Handleiding: Updates
installeren op jouw
Cloudbook
SSC-ICT zet voor jouw Cloud Device goedgekeurde updates klaar.

Jouw Cloudbook downloadt automatisch updates wanneer je dat hebt ingeschakeld en
de Cloudbook is aangesloten op wifi, bijvoorbeeld thuis of op kantoor. De SSC-ICT
Device cloud bepaalt automatisch wanneer jouw systeem aan de beurt is. Je leest in
deze handleiding hoe je updates installeert op jouw Cloudbook.
Opmerking: Als jouw Cloudbook is aangesloten op een mobiele hotspot of gebruik maakt
van mobiele data (via Vodafone verbinding), zal je Cloudbook niet automatisch
controleren op updates of deze downloaden.
LET OP! Opladen batterij:Gebruik alleen de originele kabel die bij het apparaat wordt
meegeleverd. Andere kabels kunnen schade aan het apparaat of brand veroorzaken.

Controleer zelf updates
Je kan zelf controleren of er updates zijn. Deze kan je dan als volgt installeren nadat je bent
ingelogd.
Je kunt inloggen op DWR Next of –als je die hebt- met jouw persoonlijke Google account.

DWR Next Google accounts

1. Klik met de linkermuisknop, waar tijd/accu/wifi verschijnt.
2. Klik op Instellingen
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3. Klik op ‘over Chrome OS’

4. In het ‘Over’ tabblad dat verschijnt, klik je op de knop ‘Controleren op updates. Jouw
Cloudbook zal beginnen met het installeren van alle beschikbare updates. Tijdens de
installatie kun je gewoon door blijven werken. Na de installatie moet de Cloudbook
waarschijnlijk opnieuw worden opgestart.
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5. Controleer het venster ‘Over’ om er zeker van te zijn dat jouw Cloudbook
up-to-date is en klik op Gereed.

6. Log uit op jouw Cloudbook nadat de updates zijn geïnstalleerd.
7. Druk op het toetsenbord op de toetsen vernieuwen
+ aan/uit

om opnieuw

op te starten en de update te voltooien.

Er kan een mededeling op het scherm komen dat er een update wordt uitgevoerd en je de
Cloudbook niet uit mag zetten of de verbinding verbreken. Belangrijk is deze instructies op
te volgen.
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