Windows 10 telepítés - Bajban van?
Sok eszközben ma már nincs DVD-meghajtó. Ennek ellenére telepítenie kell a Windows 10 rendszert,
például amikor újratelepítenie kell. De hogyan? Nincs hagyományos DVD-meghajtója és nincsen Windows
telepítőlemeze sem.

Igen, bajban van....
Ime egy cikk, amely segít ebben a kihívásban.
Nem nehéz feladat, és nem kell informatikai
zseninek lennie.
Számítógépének vagy laptopjának több USBportja van. Szüksége van USB pendrive-ra,
majd az USB-portokat használjuk a Windows
10 telepítéséhez.
A 8 GB-os memóriakártya mérete jó, lehet
régebbi USB 2.0 vagy gyorsabb USB 3.0
szabvány. Ne feledje, hogy a memóriakártya
ebben a folyamatban formázódik - használjon
üres memóriakártyát a fontos adatok
elvesztésének elkerülése érdekében.

Először menjen a Microsoft letöltésközpont
weboldalra, innen letöltheti a Microsoft
Media Creation programot. Ez a program
automatikusan letölti a legújabb Windows 10
telepítést az USB pendrive-ra.
Itt talál útmutatásokat és képeket, amelyek
lépésről-lépésre segítenek egy bootolható
Microsoft Windows 10 létrehozásában az USB
pendrive-ra.
Helyezze be a pendrive-ot a gépbe és
ellenőrizze, hogy a számítógép felismeri-e.

1. A Microsoft Windows 10 támogatás oldalai: www.microsoft.com/EN-US/software-download/windows10

2. A program letöltése előtt el kell fogadnia a licenszfeltételeket.
Fontos megjegyezni, hogy a Microsoft Windows 10 használatához mindig hivatalos licensszel kell
rendelkeznie. Ez a telepítési adathordozó vagy biztonsági mentési adathordozó legális. Amikor telepíti és
használja a Windows 10 rendszert, akkor be kell tartania a Microsoft licenszelési szabályokat.

3. Indítsa el a programot rendszergazda módban.
4. Válassza a “Telepítési adathordozó létrehozása” lehetőséget.

5. Törölje a négyzetben bejelölését, és kiválaszthatja a magyar nyelvű verziót. A 64 bites
ma szinte minden eszközzel kompatibilis, és nem kell letöltenie a 32 bites és a 64
bites verziókat is. Válassza a 64 biteset, működni fog.

6. Majd válassza ki az USB-pendrive-ot a menüben, és a program elkezdi
letölteni a Windows 10-et az USB-pendrive-ra.

A telepítés eltart egy ideig, majd befejeződik. Most már megvan egy Windows 10 telepítője,
amelyet az USB-pendrive-ról indíthat.
Most elindítja a gépet a Windows 10 rendszer telepítésével, közben kövesse az utasításokat.
Ha a pendrive nem indulna el, ellenőrizze a gép BIOS-beállításait, hogy a bootolható flash
meghajtó ne legyen blokkolva.

