
 

 Ръководство за експлоатация на дънна платка 
Подготовка на компютъра: 

1-1 Преди инсталиране 

Препоръчваме монтажът на дънна платка да се извършва само от специалисти - 

инженери в компютърен сервиз със съответната квалификация. 
Дънната платка съдържа множество компоненти, които лесно могат да се повредят в 

резултат на електростатичен разряд. За избягване на подобни повреди преди инсталиране, 

моля, следвайте описаните по-долу инструкции: 

1. Изключете компютъра и захранващия му кабел. 

2. При боравене с дънната платка избягвайте да докосвате металните проводници или 

контакти. 

3. Добре е да носите заземена гривна при боравене с електронни  

компоненти като процесор и памет. 

4. Преди монтирането на посочените два елемента е добре да ги поставите върху  

антистатична подложка или в антистатичен контейнер. 

5. Уверете се, че захранването на системата е изключено, преди да включите захранването 

на дънната платка. 

1-2 Бележки относно монтажа 

1. Преди монтажа не сваляйте предпазните стикери на дънната платка!  

Те са необходими за потвърждаване на гаранцията. 

2. Преди инсталирането на дънната платка или друг хардуер внимателно прочетете 

инструкциите и схемите на съответния производител. 

3. Преди използване на продукта се уверете, че всички кабели и захранващи контакти са 

свързани. 

4. За избягване на повреди на дънната платка не допускайте контакт на електронните 

компоненти с отвертки или други метални предмети! 

5. Уверете се дали в кутията или върху дънната платка не са останали отвертки или други 

метални предмети. 

6. Не поставяйте системата върху неравна повърхност. 

7. Включване на системното захранване по време на монтажния процес може да доведе до 

повреда на системата, както и до физически наранявания на потребителя. 

8. Ако не сте сигурни за някоя от инсталационните стъпки или имате проблем с 

използването на продукта, моля, свържете се с компютърен специалист!  

Случаи, при които гаранцията на дънната платка отпада: 

1. Повреди, причинени от природни бедствия или от човек. 

2. Повреди, причинени в резултат на неизпълнение на условията и препоръките от 

съответното ръководство на производителя. 

3. Повреди, причинени при неправилен монтаж. 

4. Повреди, причинени при използване на несертифицирани или несъвместими продукти. 

5. Повреди, причинени при надвишаване на определените параметри. 

6. Видими повреди – счупвания, охлузвания, следи от обгаряне, както и липсващи 

електронни елементи. 
 

За контакти и въпроси  

Свържете се със сервиза на фирма Спийд компютри  

за да зададете вашите въпроси и за да Ви помогнем при евентуални проблеми: телефон (0878) 448074 
или на email адрес: service(at)speedcomputers.biz 


