
SUPPORT HANDLEIDINGEN

SUPPORT

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Hoe start de FixMeStick voor Mac?

2. Hoe start de FixMeStick voor Windows?

3. Hoe start de FixMeStick vanuit BIOS?

4. Hoe kan je de FixMeStick voor Mac  
 een fabrieksupgrade geven?

5. Hoe kan je de FixMeStick voor PC  
 een fabrieksupgrade geven?

6. Waarom geavanceerde opstart opties?

7. Hoe kom ik bij mijn Bootmenu?

8. Wat gebeurt er als ik de FixMeStick 
 op een 4e computer gebruik?

9. Kan ik geïnfecteerde bestanden 
 ook behouden?

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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HOE START DE FIXMESTICK VOOR MAC?  

Stap 1: Schakel de MAC uit.

Stap 2: Steek jouw FixMeStick voor MAC in 
 een USB-poort.

Stap 3: Zoek de Alt / Option-toets op 
 het toetsenbord.

Stap 4: Zet de MAC aan en onmiddellijk nadat je de  
 opstarttoon hoort, houd de Alt / Option  
 toets ingedrukt.

Stap 5: Je krijgt op het scherm meerdere opstart- 
 opties te zien. Als er geen EFI Boot optie  
 tussen staat, verwijder dan de FixMeStick en  
 plaats ‘m nogmaals in de USB poort. De EFI  
 Boot optie zal nu wel verschijnen.

Stap 6: Gebruik de pijltjestoetsen op het toetsen- 
 bord om EFI Boot te selecteren, en druk op  
 ENTER \ RETURN. Meestal kun je ook   
 gebruikmaken van je muis en op de knop 
 EFI boot klikken. 

Stap 7: Je FixMeStick voor MAC zal nu opstarten.

Stap 8: Klik op het pictogram rechtsboven in je  
 scherm en selecteer jouw wifi-netwerk. 

Stap 9: Als je bent verbonden met internet zal de  
 FixMeStick automatisch starten met 
 scannen. Lukt het niet, gebruik een ether- 
 netkabel. Lukt het dan nog niet, dan kun  
 je de optie skippen en scant de FixMeStick  
 zonder de laatste virusupdates.

MACINTOSH

SUPPORT

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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WINDOWS

SUPPORT

HOE START DE FIXMESTICK VOOR PC? 

Stap 1: Plaats je FixMeStick in een USB-poort 
 op uw computer.

Stap 2: Open Windows verkenner of ga naar 
 “Computer” in het Windows startmenu. 

Stap 3: Het venster wordt geopend. Kijk of de 
 FixMeStick aan de linkerkant tussen de  
 andere stations staat. Klik op FixMeStick  
 media. Vervolgens dubbelklik je op het  
 bestand “RunFixMeStick”.

Stap 4: Het venster “RunFixMeStick” zal nu openen.  
 Klik op “Reboot and Launch FixMeStick”. 
 FixMeStick zal de computer nu opnieuw  
 starten, maar nu vanaf de FixMeStick en niet  
 met behulp van je besturingssysteem.

Stap 5: De FixMeStick zal verbinding maken met 
 het lokale netwerk, zichzelf updaten, de 
 malware definities bijwerken en starten 
 met de scan. De scan kan tot 3 uur duren, 
 afhankelijk van de snelheid van je computer  
 en het aantal bestanden dat er op staat.  
 Als het scherm met de 6 onderstaande 
 stappen niet verschijnt, voer dan een 
 factory upgrade uit.

OF

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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HOE START IK DE FIXMESTICK 
VANUIT BIOS?

De FixMeStick is een bootable USB-stick.  Je kunt er 
ermee direct vanuit de BIOS opstarten voordat 
Windows dat doet. Dit betekent dat je de FixMeStick 
ook kunt gebruiken als je Windows omgeving niet meer 
opstart of telkens vastloopt.

Stap 1: Schakel je PC uit en sluit de FixMeStick aan.  
 Vervolgens zoek je de F12-toets op het 
 toetsenbord. 

Stap 2:  Zet je PC aan en begin per seconde de 
F12-toets in te drukken totdat het “boot  
menu” verschijnt. Krijg je het bootmenu  
niet te zien? Sommige PC’s gebruiken een 
andere toets om het Bootmenu te starten.  
Schakel de PC uit door de aan/uitknop 5 
seconden ingedrukt te houden en probeer  
“Stap 2” nogmaals, alleen nu met de F10-
toets, de Delete-toets of de ESC-toets op je 
toetsenbord. Voor hulp bij het vinden van de 
juiste sneltoets, kijk bij vraag 7 van deze  
handleiding.

Stap 3: In het bootmenu zie je de optie FixMeStick 
 of USB en andere namen van apparaten op  
 je computer staan. 

Stap 4: Druk op het toetsenbord op de pijltoets  
 OMLAAG totdat je de FixMeStick hebt 
 geselecteerd. Druk vervolgens op 
 de ENTER-toets.

