
Revo Uninstaller: Πλήρης απεγκατάσταση Windows
προγραμμάτων [How-To]

 

Δείτε παρακάτω πώς να χρησιμοποιήσετε  το  Revo  Uninstaller  για  να  απεγκαταστήσετε  πλήρως  εφαρμογές  και
προγράμματα από τον υπολογιστή σας.

Αφού ανοίξετε το Revo Uninstaller θα μεταφερθείτε αυτόματα στην καρτέλα Απεγκαταστάτης (Uninstaller) στην
οποία εμφανίζονται όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές του υπολογιστή σας. Για να εκκινήσετε τη διαδικασία
πλήρους απεγκατάστασης μιας εφαρμογής πατήστε δεξί κλικ στο εικονίδιο και κάντε κλικ στην επιλογή
Απεγκατάσταση (Uninstall).

Έπειτα, επιβεβαιώστε την ενέργεια σας πατώντας Ναι (Yes) στην ειδοποίηση που θα εμφανιστεί.
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Το Revo Uninstaller σας δίνει τη δυνατότητα να απεγκαταστήσετε μία εφαρμογή με τέσσερις διαφορετικές
μεθόδους, Ενσωματωμένη (Built-in), Ασφαλής (Safe), Μέτρια (Moderate) και Για προχωρημένους (Advanved).
Επιλέξτε τη μέθοδο που επιθυμείτε και πατήστε Επόμενο (Next) για να συνεχίσετε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Moderate.

Όπως θα δείτε στην παρακάτω εικόνα, αρχικά, θα δημιουργηθεί ένα νέο σημείο επαναφοράς σε περίπτωση που
πάει κάτι στραβά και έπειτα το Revo Uninstaller θα ελέγξει για όλα τα δεδομένα της εφαρμογής που πρόκειται να
απεγκαταστήσετε.
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Έπειτα, θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε τον οδηγό απεγκατάστασης της εφαρμογής πατώντας Επόμενο (Next) και
Απεγκατάσταση (Uninstall).
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Αφού ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση θα γίνει έλεγχος στο σκληρό δίσκο για κατάλοιπα αρχείων, φακέλων, κλπ.

Σε περίπτωση που βρεθούν κατάλοιπα της εφαρμογής στο μητρώο του συστήματος, τα οποία εμφανίζονται με
έντονη γραμματοσειρά, μπορείτε να τα διαγράψετε αμέσως πατώντας στο κουμπί Διαγραφή (Delete), αφού πρώτα
τα επιλέξετε. Πατήστε Επόμενο (Next) για να συνεχίσετε.
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Ομοίως, στο επόμενο βήμα, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους που έχουν δημιουργηθεί στο
παρελθόν από την εφαρμογή και παραμένουν στον υπολογιστή σας. Πατήστε Διαγραφή (Delete) και έπειτα
Επόμενο (Next) για να συνεχίσετε.
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Αυτό ήταν! Η διαδικασία πλήρους απεγκατάστασης του Revo Uninstaller ολοκληρώθηκε. Πατήστε Τέλος (Finish)
για να κλείσετε τον οδηγό απεγκατάστασης.
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