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Návod na použití počítače
Váš nový počítač Vám bude dobře sloužit, budete-li o něj správně pečovat
-

nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumisťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou například radiátory
nebo výdechy klimatizace
Nevystavujte počítač teplotám, nižším než 0°C nebo vyšším než 50°C
Nevystavujte počítač magnetickým polím
Nevystavujte počítač dešti nebo vlhkosti
Zabraňte polití počítače vodou nebo jakoukoli tekutinou
Nevystavujte počítač velkým nárazům a otřesům
Nevystavujte počítač prachu a nečistotám
Nikdy počítač neumisťujte na nerovné plochy
Na horní plochu počítače nikdy neumisťujte žádné těžké nebo rozměrné předměty, aby nedošlo k jeho poškození
Otvory a štěrbiny v krytu přístroje slouží k cirkulaci vzduchu, která chrání přístroj před přehřátím
Nikdy nezasouvejte jakékoliv předměty do otvorů krytu přístroje. Mohl/a byste se tak dotknout částí s vysokým napětím,
nebo způsobit krátké spojení, což může způsobit elektrický výboj nebo požár
Přístroj nerozebírejte. Zásahy do počítače svěřte odborníkům
Přístroj je možno provozovat pouze pod napětím uvedeném na typovém štítku

Připojení a odpojení napájení z elektrické sítě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nejprve připojte periferie, tj. monitor, klávesnici, myš, modem, tiskárnu, atd. dle příslušných konektorů do odpovídajících
zdířek na PC
K počítači připojte napájecí kabel, a kabel připojte do uzemněné síťové zásuvky
Napájecí kabel zapojujte vždy jako poslední!
Zapněte počítač a monitor. Při výpadku napájení nebude počítač pracovat
Při jakémkoliv zásahu do počítače MUSÍ být počítač odpojen od elektrické sítě!!!
Pokud si nejste jistí, že to uděláte správně, svěřte montáž odbornému pracovníkovi
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Zvuková karta

2 x USB

Rozmístění konektorů:
Dle obrázku je stejné pro všechny počítače standardu ATX. Pro jiné modely se může rozmístění konektorů lišit
PS/2 (kulatý) – konektor pro připojení myši
PS/2 (kulatý) - konektor pro připojení klávesnice
USB konektory (obdélníkové) - pro připojení USB zařízení.
Pokud je základní deska vybavena integrovanou síťovou kartou, může být tento konektor umístěn nad USB porty
COM - 9pinové konektory typu CANON
Paralelní port - konektor s 25 zdířkami typu CANON. Nejčastěji se k němu připojuje LPT tiskárna, ale také ZIP
mechaniky, skenery, atd.
JACK 3,5 mm, - konektory výstupy z integrované zvukové karty
- SPRK OUT - výstup
- LINE IN linkový vstup)
- MIC (růžový) pro vstup mikrofonu
Konektor GAME - např. pro Game Pad nebo Joystick
Grafická karta - 15-ti pinový výstup pro monitor (dle modelu PC zde může být navíc/pouze DVI výstup)
Na PC mohou být i další vstupy a výstupy pro připojení videa, televize nebo antény.
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První spuštění:
Pokud jste si zakoupili počítač s licencí Windows OEM MAR pro repasované PC, musíte provést první spuštění systému, které
zabere cca 10 minut. Do 30dnů od prvního spuštění musíte systém aktivovat. Pokud máte připojení k internetu, lze toto provést
potvrzením volby „Aktivovat systém Windows automaticky“ přímo ze systému Windows. Pokud připojení k internetu nemáte
nebo pokud se automatická aktivace nezdaří (což se občas stává) proveďte aktivaci telefonicky (800 100 074).
Kroky nutné k provedení aktivace Windows
Potvrďte, že souhlasíte s podmínkami Licenční smlouvy EULA. Pokračujte na Další
Do uvedených polí zadejte Kód Product Key který je uveden na Certifikátu pravosti (COA) od společnosti provádějící
repasi, tedy z COA od společnosti SLS umístěném vedle původního COA od výrobce počítače. Potvrďte kliknutím na
Další
Postupujte dle pokynů na obrazovce (zadejte název počítače, vytvořte uživatelský účet,…)
Zkontrolujte, že máte počítač připojený k internetu, a pak vyberte volbu – „aktivovat nyní přes internet“
Po provedené aktivaci doporučujeme provést též registraci u společnosti Microsoft
Partition Restore System
Při druhém a každém dalším spuštění Vám systém na okamžik nabídne možnost obnovy OS ze zálohy skryté na HDD.
Výzva k této volbě se zobrazí pouze krátce po dobu cca 1-3 vteřin
Stiskem šipky „dolů“ vyberte možnost Restore system a potvrďte stisknutím klávesy ENTER.
Zobrazí se varování, že při použití Obnovení systému budou bez možnosti obnovy smazána všechna data z oddílu „C“.
Dále postupujete dle pokynů na obrazovce.
Zařízení na ochranu před napěťovými rázy
Použitím zařízení na ochranu před napěťovými rázy a zařízení na úpravu linky může výrazně snížit riziko úrazu elektrickým
proudem a pomáhá chránit váš počítač před poškozením.
V případě napěťového rázu může dojít ke zvýšení napětí vstupujícího do vašeho počítače a k následné ztrátě dat nebo
poškození systému. Chraňte váš počítač i periferie tím, že je připojíte k přepěťové ochraně
V následujících případech je žádoucí odpojit přístroj od sítě a obrátit se na odborný servis:
síťový kabel nebo vidlice jsou poškozené nebo opotřebované
do přístroje vnikla tekutina
přístroj se dostal do styku s deštěm nebo s vodou
přístroj nepracuje normálně, ačkoliv postupujete podle návodu k použití
přístroj spadl na zem, nebo byl poškozen jeho kryt
změnily se provozní vlastnosti přístroje
přístroj se příliš přehřívá
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