Stap 5: De computer zal nu opstarten vanuit de  
 FixMeStick en niet met behulp van je 
 Windows besturingssysteem.

BIOS

SUPPORT

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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Stap 6: De FixMeStick zal verbinding maken met je  
 lokale netwerk, zichzelf updaten, de 
 malware definities bijwerken en starten met  
 de scan. De scan kan tot 3 uur duren, 
 afhankelijk van de snelheid en het aantal  
 bestanden op je PC. Als het scherm na de 6  
 stappen niet verschijnt, voer dan een factory  
 upgrade uit.

BIOS

SUPPORT

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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MACINTOSH | FABRIEKSUPGRADE

SUPPORT

HOE KAN JE DE FIXMESTICK VOOR MAC  
EEN FABRIEKSUPGRADE GEVEN?

Gebruik de fabrieksupgrade optie om de FixMeStick 
voor Mac bij te werken naar de meest recente versie. 
Volg hiervoor de volgende stappen: 

Stap 1: Doe de FixMestick in een USB poort van 
 je computer.

Stap 2:  Klik op de aangegeven  link om de factory 
upgrader te downloaden.

Stap 3: Open de gedownloade file:
 FixMeStickFactoryUpgrade.dmg

Stap 4: Dubbelklik op “FixMeStickFactoryUpgrade” 

Stap 5: De update zal vanzelf beginnen. Dit kan even  
 duren, ga gerust even wat anders doen. 
 Als hij klaar is, klik op “quit” en probeer de  
 FixMeStick nogmaals.

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.

Downloaded from www.vandenborre.be



WINDOWS | FABRIEKSUPGRADE
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HOE KAN JE DE FIXMESTICK VOOR PC 
EEN FABRIEKSUPGRADE GEVEN?

Gebruik de fabrieksupgrade optie om de FixMeStick bij 
te werken naar de meest recente versie. Volg hiervoor 
de volgende stappen: 

Stap 1: Plaats de FixMeStick in een USB-poort 
 op je computer.

Stap 2: Open Windows verkenner of ga naar 
 “Computer” in het Windows startmenu. 

Stap 3: Het venster wordt geopend. Kijk of de 
 FixMeStick aan de linkerkant tussen de  
 andere stations staat. Klik op FixMeStick 
 media in de linker kolom. Vervolgens dub 
 belklik je op het bestand “RunFixMeStick”.

Stap 4: Klik op de link “Settings” in de 
 rechter bovenhoek.OF

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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WINDOWS | FABRIEKSUPGRADE

SUPPORT

Stap 5: Klik op de knop “Factory Upgrade”.

Stap 6: De FixMeStick zal overgaan tot het down- 
 loaden van de nieuwste versie en dan 
 beginnen met de upgrade.

Stap 7: Zodra de upgrade is voltooid, is de 
 FixMeStick klaar voor gebruik.

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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GEAVANCEERDE OPSTARTOPTIES

SUPPORT

WAAROM GEAVANCEERDE 
OPSTART OPTIES? 

Lukt het niet om vanaf de FixMeStick op te starten? 
Gebruik de onderstaande geavanceerde opstartopties: 

Stap 1: Klik op de “Reboot and Launch FixMeStick”  
 knop

Stap 2. Je computer herstart nu vanaf de 
 FixMeStick. Wanneer je onderstaand scherm  
 ziet met de melding “FixMeStick starting  
 in…”, druk dan op een willekeurige toets 
 van je toetsenbord.

Stap 3: Het onderstaande scherm verschijnt met 4 
 verschillende opties. Om een optie te 
 selecteren kun je de selectiebalk bewegen  
 met de pijltjestoetsen op het toetsenbord. 
 Om een optie te kiezen druk je op 
 de ENTER toets.

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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BOOTMENU

SUPPORT

HOE KOM IK BIJ MIJN BOOT MENU?

Om bij je bootmenu te komen moet je een toetsen-
combinatie indukken op het moment dat je computer 
opstart. Elke PC heeft een verschillende toetsen- 
combinatie om dit te starten.  
 
Als jouw merk hieroder niet is gespecificeerd, stuur ons 
een bericht en we updaten de lijst.

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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FIXMESTICK OP EEN 4E PC ?

SUPPORT

WAT GEBEURT ER ALS IK DE FIXMESTICK 
OP EEN 4E PC GEBRUIK?

De FixMeStick zal niet werken als je hem al drie keer 
eerder hebt gebruikt deze maand. Je kunt de 
FixMeStick ongelimiteerd gebruiken op maximaal 
drie verschillende PC’s per maand.

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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GEINFECTEERDE BESTANDEN

SUPPORT

KAN IK GEÏNFECTEERDE BESTANDEN OOK 
BEHOUDEN?

Ja dat kan. Wanneer je dit scherm ziet, druk je op: 
 “See Results”. 

Op het volgende scherm kun je een keuze maken of je 
het bestand wilt behouden.

 

Uiteindelijk klik je op “Apply Actions”. FixMeStick doet 
niks met de bestanden die als “Keep” zijn gemarkeerd. 

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.
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