Windos verwijderen en vervangen door Linux
Als je na verschillende virusinfecties op je windows systeem, het maar steeds
trager wordende systeem,of nog erger een gijzeling en bestanden kwijt bent,
of ieder jaar weer diep in de buidel moet tasten voor dure
antivirusprogramma’s en andere beschermingsprogramma’s, komt er een
moment dat je er genoeg van hebt en een ander besturingssysteem wenst en
besluit om Linux (mijn favoriet Xubuntu of andere editie) te installeren op een
computer waarop alleen Windows10 staat geïnstalleerd.
Vòòr windows 10 was dat allemaal niet zo moeilijk, maar met de komst van
UEFI (de vervanging van het traditionele BIOS) en Windows 10 is het voor een
leek vrijwel onmogelijk geworden om dat zonder problemen voor elkaar te
krijgen
Veel gebruikers gaan enthousiast aan de slag met een bootable DVD of USB
waar Linux * op staat, starten na een succesvolle installatie het systeem
opnieuw op en lopen tegen ongekende problemen op: er starts niks meer op.
Je denkt, mogelijk iets niet goed gedaan en doet alles opnieuw. Dezelfde
ellende. Afhankelijk van de uefi/bios instellingen start windows weer op of
helemaal niet.
Contact opnemen met support van de fabrikant is tijdverspilling: alles wat niet
met Windows te maken heeft valt (in dit geval bij Medion) niet onder support
ondersteuning en je wordt het bos ingestuurd. Wat ze wel aanbieden is het
opsturen van een image van Windows10 voor de prijs van € 100,Na vier dagen computer ellende (geen computer) en met een reserve
computer met windows xp, gezocht naar een oplossing en uiteindelijk
gevonden.
Hier komt ie:
Standaard staat in het BIOS bij het menu Advanced OS select → Windows 8/10 Windows 8/10
ingesteld.
Dat kan en moet aangepast worden, voor een succesvolle Linux installatie.
Start de computer op en druk direct op de F8 of Del toets, hiermee wordt het
BIOS opgestart.
Ga met de pijltjestoetsen van het toetsenbord naar het menu Advanced en
selecteer OS Configuration → Windows 8/10 Enter → Windows 8/10 Selecteer dan Windows 7 / other OS en
toets Enter en verlaat dit scherm met Esc.

Navigeer met de pijltjestoetsen naar Advanced en ga naar OS Select. Deze
staat ingesteld op Win8/Win10 (deze instelling blokkeert de installatie van
andere systemen) en zet deze op Win7/other OS

In ditzelfde scherm vindt je het menu Fastboot wat staat op Enabled, zet dit op
Disabled.
Verlaat dit menu met Esc.
Ga met de pijltjes toetsen naar het menu Boot en dan naar Boot mode select,
selecteer deze optie → Windows 8/10 en zet UEFI op LEGACY → Windows 8/10 Enter.

https://makkelijkelinuxtips.blogspot.com/p/eerst-ubuntu.html

Verlaat het menu met Esc, ga met de pijltjes toetsen naar het menu EXIT en
toets F10 (bewaren/opslaan).
Start de computer opnieuw op en Linux wordt opgestart als uw nieuwe
besturingssysteem. Proficiat!
Als je Linux nog moet installeren, krijg je de keuze om voor een dual boot
systeem te kiezen (windows naast Linux) of Windows verwijderen en alleen
Linux.
Vragen of opmerkingen: ribesweg@gmail.com
Voor aanvullende tips en Linux adviezen:
https://makkelijkelinuxtips.blogspot.com/p/eerst-ubuntu.html

