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Sådan får du adgang Start Screen hjælp Start Menu Reviver 2How
to access the Start Screen using Start Menu Reviver 2
Menuen Start Reviver 2 er et must have værktøj til alle, der bruger Windows 8. Det bringer tilbage Startmenuen til Windows 8, men gør det på en progressiv måde.
En af de store ændringer i Windows 8 i forhold til tidligere versioner af Windows er indførelsen af
??startskærmen. Dette er “Full Screen Start Menu ‘indgivet med fliser. Mange mennesker ikke meget til
overs for denne start-skærmen og foretrækker at bo i desktop miljø, men for dem af jer, der ønsker at få
adgang til det efter installation af Start Menu Reviver 2 her er, hvordan du kan gøre det:

Video udskrift:
Hey guys, Mark her fra ReviverSoft. I dag har jeg tænkt mig at lære dig, hvordan du kommer til Windows
8 startskærmen fra start-menuen fornyer. Mens de fleste mennesker har installeret startmenuen Reviver
fordi de ikke kan lide startskærmen, eller de ønsker at bare få denne start menu tilbage på en eller anden
måde. En masse mennesker stadig gerne vil være, hvordan man kommer derhen, bare fordi der er nogle
masse fliser, der er virkelig dejligt at se, at adgang til en masse forskellig funktionalitet.
Hvis du ønsker at gøre dette, gør vi det meget nemt i startmenuen Reviver er der et link her, lige på
startskærmen, skal du klikke på denne start skærmen kommer op, og så skal du klikke tilbage på
skrivebordet og voila det er meget hurtig og nem. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du gør dette, eller
du har nogen problemer med dette, bedes du forlade et spørgsmål eller en kommentar, i kommentarfeltet
nedenfor. Tak for at lytte og håber at se dig snart.
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