Windows dvd/usb stick aanmaken ..
Start het Windows 7 usb/dvd tool op ..

Klik verder op “ Browse “
En selecteer de iso die je wenst te branden .
In dit voorbeeld kies ik de Windows 10 x64 bit NL

Klik verder op “ Next “ En selecteer je cd/dvd brander of je usb stick .
Heb je maar 1 cd/dvd brander in je systeem dan zal deze automatisch
geselecteerd worden nadat je dus aangegeven hen om een dvd aan te
maken .

Kies je voor een usb stick neem er dan nota van dat de stick geformateerd
zal worden , je neemt best dus een lege stick ..

Heb je je keuze gemaakt klik dan verder op “Begin burning “

Neem nu afstand en laat alles op zijn beloop ...
Het branden start op ...

Het aanmaken van deze Windows dvd heeft ruim 7 minuten geduurd !

De dvd word uitgeworpen als deze gereed is met het branden !

Plaats deze dvd in de pc waar jij de Windows wilt installeren ...
Zet deze in je bios als eerste bootoptie en bevestig deze keuze ...
Nadat de bevestiging werd gedaan herstart de pc zich en zal deze normaal
gezien dan ook vanf de dvd opstarten ... je krijgt een geruime tijd eerst een
zwart scherm te zien , dit is niets om je ongerust te maken ...
Ook hier weer laat je alles op zijn beloop ...
Als er je gevraagd word om je land /taalkeuze in te geven dan doe je dit
dan ook ...
Geef je licentie in als dit gevraagd word ...
Succes met de installatie .
*Bij een verse installatie Windows 10 na een upgrade word er geen vraag
gesteld om je licentie in te geven ... indien deze wel gesteld zou worden
dien je deze over te slaan aangezien de Windows 10 eerder verkregen werd
via een upgrade zal deze zich zelf activeren !

