
 Grattis! Du är nu med i PC SpeedCAT-
familjen! 

 
Du kommer bli förvånad över alla bra saker som PC SpeedCAT kan göra: 

• Optimera datorns hastighet så att den går snabbare 
• Optimera din internethastighet så att det går snabbare att gå online 
• Skannar automatiskt för att hålla allt i bra skick 
• Schemalägger skanningen så att den passar just dig 
• Hanterar enkelt de program som startar automatiskt när du startar datorn 

 

Men vad gör PC SpeedCAT egentligen? 

• Kontrollerar filändelser och typsnitt för att laga trasiga sådana 
• Kontrollerar vägar för att se till att de fungerar ordentligt 
• Raderar trasiga eller ogiltiga artiklar 
• Undersöker kontrollerna COM och ActiveX för att göra din internetupplevelse så bra 

som möjligt 
• Går igenom dina DLL (”dynamic link libraries”) och letar efter problem som behöver 

åtgärdas 
• Städar bort registerfiler från program som du redan har avinstallerat  



Få ut det mesta möjliga av PC SpeedCAT 
 

Nu när du har köpt PC SpeedCAT är det dags att du lär dig använda programmet. Om du inte redan har 
gjort det behöver du registrera din programvara för att låsa upp den. Använd användarnamnet och 
lösenordet som visades på kvittot efter ditt köp: 

 
  



Ange den informationen vid registreringen i PC SpeedCAT: 

 
Nu kan du ta hand om alla problem som PC SpeedCAT hittade när programmet skannade din dator, 
genom att klicka på knappen “Reparera Problem”. 

 



 
Även om det här ger dig många av PC SpeedCAT:s fördelar finns det mer att göra! Låt oss titta på fliken 
Inställningar: 

 
Här kan du anpassa PC SpeedCAT så att programmet körs som DU vill. Till exempel är det en bra idé att 
låta PC SpeedCAT skanna datorn varje gång du startar den. Om du vill göra detta kan du välja 
alternativet “Kör när Windows startar”. 
  



Låt oss sedan titta på fliken “Schema” upptill: 

 
 
Här kan du ställa in PC SpeedCAT på regelbundna skanningar, så att datorn håller sig i bästa möjliga form. 
För din smidighet är programmet redan inställt på att skanna en gång i veckan. Du kan ändra vilken dag 
(eller dagar) skanningen ska äga rum, vilka tidpunkter, och till och med ställa in dagliga skanningar 
genom att ändra ”Särskilda dagar” till ”Dagligen”! 
 
 
 
  



Låt oss nu titta på Uppstartshanteraren, som är ett mycket bra verktyg: 

 
 
Kolla, vad många program du har! Alla dessa program startas automatiskt varje gång du startar Windows 
på din dator. Vissa av dem kanske slutar köra efter att de har kontrollerat några saker, men många av 
dem fortsätter vara aktiva och kan göra datorn långsammare! Det här kraftfulla och smidiga verktyget 
låter dig välja bort program som du inte vill starta automatiskt, så att du kan stänga av dem.  
  



Markera bara rutan bredvid programmet och klicka på det gröna alternativet “Ta bort från uppstart”, så 
här: 

 
 
Det kan inte bli lättare! 
 
  



En annan bra funktion i PC SpeedCAT is är att du kan ångra allt som programmet har gjort. Vi har gjort 
det till en mycket säker programvara, men om du någonsin stöter på ett problem som du vill ångra kan 
du bara klicka på fliken ”Återställ”: 

 
 
Du kan återställa alla förändringar i ditt register, dina hastighetsinställningar, eller din 
internetoptimering som PC SpeedCAT gjort, genom att välja det du vill ändra och klicka på  “Fortsätt”. 
Varje gång du åtgärdar ett problem med PC SpeedCAT lagrar programmet en kopia, så du behöver aldrig 
oroa dig. Du behöver förstås aldrig använda den här funktionen, men det kan vara bra att veta att det 
finns där om du skulle vilja använda den! 
 
  



Så, vad ska du göra om du har problem med PC SpeedCAT och vill ha lite hjälp från kundservice? Enkelt! 
Klicka bara på “Hjälp” upptill: 

 
  



Det tar dig till vår sida för kundservice. Här finns information om programvaran, svar på de vanligaste 
frågorna vi mottar, och mejladressen till vår kundservice: support@pcspeedcat.com. 

 
 
Du är varmt välkommen att kontakta oss, så svarar vår personal dig inom 24 timmar (en arbetsdag). 
 
  

mailto:support@pcspeedcat.com


Som vi nämnt ovan kommer PC SpeedCAT automatiskt att skanna din dator en gång i veckan, och du kan 
ändra skanningstillfället när du vill. Så vad ska du göra om du vill skanna med en gång? Enkelt! Klicka 
bara på fliken “Systemskanning” och välj “Starta ny skanning”: 

 
 
  



På den här sidan kan du också skaffa vår andra fantastiska programvara, städningsprogrammet 
AlleyCAT! AlleyCAT är ett bra program som kan skanna hela systemet, och identifiera skräp som du inte 
behöver och som tar upp värdefullt utrymme på din hårddisk. Programmet är lika enkelt att använda 
som PC SpeedCAT, så du kan ta bort filerna med bara ett klick. För att få AlleyCAT behöver du bara klicka 
på den gula knappen ”Ladda ned nu” och sedan på ”Installera”: 

 
 
  



Installera sedan: 

 
 
 
  



När du har båda programmen kan du faktiskt starta AlleyCAT genom PC SpeedCAT när som helst, för vi 
gillar att göra det smidigare för dig! 

 
 
Nu när du vet mer om PC SpeedCAT kan du använda det i mesta möjliga mån och hålla datorn i riktigt 
gott skick. Tack för att du blivit en del av SpeedCAT-familjen, och ha så kul med programvaran! Vi hade 
definitivt kul när vi gjorde den! 


