
Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti nebo kanceláři, v žádném případě není možné jej používat poblíž zdroje možné vlhkosti.

Zařízení musí být umístěno ve stabilní poloze v prostoru s dobrým větráním z boční i zadní strany a naopak co nejdále od možných zdrojů tepla, jako jsou radiátory,

ohřívače, měniče tepla apod.

Zařízení je možné používat při běžné pokojové teplotě, maximálně pak v rozsahu od +10 do +35 C.

Nenamáhejte nijak napájecí šňůru a chraňte ji před poškozením. V případě nedostatečné délky použijte vhodný prodlužovací přívod

(není součástí dodávky).

Nezasahujte do vnitřních částí zařízení, hrozí možný úraz elektrickým proudem.

Čištění od prachu a nečistot je možné pouze ve vypnutém stavu a je možné jej provádět pouze na povrchu suchým hadříkem bez použití vody či chemických

rozpouštědel.

V případě problémů s počítačem kontaktujte přímo autorizovaná servisní střediska (viz www.lynx.cz) nebo svého dodavatele.
Ochrana před nadměrným proudem a zkratem v primárním obvodu zařízení (předřazená zkratová ochrana jako např.  vhodný jistič) musí být součástí budovy

Váš nový počítač vyhovuje směrnici číslo 89/336/ o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility a směrnici čísloEU EHS EU

73/23/ o elektrických zařízeních nízkého napětí. Tyto počítače jsou na výrobním štítku označeny jak technickými údaji, tak logem .EHS CE

Informace o možnosti zpětného odběru elektroodpadu (dle příslušného zákona) Vám poskytne přímo Váš dodavatel.

Připojte síťové vedení k přístroji.

Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky s uzemněným ochranným kontaktem.

Přístroj připojte k síťovému napájení:1
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Zapojujeme a zapínáme počítač:

Bezpečnostní upozornění

Všeobecné informacei

i

Vážený uživateli, blahopřejeme Vám k zakoupení nového počítače a věříme, že budete s jeho fungováním, výkonem a funkcemi spokojen. Počítač
je při běžném používání zcela bezpečný přístroj, přesto však dbejte několika základních bezpečnostních pravidel:
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Varianta A.

Zapněte Váš monitor a počítač spínačem/vypínač na přední straně přístroje – kontrolka svítí, přístroj se spouští.LYNX

Ukončete řádně svůj operační systém.

Pokud operační systém přístroj nepřevede automaticky do režimu úspory energie

nebo ho nevypne, stiskněte spínač/vypínač dlouze nejméně na 4 sekundy.

Během instalace postupujte podle pokynů na obrazovce.

Neinstalujte žádné programy ani ovladače z přiložených pokud nejsou skutečně určeny pro operační systém nainstalovaný na Vašem .CD PC LYNX

Pokud vlastníte klávesnici a myš
s přípojením /2 připojtePS
konektory /2 do vstupůPS
dle následujících instrukcí.

Připojte k počítači klávesnici a myš – připojení viz zadní strana přístroje.

Pokud vlastníte klávesnici
a myš s připojením USB
připojte konektoryUSB
do vstupů dle následujících
instrukcí.

První zapnutí:

Instalace softwaru:

Vypnutí přístroje:
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Varianta B.

Aby Váš operační systém byl legálně nainstalován, je potřeba vlastnit licenční číslo, které se zadává při každé instalaci nebo reinstalaci tohoto systému. NaWINDOWS
každém s přeinstalovaným operačním systémem totolicenční číslo najdete na zadní nebo boční straně počítače na tzv. štítku – toto číslo budetePC LYNX WINDOWS COA
potřebovat hned při prvním spuštění Vašeho počítače.

První spuštění počítače s operačním systémem může podle typu a konfigurace trvat až 10 minut.LYNX WINDOWS PC

Během této doby počítač , mohlo by totiž dojít k poškození instalace operačního systému !!!NERESTARTUJTE ANI NEODPOJUJTE OD ELEKTRICKÉHO PROUDU


