kan købes i Matas for en lille 50'er. 

Har du det, er du klar til at gøre din pc ren. 

 
KOMPRIMERET LUFT  

En dåse med komprimeret luft er det bedste værktøj, når du skal rengøre din pc. Så kan du nemlig 
"blæse" snavs væk fra svært fremkommelige steder. Luften er også tør, så du ikke beskadiger 
computeren med fugt. 

 

SÅDAN FJERNER DU STØV FRA DIN PC 
Særligt støv er problematisk for din elektronik, da det kan sætte sig i din 
computers køleelementer, og så bliver din computer hurtigt for varm, og 
blæseren bliver nedslidt. 
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Din stationære computer gør du ren ved først at slukke for den og tage 
strømstikket ud. Det er en god idé at sætte den på et bord i en god højde, så du 
nemt kan komme til alle steder i din computer uden at få ondt i ryggen. 

Start med at åbne computerens kabinet med en stjerneskruetrækker. 

Gå forsigtigt til værks 
Pc’ens blæsere er ofte de største støvsamlere, og her kan du nemt fjerne det 
værste med køkkenrulle og nænsomt tørre dem af. En blød og ren pensel er også 
god til formålet. 

Støv på mere følsomme komponenter som bundkort og processor kan du blæse 
af med en dåse komprimeret luft, men sørg for at holde fast med en finger på 
blæserens vifte, da blæseren kan tage skade af for meget blæst fra dåsen. 

Har du en bærbar computer, skal du ikke åbne den, medmindre du ved, hvad du 
laver. Men du kan sagtens rense luftkanalerne i bunden med komprimeret luft 
eller med en forsigtig støvsuger. 

 
BESKIDT BLÆSER  

Der samler sig støv omkring computerens blæser uanset om du har en bærbar eller en stationær 
computer. Det kan gøre det sværere for blæseren at arbejde, og din computer kan blive både varm 
og langsom. Du fjerner det let med komprimeret luft, en ren pensel eller forsigtigt med din 
støvsuger. 
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Sådan gør du skærmen ren 
Pc’ens skærm kan hurtigt blive beskidt, og en beskidt skærm er ulækker at kigge 
på. Den er heldigvis nem at gøre rent. 

Giv skærmen en tur med en tør klud af mikrofiber. Andet materiale kan ridse din 
skærm, og det ønsker du ikke at gøre. 

Er skærmen stadig snavset, kan du fugte din mikrofiberklub med lidt vand eller 
en blanding af halv husholdningseddike og halv vand. Giv herefter skærmen 
endnu en tur med kluden. 

Du kan også købe skærm rens, som er lavet specielt til rengøring af skærme. Det 
kan også bruges til dit faldskærms-tv. 

Tastatur og mus er bakteriebomber 
Tastaturet på din pc bliver hurtigt hjemsted for alle former for skidt, snavs og 
støv, men du kan endnu hurtigere gøre det rent, og dit tastatur bliver igen som 
nyt. 

Start med at vende dit tastatur på hovedet og ryst det fri for krummer. Her kan du 
også bruge dåsen med komprimeret luft til at få genstridigt støv ud fra tasterne. 

En effektiv måde at fjerne både fedt og bakterierne fra tasterne er at bruge 
vatpinde, som du dypper i isopropylakohol. 

Denne form for alkohol fordamper hurtigere end husholdningssprit og er derfor 
ideel at bruge til overflader, der er mere delikate.  
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TASTATUR  

Tag en håndfuld vatpinde, isopropylakohol og en god portion tålmodighed og så er du klar til at 
rense dit tastatur. 

  

Sådan gør du tastatur og mus rent 
Gnub forsigtigt med en fugtig vatpind på de enkelte taster og skift vatpind 
undervejs. 

Giv eventuelt din mus en tur også - både på overfladen, hvor din hånd hviler, men 
også på undersiden, hvor der samler sig snavs, når du bevæger musen. 

Mange tastaturer har knapper, du kan tage af. Hvis dit tastatur kan dette, kan du 
lægge tasterne i blød i sæbevand natten over. Her er det dog vigtigt, at du husker, 
hvor du tog tasten fra, så du sætter den korrekt på igen. 
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3 gratis tips til at få fart 
på pc'en 
DU BEHØVER HVERKEN INVESTERE I EN NY PROCESSOR, MERE 

HUKOMMELSE ELLER EN SSD, HVIS DU VIL HAVE LIDT MERE 

FART I EN GAMMEL COMPUTER. MED DISSE TRE TIPS FÅR DU 

HELT GRATIS EN HURTIGERE COMPUTER. 

