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Handleiding RegSeeker:

Download RegSeeker hier en installeer het programma.

Start RegSeeker, het volgende venster verschijnt:

Stel eerste uw taalkeuze correct in. Klik daarvoor bovenaan op Languages. Selecteert u juiste
taal instelling: Dutch. U ziet vervolgens de hierboven staande Menu’s verschijnen. 

Zoeken in register: Hiermee kun je registry key’s gaan opzoek op naam, kan je
bijvoorbeeld alle key’s gaan opvragen van Inventor door simpelweg te zoeken op
“Inventor”.
Programma’s: Hiermee kan u windows programma’s verwijderen van je pc.
Opgestarte programma’s: Hiermee kan u bekijken welke programma’s windows opstart
wanneer u Windows opstart. Je kunt hier dan ook ervoor zorgen dat deze programma’s
niet meer gestart worden bij het opstarten van Windows, wat je wel wat performance laat
winnen. Deze programma’s draaien dan niet meer verder op de achtergrond.
Kleurenschema’s: Hier kan je de niet gebruikte kleurenschema’s verwijderen.
Geschiedenis: Verwijder hier al je cookies en geschiedenis van IE Explorer.
Tweaks: Als je graag Windows nog een beetje “tweakt” dan kan dit hier. Je kunt
bijvoorbeeld alle pijltjes bij snelkoppelingen weghalen.
Opschonen register: Als je op opschonen register klikt krijg je het volgende scherm:

http://users.telenet.be/inventorwizard
http://www.hoverdesk.net/dl/en/RegSeeker.zip
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Geef eerst aan op welke sleutels je wenst te zoeken, zorg er zeker ook voor dat
“Reservekope maken” geselecteerd is! Druk daarna op “OK!” om het zoeken te beginnen.
RegSeeker gaat nu heel je register doorzoeken dit kan enkel seconde of zelfs minuten
duren naargelang hoeveel data hij moet doorzoeken.
Uiteindelijk krijgt u dan een lijst met alle key’s, u kunt deze dan verwijderen door ze te
selecteren en met RMK te kiezen voor “Verwijderen geselecteerde items”.
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Reservekopie: Bij reservekopie zal u een backup vinden van al het geen je met RegSeeker
verwijderd hebt. Merkt u uiteindelijk een probleem op met uw programma’s dan kan u
gewoon de reservekopie terugzetten en alle key’s worden terug geplaatst.
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