
 

INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 7
1. Włóż płytę z systemem Windows 7 do napędu i uruchom ponownie komputer.

2. Od razu po uruchomieniu, gdy pojawi się logo producenta („DELL”)  przyciśnij klawisz F12. (W przypadku komputerów 
marki HP – klawisz F9)

3. Z opcji, które się pojawią wybierz "BOOT FROM CD/DVD”. Pojawi się komunikat, aby przycisnąć dowolny klawisz. Po wciśnięciu 
dowolnego klawisza nastąpi rozruch płyty i pojawi się instalator systemu Windows.

4. Ukaże się okienko wyboru języka systemu. W każdym polu powinien być ustawiony język "POLSKI". Następnie klikamy przycisk 
"Dalej".

5. Pojawi się pole z napisem "Zainstaluj teraz". Klikamy w to pole.

6. Zaznaczamy "Akceptuj postanowienia licencyjne", a następnie "Dalej".

7. Kolejne okienko pozwoli uaktualnić system bądź dokonać instalacji "niestandardowej". Wybieramy "Niestandardowa 
(zaawansowana)".

8. Pojawi się okienko umożliwiające wybór dysku na, którym możemy zainstalować system Windows. Możemy podzielić dysk na partycję 
lub po prostu kliknąć przycisk "Dalej".

9. Teraz następuje Instalowanie systemu Windows. Instalowanie potrwa kilkanaście minut.

10. Podczas instalacji komputer zrestartuje się.

11. Po ponownym uruchomieniu instalator będzie jeszcze kończył instalację. Po jej zakończeniu  komputer uruchomi się ponownie.

12. Pojawi się okienko w, którym należy wpisać nazwę użytkownika oraz komputera. Gdy to wpiszemy klikamy "Dalej"

13. Kolejne okienko z polem "Wpisz hasło" nie jest wymagane. Możemy pominąć ten krok,  gdy nie chcesz by Twój komputer był 
chroniony hasłem i kliknąć "Dalej".

14. Kolejnym krokiem jest wpisanie klucza produktu, który znajduje się na nowej naklejce licencyjnej przyklejonej do obudowy 
komputera. (Klucz produktu ma następującą formę:
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) Po poprawnym wpisaniu klucza produktu klikamy przycisk "Dalej".

15. W kolejnym okienku dotyczącym automatycznych aktualizacji systemu zalecamy kliknąć:
"Użyj ustawień zalecanych".

16. Pojawi się okno ustawień czasu systemu. Jeśli ustawienia czasu się zgadzają należy kliknąć „Dalej”.

17. Następnym krokiem jest Wybranie bieżącej lokalizacji komputera. Jeśli komputer łączy się z internetem w miejscu niepublicznym 
(Np. w domu) zalecamy kliknąć w „Sieć domowa”. Nastąpi łączenie z siecią i stosowanie ustawień.

18. Gdy wszystko przebiegnie poprawnie system Windows zacznie finalizować ustawienia.
Twój pulpit jest przygotowywany i po chwili gotowy do pracy! System Windows został poprawnie zainstalowany!

Dziękujemy za zakup systemu Windows 7 Refurbished.
W razie problemów z procesem instalacji prosimy o kontakt.

tel: 530-164-170 
mail: serwis@intexpc.pl
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