In dit artikel kunt u lezen hoe u een installatie DVD kunt branden voor
Windows met behulp van ImgBurn (http://www.imgburn.com/).

•

Om ImgBurn te installeren gaat u naar de volgende
pagina http://www.imgburn.com/.

•

Om ImgBurn te downloaden klikt u op de knop "Download" link bovenaan
de pagina

•

Nu krijgt u de volgende pagina te zien waar u voor "Mirror 7 - Provided by
ImgBurn" klikt

•

Nu zal ImgBurn worden gedownload. Nadat de download voltooit is kunt u
ImgBurn installeren.
Nadat ImgBurn is geïnstalleerd kunt u deze opstarten.

•

•

In ImgBurn klikt u op de eerst knop "Write image file to disc".

•

Nu krijgt u het volgende scherm te zien, hier klikt u op het plaatje van een
map met en vergrootglas.

•

Nu krijgt u een omgeving te zien waarin u het ISO bestand moet selecteren.
In mijn geval is dit Windows 7 Home Premium SP1

•

Nadat u op openen klikt zal de bestandsnaam komen te staan onder "Source"
en u klikt op start

•

Nu gaat ImgBurn beginnen met het branden van de DVD. Eerst zal er een
zogenaamde "Buffer" worden aangemaakt.

•

Daarna word de "Device Buffer" aangemaakt. Nadat deze is aangemaakt zal
het branden gaan starten.

•

Het branden kan even duren. Nadat het branden is voltooit zal de disc-tray
worden uitgeworpen. Als de disc-tray niet automatisch sluit zult u de
volgende melding krijgen

•

Nu sluit u de disc-tray en klikt u op OK

•

Nu zal ImgBurn gaan checken of het ISO bestand correct is gebrand op de
DVD. Er zal weer een "Device Buffer" worden aangemaakt.

•

Nadat het checken van de DVD is voltooit is de DVD klaar voor gebruik u
krijgt dan de volgende melding (als het geluid van uw computer aan staat
zult u ook een melodietje horen)

Nu gaan we checken of de DVD goed is gebrand.
•

Om dit te checken sluit u ImgBurn en opent u "Deze computer". Hier vind u
onder "Apparaten" de DVD. Wanneer deze goed is gebrand zal deze er als
volgt uitzien (voor Windows 7)

•

Het icoontje zal er anders uitzien in geval van Windows 8.1 en 10, hier zal
het er ongeveet zo uitzien

Als de DVD goed is kunt u deze nu gebruiken voor de installatie van
Windows.

Komt u er niet uit of heeft u verder nog vragen dan kunt u contact ons
opnemen via de mail: support@clix.nl, Telefonisch: 036-2100 400 of via
de chat op onze website.

