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Fix “Operating System Not Found” FeilFix “Operating System Not
Found” Errors

Denne feilen virker skremmende, men alt er ikke tapt.

Noen ganger Windows Update vil gå galt på noen måte, rende Windows ubrukelig. Det kan også skje når
en stasjon oppdatering går galt, eller hvis du prøver og installere mer enn én versjon av Windows på
samme maskin. Dette kan ofte løses med en Oppstartsreparasjon.
For det må du inn Windows-CD eller en Windows Recovery CD .
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Sett Windows-plate i stasjonen
Start PC-en
Skriv inn din BIOS
Endre oppstartsrekkefølgen for å starte opp fra CD / DVD først
Lagre og start på nytt
Velg ditt språk, og klikk deretter Neste
Klikk Reparer datamaskinen
Velg ditt operativsystem (det vil trolig bare være ett børsnotert), klikk deretter på Neste igjen
Velg Bruk Recovery verktøy som kan bidra til å løse problemer med å starte Windows og
klikk på Neste
10. Klikk Oppstartsreparasjon
PCen vil starte på nytt igjen. Ta platen ut og endre oppstartsrekkefølgen i BIOS tilbake til start fra
harddisken først, hvis det er nødvendig. Windows skal jobbe.
På dette punktet, kan du prøve Windows Update på nytt og se om den ønsker å installere det på nytt.
Hvis det samme problemet skjer igjen, kan du prøve å gjenta de første åtte trinnene ovenfor. Etter å ha
klikket Reparer datamaskinen, velge et operativsystem og klikke på Neste,
1. Klikk Åpne et ledetekst

2. Skriv fixmbr og trykk Enter
(I Windows XP)
3. ELLER skriv Bootrec.exe / fixmbr og trykk enter
(I Windows Vista eller Windows 7)
Start PCen på nytt og se om noen av de reparasjonene arbeidet. Hvis ikke, har vi en guide for å reparere
en ødelagt Windows Update.
Merk at hvis operativsystemet ikke dukker opp, er det sannsynlig at harddisken din er død. (Det er hva
som skjedde i vårt tilfelle.) På dette punktet, må du erstatte det. Lykke til!
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