Beste Recover-E® gebruiker,
Wanneer u de laptop voor het eerst in gebruik stelt, dan moet u de Windows set-up uitvoeren.
Dit gaat het beste door het volgen van de stappen uit de handleiding op de volgende pagina.
Wanneer u deze stappen heeft gevolgd, gaan wij er vanuit dat de Windows Set-up goed verloopt.
Mocht dit niet het geval zijn of heeft u verdere vragen, dan horen wij dat graag.
U kunt ons telefonisch bereiken iedere werkdag van 9:00 uur – 12:00 uur op nummer
06-41675554. En via E-mail op info@recover-ehop.nl.

Veel plezier met gebruik van uw product!

Met vriendelijke groet,
Team Recover-E®
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HANDLEIDING Windows Set-up
Wanneer u uw laptop of computer aansluit en deze vervolgens opstart komt u in de Windows Set-up
terecht.
Stap 1
Stel uw naam, een wachtwoord, datum, tijd, etc. in.
Stap 2
Vervolgens vraagt Windows in de set-up om een product-key in te voeren. Sla dit in de Windows setup over. Maak de set-up af.
Stap 3
Wanneer u door de set-up bent gekomen en op uw bureaublad terecht komt geeft Windows aan dat
u mogelijk slachtoffer geworden bent van illegale software. U dient Windows namelijk nog te
activeren. Hoe kunt u Windows activeren?
Stap 4
Zorg ervoor dat u verbonden bent met het internet (WIFI aan, en contact met uw netwerk)
Stap 5
Klik op start (bij Windows logo links onder in de start balk) en klik vervolgens met uw rechtermuisknop
op Computer. Kies hier voor eigenschappen. Er wordt nu een nieuw venster geopend. Als u naar
beneden scrolt kunt u kiezen voor productcode wijzigen.
Stap 6
Voer hier uw product-key in. Deze vindt u op de Microsoft sticker onderaan uw laptop. In sommige
gevallen vindt u deze onder de batterij: als u de laptop omdraait en de accu eruit haalt, ziet u de sticker.
De Windows product-key bestaat uit 5 blokken van cijfers en letters, totaal 25 karakters. Let op, de 8
en de B lijken sprekend op elkaar.

Windows Updates
Nadat Windows is geactiveerd en u de laptop of computer opnieuw opstart, zal Windows alle
Windows updates nog uitvoeren. Dit kan enkele uren duren. Als dat niet goed gaat (door
internetverbinding, of doordat het teveel in een keer is), dan kan het zijn dat een configuratie niet
lukt en weer hersteld wordt. Telkens wordt de laptop dan afgesloten en start weer opnieuw. Het kan
ook gebeuren dat dit zich de komende dagen nog een keer herhaald, als je de melding van updates
weer activeert of de laptop uitschakelt.
Wat helpt is dat je de updates in kleinere batches laat doen. Dat kan door dit in het
configuratiescherm aan te passen. Er zijn twee mogelijke routes, afhankelijk van je Windows versie
en hoe het is ingesteld.
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Stap 7
Ga naar Start (linksonder). Ga naar 'Configuratiescherm\Systeem en beveiliging\Windows Update'
Of:
Ga naar Start (linksonder). Ga naar 'Configuratiescherm\ Windows Update'
Stap 8
Pas vervolgens 'Automatisch updates installeren' aan in 'naar updates zoeken, maar laat mij bepalen
of ik ze download en installeer'.
Stap 9
Windows gaat zelf kleinere batches van updates aanbieden die je dan op je eigen moment kan
installeren. Doe dit op voor jou gezette momenten. Je kan de batches aanvinken, niet te veel. Let op:
de laptop moet telkens na installatie van een (batch) weer opnieuw opstarten. Dus kies een geschikt
moment. Doet dit net zo lang tot je alle updates hebt geïnstalleerd.
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