Linux mint 13 op een USB stick zetten.
Ga eerst naar www.linuxmint.com en dan bij downloads (all versions) vind u versie 13 (Cinnamon
voor normaal, en xfce voor oude machines). Daarna moet u het gedownloade Linux mint 13 “iso”
bestand op een USB stick zetten. Hiermee wordt de USB stick opstartbaar. Dit is vele malen sneller
dan een DVD en ook betrouwbaarder (eventuele data beschadigingen etc.) dan de DVD.
Om een “iso” bestand op een USB te kunnen zetten heeft u software nodig. Het programma waar ik
mee werk heet “Unetbootin” wat gratis te downloaden is van internet en werkt onder Windows.
Het programma stelt u ook in de gelegenheid om verschillende andere distributies te downloaden en
daarna op een USB stick te kopiëren. Maar dat hoeft in ons geval niet.

Selecteer midden in het venster het bolletje “Disk Image” . Zie het plaatje hieronder.

Helemaal aan het eind van de regel ziet u een vierkant icoon met “...” staan. Klik hierop om te
bladeren naar het gewenste “iso” (dus Linux mint 13) bestand. Controleer onderaan bij “type” of de
juiste “Drive” geselecteerd is. Daar bedoelen ze dus mee of je wel de juiste USB stick heb gekozen.
Meestal is er maar 1 aanwezig. Klik op “OK” om het kopiëren te starten.

Als het kopiëren klaar is kunt u met de USB stick opstarten. U moet nog wel (net als bij de DVD) in
de bios instellen dat hij als eerste optie staat van het opstarten van uw pc of laptop. Hiervoor verwijs
ik u weer naar de boekjes van uw pc of laptop, of anders kunt u het vast wel vinden op internet
(Google).
Op sommige (met name oudere) hardware kan het opstarten van USB niet. In dat geval moet u wel
voor een DVD gaan. In alle andere gevallen zal ik u aanraden om via USB stick Linux mint te
installeren.

