Ako resetovať zabudnuté heslo Windows
Možno sa vám už niekedy stalo že ste zabudli heslo na prihlásenie do Windows a nevedeli ste sa
dostať do svojho počítača. V tomto návode ukážem spôsob ako heslo resetovať.
Pomocou tohto návodu docielime to, že žiadne heslo už nebudete na prihlásenie do počítača
potrebovať. Windows bude jednoducho bez hesla.

Postup na resetovanie hesla Windows:
1.) Stiahneme súbor cd110511.zip zo stránky pogostick.net a rozbalíme ho niekde na disk.
2.) Súbor cd110511.iso, ktorý sme rozbalili zo zip archívu v kroku 1. napálime na disk. Ak neviete
ako nápaliť iso súbor na CD/DVD disk, odporúčam článok ako napáliť iso súbor
3.) Teraz vložíme disk do CD/DVD mechaniky a reštartujeme počítač. V biose nastavíme
bootovanie z CD/DVD mechaniky, aby sme zabezpečili načítanie napáleného programu.
4.) Ak sme správne nastavili bootovanie a obsah CD sa načítal, mali by ste vidieť na obrazovke
počítača niečo podobné. Pre pokračovanie stlačíme klávesu ENTER.

5.) Teraz sa nám objavilo okno s oblasťami na ktorých sa nachádza inštalácia systému Windows.
V mojom prípade už mám voľbu 1. prednastavenú a stačí už len stlačiť klávesu ENTER.

6.) V tomto kroku nastavíme cestu k priečinkom Windows a registrom. Program nám však prácu
opäť uľahčil a prednastavil cestu za nás. Stlačíme teda opäť klávesu Enter pre pokračovanie.

7.) Teraz sa nás program opýta čo chceme urobiť. V našom prípade chceme resetovať heslo vo
Windows a to je voľba číslo 1. Tá už je však opäť prednastavená a stačí len stlačiť na klávesnici

klávesu ENTERpre potvrdenie.

8.) V tomto kroku opäť stlačíme klávesu ENTER.

9.) Teraz vyberieme názov používateľa zo zoznamu, ktorého heslo chceme resetovať (vymazať).
V mojom prípade je to používateľ MiMa. Vpíšem teda MiMa do programu a stlačím klávesu ENTER.

10.) Pre zmazanie hesla stlačíme na klávesnici číslo jedna a následne klávesu ENTER pre potvrdenie
voľby.

11.) Teraz sa nám objavila hláška Password cleared!. To znamená že sme heslo úspešne zmazali.
Na klávesnici stlačíme klávesu „!“ a následne ENTER pre potvrdenie.

12.) Teraz stlačíme klávesu „q“ a následne potvrdíme klávesou ENTER.

13.) V tomto kroku sa nás program opýta či chceme uložiť všetky zmeny ktoré sme urobili (reset
hesla). Preto stlačíme na klávesnici klávesu „y“ ako áno a následne potvrdíme klávesou ENTER.

14.) Mala by sa nám objaviť hláška EDIT COMPLETE, ktorá znamená že všetko prebehlo v poriadku.
Stačí už len stlačiť klávesu ENTER, reštartovať počítač a nastaviť bootovanie späť na pevný disk
počítača.

Ak ste všetko urobili podľa návodu, počítač by už nemal vyžadovať heslo na prihlásenie.

