Windows 10 Installatie

Let op !

Dit is een schone installatie.
Zorg ervoor dat u een back up maakt van uw gegevens.
Al uw gegevens op de harde Schijf worden verwijderd.
Zorg ervoor dat u een USB heeft. (Alle gegevens op de USB worden ook
verwijderd)

32 bit installatie

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616935

64 bit installatie

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616936

Via de bovenstaande twee links kunt u de juiste versie van de Media Creation Tool
downloaden. Het upgraden naar Windows 10 werkt op deze manier iets anders,
maar in principe is het upgradeproces identiek. Het grootste verschil zit hem
namelijk in de mogelijkheid om een installatieschijf of USB-stick voor een andere
computer aan te maken. Je kan de Media Creation Tool dus op een andere
computer uitvoeren dan welke je daadwerkelijk naar Windows 10 wilt gaan
upgraden.

Als u zelf de Windows 10 versie wilt selecteren dus als u PRO wilt of Home.
Dan kiest u voor installatiemedia voor een andere pc maken.

Note:

Zorg ervoor als u Windows 10 Home of Pro
installeert dat u geen Windows 10 Home N
selecteert.
In het volgende scherm kunt u vervolgens de gewenste taal kiezen en de versie
van Windows 10. Ook kan je hier aangeven of je specifiek een ISO voor enkel de
32 bit of 64 bit versie of voor beide wilt aanmaken.

Hier Kunt u uw Windows versie selecteren bij versie.
Kijk in uw mail wat u besteld heeft en selecteer de juiste versie.
Hier kunt u ook kiezen tussen de 32 bit of 64 bit.

Vervolgens kan je aangeven of je een USB-sitck (USB-flashstation) wilt aanmaken
of een ISO-bestand wat u laten op een beschrijfbare DVD kan branden. Kies hier
de gewenste optie, uiteraard is het altijd mogelijk om een ISO-bestand later ook
nog naar een USB-stick weg te schrijven.

Als u het op een USB heeft gezet dan moet u uw systeem booten met deze USB.

Zie hier de instructie hoe u uw systeem boot met de USB.

Wanneer u uw systeem aan doet Ziet u een aantal keys op uw scherm
F1, F2, F9, F10, DEL of ESC Next to it it will say something like boot order, or
BIOS options
Hiernaast staat Boot order of Boot volgorde.
U klikt op de key die dit aangeeft gelijk als u het ziet.

Hier Kiest u dus de boot volgorde.
U zorgt met de pijltjes dat uw USB helemaal bovenaan zit.
U kunt uw harde schijf als 2 de optie neerzetten.
Hierna start u het systeem met de USB.

Als dit niet lukt op deze manier dan moet u in de BIOS komen.
U herstart het systeem en weer ziet u Mogelijk een van de volgende toetsen.
F1, F2, F9, F10, DEL of ESC
Naast een van deze toetsen staat BIOS
U drukt gelijk op deze toets die hier naartoe gaat.

Ergens in de BIOS zal staan boot opties of boot options of boot.

Hier kunt u zorgen dat uw USB op boot option 1 zit en uw harde schijf als boot
option 2.
Hierna ziet u rechts een aantal toetsen en dan drukt u op Save en Exit.
Hierna start uw systeem automatisch opnieuw op en wordt u systeem
automatisch geboot met uw USB.

