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Installation och aktivering av Windows 7

0. Innan du börjar installera Windows 7
Innan installationen bör du kontrollera om datorn har de nödvändiga förutsättningarna för att kunna köra Windows 7 med hjälp av Microsoft "Windows 7
Upgrade Advisor", som du kan ladda ner från Microsofts webbplats. Innan du börjar själva installationen av Windows 7 bör du också se till att överföra alla dina
nuvarande filer, e-post, foton, programinställningar, etc. till en extern media, såsom OneDrive, ett USB-minne eller liknande.
När Windows 7 installationen är klar kan du snabbt och enkelt återföra dina filer, e-post, foton, programinställningar, etc. till datorn. Om du vill använda
programmen på din gamla dator ska du - när Windows 7 installationen är klar - installera dem på den nya datorn och sedan överföra filer och inställningar för
dessa program.
Innan du börjar installera Windows 7 bör du därför kontrollera att du har alla produkt- och licensnycklar för alla de program som du vill fortsätta att använda
efter installationen av Windows 7, till exempel Microsoft Office. Anteckna och spara produkt- och licensnycklarna på ett säkert ställe där du lätt kan hitta dem
när Windows 7 installationen är klar.
Se så vitt möjligt till att du är ansluten till Internet
Installation via DVD
A. Slå på datorn, sätt en DVD i hållaren och skjut in den
B. Stäng datorn igen genast (eller via ON/OFF) så Dvd:n förblir inne
C. Slå på datorn igen
D. Om datorns startsekvensen är korrekt (boota från CD/DVD i
första hand) påbörjas installationen nu
E. Om du använder en installations-DVD, kommer du att se
följande text på skärmen när datorn startas:
"Press any key to boot from CD or DVD"
F. Tryck på valfri tangent på tangentbordet för att boota/starta
datorn från DVD-enheten.

Installation via USB
A. Sätt din bootbar Windows 7 USB- minne till USB-porten
B. Stäng datorn igen genast (eller via ON/OFF) så Dvd:n förblir inne
C. Slå på datorn igen
D. Om datorns startsekvensen är korrekt (boota från USB i första
hand) påbörjas installationen nu
E. Om du använder en installation via USB, kommer du att se
följande text på skärmen när datorn startas:
"Press any key to boot from USB"
F. Tryck på valfri tangent på tangentbordet för att boota/starta
datorn från USB-enheten.

1. Inläsning av installationsfilerna
Nu börjar Windows läsa in installationsfilerna och på skärmen ser du texten: "Windows is loading files..." Själva installationsprocessen påbörjas sedan efter ett
par minuter.
2. Språkinställningar
Som standard är alla fält satta till det språk som installationsmedian är etablerad på. Och i detta fallet väljer vi att installera Windows 7 på svenska. Klicka på
"Nästa" för att fortsätta.

3. Fortsätt med att förbereda installationen
I nästa dialogruta ska du bara klicka på "Installera" för att gå vidare till själva installationen.

4. Licensvillkor
Här har du möjlighet att läsa licensvillkoren innan du accepterar dem. Kryssa av i rutan bredvid "Jag accepterar licensvillkoren." Klicka sedan på knappen
"Nästa" för att fortsätta.

5. Välja installationstyp
Klicka på "Användaranpassad (avancerad)" för att välja att genomföra en ny installation av Windows 7 på datorn.

6. Val av hårddisk/partition
I samband med framtagningen av denna guide har vi valt att använda hela hårddisken för installationen av Windows 7. Därför har vi tagit bort alla partitioner
på hårddisken och låter installationsprocessen automatiskt skapa de partitioner som behövs.

Välj den tomma hårddisken eller partitionen som du vill installera Windows 7 på från listan. Klicka sedan på knappen "Nästa" för att starta installationen.
Om hårddisken inte är tom kan du radera eller formatera de nuvarande partitionerna genom att klicka på "Enhetsinställningar (avancerat)" och välja önskad
partition. Klicka på "Radera" eller "Formatera" och sedan "OK" för att slutföra handlingen.
Som nämnt i början av den här guiden: Kom ihåg att säkerhetskopiera filer som du vill spara, eftersom alla data som lagrats på de partitioner som raderas eller
formateras försvinner!

7. Installationen på datorn startar
Windows 7 installeras nu på datorn och installationsprocessen kan ta en stund.

8. Installationen är klar
Det är nu viktigt att ta bort installationsmedian (DVD eller USB) från datorn. Klicka sedan på "Starta nu" - eller vänta tills datorn startar automatiskt efter 10
sekunder. Om du inte tar bort installationsmedian riskerar du att hela installationsprocessen börjar om igen.

9. Installationen genomförs
När datorn har startat igen genomförs installation och konfiguration av den nya installationen börjar.

10. Användarnamn och lösenord
Här väljer du användarnamnet på din Windows 7 - och även ett datornamn som ska göra datorn lätt att identifiera på nätverket. Klicka sedan på knappen
"Nästa" för att fortsätta.

11. Lösenord
Du kan skydda Windows och din dator med ett lösenord som måste anges när du loggar in på datorn. Det är valfritt att skapa ett lösenord. Du behöver alltså
inte skapa ett lösenord, och om du inte vill göra det ska du bara lämna fälten tomma. Ange ett lösenord eller låt bli - och klicka på knappen "Nästa" för att
fortsätta.

12. Windows produktnyckel
Ange din produktnyckel för Windows som passar till den installerade versionen av Windows 7 och markera rutan bredvid "Aktivera Windows automatiskt när
jag är online" om inte annat önskas. Klicka sedan på knappen "Nästa" för att fortsätta.

Om online-aktiveringen inte omedelbart genomförs kan Windows 7 alternativt aktiveras via telefonen via Microsofts produktaktivering.
- Klicka på Start
- Högerklicka på Dator, välj Egenskaper, välj sedan Aktivera Windows nu.
- Välj Visa andra aktiveringsalternativ.
- Skriv eller kopiera och sätt in produktnyckeln för Windows 7, välj sedan Nästa.
- Välj Använd det automatiska telefonsystemet.

13. Inställning av Windows Update
Klicka på en av de tre inställningsmöjligheterna för Windows Update. Som utgångspunkt rekommenderar vi inställningen "Använd rekommenderade
inställningar" för att få både viktiga och rekommenderade uppdateringar.

14. Datum och tid
Här ställer du in datum, tid och tidszon vid behov och klicka sedan på "Nästa" för att fortsätta. Genom att kryssa i rutan "Justera automatiskt till sommartid"
inställs klockan automatiskt när du växlar mellan sommar- och vintertid.

15. Nätverksplacering
Klicka på den typ av nätverk som motsvarar din aktuella placering.

16. Konfigurationen avslutas
Härefter avslutas konfigurationen - och Windows 7 startas därefter på datorn för första gången.

17. Windows 7 är installerad och klar för användning

Mycket nöje!

