Záručné podmienky:
Záručná doba začína dátumom predaja, ktorý je uvedený v záručnom liste a dĺžka trvania záruky je 24
mesiacov.
Bez predloženia záručného listu si opravu hradí užívateľ.
Zariadenie na záručnú opravu je potrebné dodať v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom.
Výrobca odporúča raz za 6 mesiacov vykonať profylaktiku (vyčistenie, odprášenie) osobného počítača
v servisnom stredisku.

Záruka sa nevzťahuje na uvedené prípady:
- mechanické poškodenie, neodborná obsluha, nesprávne pripojenie na iné zariadenie
- chyby spôsobené prevádzkovaním v nevyhovujúcom prostredí (zadretie ventilátorov
v dôsledku usadeného prachu), pripojenie na elektrickú sieť, ktorá nevyhovuje platnej norme
- odstránené alebo nečitateľné výrobné číslo
- nepredloženie záručného listu
- neodborná úprava, oprava alebo pokus o neodbornú opravu výrobku
- chyby a poruchy spôsobené živelnou pohromou
- softvér inštalovaný užívateľom a chyby spojené v súvislosti s ním
- chyby výrobkov spôsobené počítačovými vírusmi

Technická a servisná podpora:
 e-mail: pcprestigio@asbis.sk
 v pracovných dňoch - tel: 055 3216566
1. Vybalenie a uloženie počítača
Po vybalení počítača skontrolujte osadenie nožičiek skrinky. Pri modeloch s alternatívnym
postavením Desktop / Tower nalepte nožičky, ktoré sú súčasťou balenia, na spodnú stranu
(podľa zvoleného postavenia). Počítač uložte na také miesto, aby ste zabezpečili dostatočné
prúdenie vzduchu smerom od zadnej strany počítača, aby ste tak zamedzili prehrievaniu
počítača.
2. Pripojenie počítača k elektrickej sieti a pripojenie externých zariadení
Pre pripojenie počítača do elektrickej siete používajte také predlžovacie rozbočovače
zásuviek, ktoré sú v súlade s príslušnými normami.
Elektrický kábel / adaptér pribalený k počítaču pripojte na zadnej strane počítača.
Klávesnicu PS2 pripojte do fialového konektora a myš PS2 do zeleného konektora, ktoré sú
umiestnené na zadnej strane PC. Pozor na správne pootočenie koncoviek. V prípade USB
zariadení, do niektorého z USB konektorov.
Zvuková karta má farebne rozlíšené konektory. Zelený na pripojenie reproduktorov, červený
pre vstup na mikrofón a modrý konektor pre vstup na nahrávanie z externých zariadení.
Pripojenie monitora k PC sa môže líšiť v závislosti od modelu PC. Kábel od monitora zapojte
na zadnej strane počítača do konektoru VGA, DVI, alebo HDMI. V prípade potreby použite
redukciu DVI-VGA, alebo HDMI - DVI. Ak má PC samostatnú grafickú kartu, integrovaná VGA
je vypnutá. (nie je to chyba PC)
Skrinka PC môže mať na čelnej strane viacero konektorov USB prípadne 1394 FireWire,
pričom v závislosti od modelu a použitej základnej dosky nemusia byť všetky zapojené
a funkčné (nie je to chyba PC).

3. Zapnutie počítača
Počítač zapnete stlačením tlačidla „Power“ na jeho prednej strane. Ak nemáte v počítači
nainštalovaný operačný systém, pred zapnutím počítača vložte do CD/DVD mechaniky
inštalačné médium s operačným systémom, a potom pokračujte podľa inštrukcií.
v inštalácii. Ak počítač nemá optickú mechaniku, je potrebné inštalovať operačný systém z
externého USB zariadenia ako napr. DVD, USB kľúč (nie je súčasťou).
Ak Váš počítač nereaguje na vstup cez klávesnicu alebo myš, môžete ho vypnúť stlačením
a podržaním tlačidla „Power“ na 5 sekúnd.
Nepretržite rozsvietená zelená LED dióda na prednej strane počítača signalizuje zapnutý
počítač. Blikajúca červená LED dióda signalizuje činnosť pevného disku.
Poznámka (len pre Nettop / Mini PC):
Vybrané modely Nettop / Mini PC je možné upevniť na zadnú stranu LCD monitora, pomocou VESA montážneho
kitu. ( Len ak to LCD umožňuje )
Pripojenie k monitoru s D-Sub konektorom je možné len pri modeloch s DVI-I grafickým výstupom (s použitím
redukcie DVI-VGA , ktorá nie je súčasťou dodávky)
Ovládače pre ION PC je možné stiahnuť zo stránky www.nvidia.com,
Ovládače pre HD Audio (3,5 jack konektor) je možné stiahnuť zo stránky www.realtek.com
Výber výstupu zvuku cez HDMI konektor, alebo jack konektor treba nastaviť v "Ovladacích paneloch/ Zvuk a zvukové
zariadenia" na karte "Zvuk" položka :"Predvolené zariadenia".

