Installatiehandleiding
Microsoft Windows 7

Voor het installeren van een besturingssysteem als Windows 7 is enige kennis van soft- en hardware
vereist. Door gebruik te maken van de installatie en deze handleiding gaan we ervan uit dat u over
voldoende kennis beschikt om Windows te installeren op een apparaat.

Weet u niet zeker waar u aan begint? Dan raden we u aan om de installatie te laten uitvoeren door een
familielid, kennis of wellicht een computerwinkel.

De installatie kan relatief eenvoudig worden uitgevoerd, maar het installeren van Windows blijft maatwerk
aangezien elke PC of laptop weer andere componenten bevat en dus factoren die mogelijk voor problemen
kunnen zorgen.

Hoewel eProducts support biedt voor algemene vragen, kunnen wij onmogelijk volledige garantie bieden
voor de installatie. Controleer dus vooraf goed of het apparaat aan de systeemeisen voldoet, en of u zelf
voldoende kennis hebt om eventuele problemen af te vangen.

1. Download
Download het Windows 7 ISO-bestand. Meestal kiest u de 64-bit versie. Indien uw computer minder dan
4GB werkgeheugen heeft, dan kiest u voor de 32-bit versie.

Download

Download

Windows 7 Enterprise

Windows 7 Ultimate

Download

Download

Windows 7 Professional

Windows 7 Home Premium

2. Installatie-media aanmaken (DVD/USB)
U kunt Windows 7 niet installeren vanuit de normale modus (dus niet vanuit bureaublad). U dient eerst een
DVD of USB-stick aan te maken en vanaf deze media de PC opnieuw laten opstarten.

U kunt het .ISO-bestand aanmaken op een DVD óf USB-stick:
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DVD aanmaken:
Met het gratis programma ImgBurn kunt u een opstartbare DVD maken van het ISO-bestand die u heeft
gedownload. U heeft hiervoor een DVD-brander en een lege schrijfbare DVD-schijf nodig van minimaal
4,7GB.

Na het starten van het programma komt u op dit scherm waar u voor deze optie kiest:

De volgende stap is het selecteren van het ISO-bestand:
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USB-stick aanmaken:
Met het gratis programma Rufus kunt u een opstartbare USB-stick maken van het ISO-bestand die u heeft
gedownload. U heeft hiervoor een USB-stick nodig van minimaal 4GB. Selecteer het juiste Apparaat (usbstick) en Opstartselectie (iso-bestand) en klik vervolgens op Starten.

3. Installatie opstarten
Nadat u een opstartbare DVD of USB-stick heeft aangemaakt, kunt u de Windows 7 installatie gaan
opstarten. U zult dit moeten doen via de BIOS van de computer door tijdens het aanzetten van de
computer de knop in te drukken voor het bootmenu. Deze wordt altijd aangegeven op het eerste scherm na
het aanzetten van uw computer en is meestal één van deze opties:

F1

F2

F10

DEL

ESC

Als u de bootmenu niet kunt openen, dan kunt u de handleiding van het moederbord raadplegen.
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4. Installeren
De installatie van Windows 7 zou nu moeten starten:

Klik op Nu installeren:
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Ga akkoord met de licentievoorwaarden en klik op Volgende:

Kies voor Aangepaste installatie:
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Selecteer de schijf of partitie waar u Windows 7 wilt installeren, eventueel kunt u nog kiezen voor
geavanceerde opties. Klik vervolgens op Volgende:

Windows 7 wordt nu geïnstalleerd:
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5. Productcode invoeren
Voer de productcode in die u per e-mail van eProducts heeft ontvangen en klik op Volgende:
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Problemen met Windows activeren?
U probeert Windows 7 te activeren op de computer en krijgt de volgende melding op het scherm te zien:

Oplossing:
Het komt soms voor dat de licentie codes niet via internet geactiveerd kunnen worden. Meestal komt dit
omdat de online servers niet bereikbaar zijn.

Volg de volgende handleiding om Windows 7 geautomatiseerd te activeren:
https://eproducts.nl/pdf/Installatiehandleiding-MS-Windows-7-Activeren.pdf
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