
Navodila za uporabo in namestitev procesorjev

OPOZORILO: PRED VGRADNJO ALI ODSTRANITVIJO PROCESORJA PREVERITE, DA STE
SISTEM IZKLOPILI IZ ELEKTIČNEGA OMREŽJA!!

Vsaka osnovna plošča ima lahko tudi drugačen pripeljalni način. Preverite skice in slike v priročniku osnovne
plošče.

1. VGRADNJA AMD PROCESORJEV
 Odpnite varnostno zaponko
 Poravnajte AMD procesor s ploščo tako da se oznaki Δ procesorja in osnove ploče pokrivata
 Zaprite varnostno zaponko
 Odstranite zaščito hladilnika procesorja
 Hladilnik proceorja najprej zapnite na strani, kjer ni potisnega mehanizma
 Ujemite zaponko potisnega mehanizma s podnožjem osnovne plošče
 Zaprite varnostno zaponko hladilnika
 Kabel za napajanje procesorskega hladilnika povežite s s CPU-FAN vtičom na osnovni plošči.

Slika 1 do 3: Način vstavljanja AMD procesorja

2. ODSTRANITEV AMD PROCESOREJEV
Odstranitev modula poteka v obratni smeri kot vgradnja.

3. VGRADNJA INTEL PROCESORJEV
 Odpnite zapiralno kletko (korak 1).



 Odstranite plastično zaščito in jo shranite, saj je obvezna za uveljavljne garancije (korak 2)
 Procesor vstavite tako da se zatiči procesorja poravnajo s zatiči na osnovni plošči (korak 3)
 Zaprite zapiralno kletko tako da se jeziček zapne pod vijak (korak 4)
 Zapnite procesorski hladilnik na podnožje osnove plošče s vsemi 4 vijaki (s potiskom dol

korak5)
 Kabel za napajanje procesorskega hladilnika povežite s s CPU-FAN vtičom na osnovni plošči

(korak 6)
Slika 1 do 4: Način vstavljanja INTEL procesorja po korakih

4. ODSTRANITEV INTEL PROCESOREJEV
Odstranitev modula poteka v obratni smeri kot vgradnja.



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.

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.


