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Öven to dat Inrichten vun Windows 

1. Gaht Se nochmal in de Systemstüerung (Start | Einstellungen | Systemsteuerung). Dat 
is de Schaltzentraale för de persöönlichen Instellungen bi Windows. 

2. Kiekt Se na, wat sik ünner dat Symbol Anzeige verstekt. – Dat is de Dialoog Eigen-
schaften von Anzeige, den Se al kennt. De Weg över’t Kontextmenü vun’n Desktop is 
also bloots en Afkörten. 

3. Kiekt Se na, wat in de Systeemstüerung ünner dat Symbol Datum und Uhrzeit stekt. – 
Dat is de Dialoog vun de Klock, den Se ok al kennt. De Weg över de Klock op de 
Taskliest weer also ok bloots en Afkörten! 

4. Passt Se Ehr Tastatuur an Ehr persöönlichen Wünschen an (Start | Einstellun-
gen | Systemsteuerung | Tastatur). Dor köönt Se düt instelln:  

Registerkoort Geschwindigkeit: 

Dat is vör allen wichtig, wenn Se in 
Textprogramme veel schrieven wüllt. 

• Verzögerung: Wenn Se op en Tas-
te drückt un ehr daldrückt hollt, 
denn duert dat en beten, un denn 
wedderhaalt sik dat Teken, solang 
Se de Taste daldrückt hollt. De 
Duur vun düsse lütte Töövtied stellt 
Se hier in. – Wichtig is dat för Lü, 
de en „sware Hand“ hebbt un bi’t 
Tippen jümmers duppelte Booksta-
ven maakt, ok wenn se’t gor nich 
wüllt. 

• Wiederholrate: Wenn de Verzö-
gerung vörbi is, denkt Windows, 
„nu will min Benütter avers 
würklich düsse Taste wedderha-
len!“, un denn wedderhaalt dat dat 
– un wa gau, dat regelt Se hier.  

• In dat lerrige Feld Klicken Sie 
hier... köönt Se’t utprobeern: 
Rinklicken, Taste daldrückt hollen, Instellung ännern, Rinklicken, Taste daldrückt hollen, 
Instellung ännern, ... 

• Bi de Cursorblinkgeschwindigkeit is meent, wa gau de Strich blinkt, de in’t Textpro-
gramm angifft, woneem Se graad schrievt. Blinkt he to langsam, is he nich to sehn; blinkt 
he to gau, maakt dat mall. 
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Registerkoort Sprache: 

Dat is intressant, mal to sehn, wat sik dorachter versteken deit. De Computer weet nämli nix 
dorvun, wat för Teken op de Tasten afbildt sünd; he weet bloots, wat en lütt Programm, de 
Tastaturtreiber, em seggt. Un de seggt em, wat för’n Teken he maken schall, wenn düsse 
oder en annere Taste drückt warrt. Se köönt also 
mit en düütsche Tastatur ok russische Teken 
schrieven – sogoor chineesche, wenn Se den 
richtigen Tastaturtreiber dorto hebbt. Un den 
köönt Se hier bestelln. 

• Klickt Se op Hinzufügen.  

• Se kaamt in en lütt Fenster, ’neem Se de 
Utwahl an mennig Spraken mit exotische 
Teken hebbt. De köönt Se alle op Ehr Tasta-
tur anwennen! 

• Man daat Se’t nich, wenn’t nich nödig deit. 
 

De annern Registerkoorten sünd nich so wichtig. 

 

5. Informeert Se sik över den Computer, ’neem Se an sitt, dör Start | Einstellungen | Sys-
temsteuerung | System. Benütt Se de ünnerscheedlichen Registerkoorten. Finnt Se rut, 

• wa veel Arbeitsspieker (RAM) SeEhr Rekner hett, 

• welk Verschoon vun Windows installeert is un op wokeen de Lizenz utstellt is, 

• wa veel Prozent vun de Systemressourcen frie sünd, 

• wat „Systemressourcen“ eentlich bedüüd (de Direkthilfe fragen! Rechtsklicken op dat 
fraagliche Element in’n Dialoog!), 

• welk Typbeteknen SeEhr Monitor un SeEhr Grafikkoort hebbt. (Benütt Se dorto de Liste 
vun de Hardwarekomponenten op de Registerkoort Geräte-Manager. Woans funsche-
neert düsse Liste? Direkthilfe benütten!) 

Wenn, meent Se, kann dat nüttlich ween, düsse Saken to weten? (Bruukte Computers köpen? 
En Deel vun’n Computer is kaputt – ?) 

 

6. Gaht Se na Start | Einstellungen | Taskleiste und Startmenü. Benütt Se hier bloots de 
Registerkoort Optionen der Taskleiste. Probeert Se de ünnerscheedlichen Opschoonen 
ut. Test Se eersmaal de Schaltflach Übernehmen, dorna eerst OK. 
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