 

 

 

1. RYD OP PÅ DIN HARDDISK 
Lagerpladsen på enhver pc kan hurtig blive trang efter blot et par måneder.  

Når lageret bliver fyldt til randen, bliver din pc ofte langsom, og du vil altså kunne 
finde en del fart blot ved at rydde op på din pc, så du har minimum 5 GB ledig 
lagerplads - og gerne mere. 

Du kan eksempelvis bruge dette trick til at finde de programmer og filer, som 
optager særligt meget plads. 
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1.1 RYD OP I RODET PÅ DIN HARDDISK  

Windows 10 byder på en smart og grafisk flot oversigt over de elementer, som 
optager plads på dine drev. Oversigten gør det desuden nemt at rydde op, for du 
kan ganske præcist udpege de pladskrævende filer og programmer. 

• Åbn først Indstillinger og klik på det første punkt i menuen, System. 
• På listen i venstre side klikker du nu på Lager, og så får du et 

overblik over computerens drev.  
• Klik derefter på et af drevene for at se, hvad der optager plads. 
• Computeren undersøger nu kort, hvor meget lagerplads de 

forskellige kategorier optager.  
• Klik derefter på en af kategorierne for at få udspecificeret, hvilke 

mapper og filer som sluger pladsen på dit drev. 

2.2 FORLÆNG BATTERILEVETIDEN 

Din skærm, netværkskort og Bluetooth-tilslutning tapper alle dit batteri for strøm, 
men ved du, hvilke der er de værste strømslugere? Blandt indstillingerne i 
Windows 10 kan du forlænge batterilevetiden på din bærbare computer ved at 
slå de mest strømkrævende funktioner fra. 

• Åbn startmenuen, klik på punktet Indstillinger og åbn 
undermenuen System.  

• Find nu og klik på punktet Strømsparetilstand i vinduets venstre 
side. 

• Midt i vinduet klikker du nu på Batteribrug, også får du efter et 
øjeblik en enkel oversigt over, hvor mange procent elementer som 
skærmen eller Wi-Fi udgør af det samlede strømforbrug. 

3.3 AKTIVÉR GOD-MODE / BLIV EN GUD I WINDOWS  

God-mode er ikke en ny funktion, for den har faktisk været fast bestanddel af 
Windows siden Windows 7. Mappen er dog smækfyldt med glimrende 
indstillinger, så der er god grund til at finde den frem. Fremgangsmåden er 
ganske enkel: 

• Opret en ny mappe ved at klikke på en ledig plet på dit 
Skrivebord.  

• I menuen vælger du først Ny og derefter Mappe. 
• Giv nu din nye mappe navnet Supermappe.{ED7BA470-8E54-465E-

825C-99712043E01C}. 

 Teksten før punktummet kan du faktisk helt selv vælge, men i mine øjne er 
Supermappe et glimrende navn til en mappe, hvor du kan indstille næsten alt ved 
den din pc. 
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2. Optimér Windows til den bedste ydelse 
Du bemærker det måske ikke, men Windows 10 er spækket med små, grafiske 
elementer, der giver et flot visuelt udtryk, men det kan også tappe din computer 
for kræfter.  

Alle de elementer kan du slå fra med et flueben, så Windows indstilles til den 
bedste ydelse: 

1. Åbn Indstillinger, klik på System og vælg menupunktet Om i nederste 
venstre hjørne.  

2. Øverst til højre klikker du på Systemoplysninger og i næste vindue 
på Avancerede systemindstillinger.  

3. Klik i feltet ud for Juster til den bedste ydelse og klik på OK. 

3. Brug et optimeringsprogram 
Der findes et væld af forskellige programmer, der kan rense din pc for småfiler, 
som hober sig op rundt om i dit styresystem og sløver din pc.  

CCleaner er et godt, gratis bud, og det er anerkendt som et af de bedste til 
formålet - du downloade det og få en vejledning til Programmet her. 

 

 

 

 

https://www.pchelpsoft.com/static/lp/pc-cleaner/dk/?tracking=PH_DK_PP_BI_SE_PCC&keyword=ccleaner%20free&campaignID=BINGADS&msclkid=f3ee6f3ae2de13906d950c0fed77d188&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PC%20Cleaner_DK_SE_BI&utm_term=ccleaner%20free&utm_content=C%20Clean%20V2

