
Návod na použitie a údržbu počítača

Ako iste viete, osobný počítač je zložité elektronické zariadenie, ktorého obsluha vyžaduje istú 
úroveň technických znalostí. Tento návod by Vám mal priblížiť základné ovládacie prvky a časti 
počítača. Nezaoberá sa použitím a obsluhou operačného systému ani softwarového vybavenia.

Počítač je určený na použitie vo vnútorných podmienkach, v rozsahu teplôt zodpovedajúcom 
bežným bytovým podmienkam.

Dôležité! V prípade vačšieho rozdielu medzi vonkajšou a vnútornou teplotou je nevyhnutné 
ponechať počítač v pôvodnom obale približne 3 hodiny, aby došlo k vyrovnaniu teplôt. Inak môže 
dôjsť po zapnutí k poškodeniu počítača a následnej strate záruky!

Po vybalení počítača a jeho príslušenstva vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých zariadení. Potom 
zapojte konektory sieťového prívodu a jednotlivých zariadení (klávesnica, myš, monitor) do 
príslušných prípojných miest na počítači (pozri popis nižšie). Konektory sú farebne a rozmerovo 
odlišné, takže nemôže dôjsť k ich zámene. Skontrolujte polohu sieťového vypínača na napájacom 
zdroji, pokiaľ je jeho súčasťou. Potom zapnite monitor a následne počítač vypínačom na čelnej 
strane. Mala by sa rozsvietiť signalizačná dióda napájania a zaznieť zvuková signalizácia zapnutia. 
Ak je súčasťou dodávky operačný systém, vyčkajte, kým sa na monitore objaví jeho pracovná 
plocha a ďalej postupujte podľa užívateľskej príručky operačného systému.

Niekoľko rád na umiestnenie počítača

Základnú jednotku umiestnite na vhodný stôl alebo na zem vedľa stola, pokiaľ tu nehrozí zvýšená 
prašnosť alebo vlhkosť. Dbajte vždy na dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla a zabezpečenie 
voľného prúdenia vzduchu v okolí počítača, čo je podmienkou dostatočného chladenia.
Monitor umiestnite tak, aby sa na obrazovke nevytvárali nežiadúce odrazy, úplne nevhodné je 
umiestniť monitor obrazovkou k oknu. V tom prípade sa neúmerne znižuje čitateľnosť 
zobrazovaných informácií a zvyšuje únava zraku. Z hľadiska optimálnej polohy je vhodné 
umiestniť monitor priamo na stôl a klávesnicu pred ním. Odporúčame na sedenie použiť kvalitnú 
výškovo nastaviteľnú stoličku s opierkami rúk a nastaviteľným operadlom.

Údržba a čistenie počítača

Všetky časti počítača aj periférnych zariadení v pravidelných intervaloch zbavujte prachu a nečistôt.
V prípade silnejšieho znečistenia použite prostriedky určené na čistenie plastov alebo špeciálne na 
čistenie počítačov. Odporúčame raz ročne vyčistiť v našom servise vnútrajšok počítača od prachu a 
nečistôt, ktoré zhoršujú chladenie a ojedinele môžu spôsobiť elektrický skrat a nestabilitu počítača.
Povrch obrazovky čistite zásadne len prostriedkami na to určenými. Nikdy nepoužívajte agresívne 
prostriedky – môžu narušiť antireflexnú úpravu, v prípade LCD monitorov môže dôjsť k ich 
naleptaniu a zničeniu!

Bezpečnosť

V prípade poliatia počítača tekutinou počítač ihneď vypnite a odpojte od elektrickej siete. Následne 
utrite povrch dosucha. Ak je podozrenie, že sa tekutina dostala do vnútorných častí alebo do 
klávesnice, vyhľadajte náš servis a zariadenie nechajte odborne vyčistiť a preskúšať. Takisto v 
prípade výskytu poruchy na chladení (nápadné zníženie hlučnosti, netočí sa ventilátor zdroja) 
počítač ihneď vypnite, aby nedošlo k jeho prehriatiu a následnému poškodeniu.


