
Navodila za uporabo in namestitev Barebone sistemov

Navodilo za uporabo:
 Pred posegom v barebone sistem je potrebno najprej odstraniti eno oz. dve stranici na

ohišju (odvijte vijake na hrbtni strani ohišja), ki varujejo notranje naprave pred nečistočo
in poškodbami iz okolja.

 Ohišje sestavljajte na ravni površini, ki ima ustrezen odvod statične elektrike.
 Pri večini barebone sistemov je napajalna enota, ki naprave v računalniku oskrbuje z

električno energijo, že nameščena
 S ohišjem ste prejeli komplet vijakov in vodil, ki so potrebna za inštalacijo vseh

komponent. Za vstavitev enot ali komponent glejte navodila za vgradnjo le teh. (slike in
sheme v priročniku).

 Priklopite vsa hladilna telesa in ventilatorje, saj so le ta obvezna za pravilno delovanje
sistema (slike in sheme v priročniku).

 Po vstavitvi vseh enot ohišje zaprite in privijačite vse vijake stranic ohišja.
 Delno pripravljeni barebone sistem še nima vseh potrebnih delov za delovanje, tako da se

posvetujte s prodajelcem kaj manjka za polno delovanje PC sistema s barebone
komponento ali preverite v priročniku

Slika 1 : Primer barebone sistema

Varnostni ukrepi pri delu z računalnikom in računalniško opremo:
 Zaradi nevarnosti električnega šoka naprave ne uporabljajte v bližini prevodnikov

električnega toka (naprimer vode, vlažnih prostorov in podobno).
 Kabli, ki napravo povezujejo z električnim omrežjem ne smejo biti izpostavljeni

fizičnemu pritisku iz okolja (izogibajte se naprimer napeljevanju ob robovih omar, pod



stoli in drugim gibljivim pohištvom, zavarujte točke, ki so najbolj izpostavljene - stik med
napajalnikom naprave in napajalnim kablom, stik med napajlnim kablom in električno
vtičnico in podobno).

 Če naprave ne boste uporabljali več časa ali če pride do nevarnosti udara strele ter drugih
visokih napetosti električne energije (nevihta), napravo (napajalni kabel skupaj z opremo
za napajanje naprave) fizično izključite iz električnega omrežja.

 Pri vstavljanju medijev za shranjevanje (zgoščenke, diskete in podobno) ne uporabljajte
poškodovanih medijev (pazite tudi na njihovo čistočo), ker lahko v nasprotnem primeru
poškodujejo naprave za njihovo branje in ostale naprave v računalniku.

 Pri povezovanju naprav uporabljajte izključno originalne kable in originalno dodatno
opremo v primeru električnega napajanja naprave, ki so bili priloženi posamezni napravi.
Uporaba ostalih kablov lahko povzroči nepravilno delovanje naprave ali celo poškodbe v
okolju.

 Ob uporabi baterijskih vložkov pazite, da niso izpostavljeni fizičnemu pritisku iz okolja,
prevodnikom električnega toka (naprimer vode ali nošenju baterijskih vložkov v bližini
kovinskih predmetov).

 Pri večji spremembi temperature v okolju, kjer uporabljate napravo, naprave ne
vklapljajte in počakajte vsaj uro do dve, da se naprava prilagodi trenutnim klimatskim
pogojem.

 Zaščitite uporabo naprave pred otroci in drugimi, ki nimajo znanja ali izkušenj s pravilno
uporabo naprave ali pa niso seznanjeni z varnostnimi ukrepi pri uporabi naprave.

 Upoštevajte priporočila in navodila v zvezi z uporabo naprave na javnih mestih (na
letališčih, v bolnišnicah in podobno).

 Ne zavržite originalne embalaže, v kateri ste prejeli napravo. Uporaba originalne
embalaže Vam omogoča varen prevoz naprave, ker v primeru fizičnih poškodb naprave
med prevozom izgubite pravico do garancije.

 Uporabljajte napravo v skladu z zdravstvenimi priporočili, ki veljajo v družbi in vašim
zdravstvenim stanjem v času uporabe naprave.

Naprave v nobenem primeru ne poskušajte popravljati sami. Popravilo in kakršnekoli
posege v naprave zaupajte za to pooblaščeni osebi, ker v nasprotnem primeru izgubite
pravico do garancije.


