Navodila za uporabo in namestitev grafičnih kartic






Upoštevajte navodila - vsa določila o namestitvi notranjih naprav (shema vodil in priključkov ter
slike se nahajajo v angleškem priročniku)
Poiščite ustrezno razširitveno mesto (novejše grafične kartice uporabljajo PCIE x16 razširitveno
mesto, starejše grafične kartice pa AGP razširitveno mesto).
Če ima osnovna plošča več PCIEx16 vodil, poiščite tisto s oznako 1 (glejte sliko v priročniku
osnovne plošče)
Pri grafičnih karticah z AGP razširitvenim mestom je potrebno premakniti plastični zatič (Slika 1
- označen z rdečo barvo), ki varuje kartico pred nezaželjeno odstranitvijo iz razširitvenega mesta
(na primer pri prevozu računalnika).

Slika 1: Plastični zatič za zaščito
Namestitev notranjih naprav (v razširitvena mesta):
 Izključite računalnik iz električnega omrežja (fizično izvlečite napajalni kabel iz električne
vtičnice).
 Odstranite pokrov računalnika (odvijte vijake na hrbtni strani ohišja)
 Pred vstavljanjem kartice je potrebno odstraniti kovinsko ploščico na mestu, kjer z vijakom
pritrdimo kartico na ohišje in omogočimo njeno stabilnost v razširitvenem mestu (vhod za monitor
pri grafični kartici)
 Pri vstavljanju kartic v prosta razširitvena mesta na osnovni plošči, njeno namestitev izvedete s
trdim potiskom kartice v prosto razširitveno mesto (Slika 1), ki mora kartico sprejeti z občutkom
stabilnosti. Privijte računalniški vijak, ki varuje vstavljeno kartico pred nezaželjeno odstranitvijo
iz razširitvenega mesta (nekatera računalniška ohišja vsebujejo kovinsko ali plastično ploščico, ki
varuje uporabnika pred nezaželjeno odstranitvijo vseh vstavljenih kartic).
 Zaprite pokrov računalnika do vzpostavitve stanja pred vgradnjo notranje naprave.

Slika 1: Vstavljanje grafčine kartice

Namestitev gonilnikov:
 Programska oprema, ki vključuje gonilnike za pravilno delovanje naprave, je povečini namenjena
operacijskemu sistemu MS Windows, ki samodejno prepozna novo napravo. Vstavite priložen
plošček v optično enoto in sledite navodilom proizvajalca.
 Namestitev gonilnikov ponavadi poteka samodejno po vstavitvi zgoščenke, ki je priložena novi
napravi (če se namestitev ne izvede samodejno, je potrebno ročno namestiti gonilnik - odpreti
vsebino zgoščenke in poiskati zagonsko datoteko, naprimer "setup.exe, "install.exe" in podobno
ter dvoklikniti nanjo). Večina namestitvenih postopkov poteka v angleškem jeziku.
 Če ste želeli namestiti napravo z USB priključkom (naprimer tiskalnik, optični bralnik, digitalni
fotoaparat in podobni uporabljajo USB priključek), jo lahko po uspešni namestitvi gonilnikov
fizično priključite na računalnik. V tem primeru vas bo računalnik morda že obvestil o
nameščanju nove naprave oziroma o dokončni namestitvi nove naprave.
 Po uspešni namestitvi gonilnikov bo računalnik v določenih primerih zahteval ponovni zagon
računalnika, ki je potreben za zaključek namestitve nove naprave.
 Pri odpravljanju težav z napravo ali gonilnikom najprej poskusite z uporabo najnovejše različice
gonilnikov, ki jih uporabljate. Nove različice gonilnikov objavljajo proizvajalci naprav na svojih
spletnih straneh.
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.

