
 
SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO RAČUNALNIKA 
1. Preden začnete z delom, skrbno izberite prostor kamor nameravate postaviti računalnik. Njegovo mesto naj ne bo v bližini 
grelnih teles ali vlage. Prostor mora biti zaradi odvajanja toplega zraka iz notranjosti računalnika zračen. 
2. Priključite potrebne vhodno/izhodne enote, ki jih boste potrebovali za delo. Najosnovnejši gradniki računalniškega sistema so 
monitor, tipkovnica in miška. 
3. Za napajanje računalnika potrebujete električni priključek napetosti 230V. Povezovalni kabli se lahko priklopijo le na en način, 
zato ne uporabljajte prevelike sile, če priključek ne gre v vtičnico. 
4. Povežite napajalnik računalnika z električnim omrežjem, nato vklopite računalnik s pritiskom na gumb za vklop, ki je na prednji 
strani računalnika oz. nad tipkovnico/ob strani prenosnega računalnika. Če ste sledili navodilom, se mora na monitorju prikazati 
slika, prične se zagon operacijskega sistema. 

 
SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO MONITORJEV 
1. Monitorja ne postavljajte na nestabilno držalo, stojalo, konzolo ali mizo. Uporabite samo stojala, ki jih priporoča proizvajalec ali 
so priloženi izdelku.  
2. Monitor povežite na računalnik s priloženim video kablom. V primeru, da kabel ne ustreza vašemu računalniku, ga lahko 
dokupite. 
3. S priloženim napajalnikom oziroma napajalnim kablom monitor vključite v električno omrežje. 
4. Monitor vklopite z gumbom za vklop, ki se običajno nahaja na spodnji desni strani monitorja. Bodite pozorni, saj imajo nekateri 
monitorji še dodatno stikalo za napajanje na zadnji strani ob video priklopih. 
5. Zaženite računalnik, monitor bo čez nekaj sekund prikazal sliko. Če monitor ne prikaže slike, preverite, če so vsi povezovalni 
kabli ustrezno povezani in da je v meniju monitorja izbran ustrezen video vhod. 
 

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO KOMPONENT 
1. Natančno preberite navodila o uporabi, ki ste jih prejeli pri nakupu računalnika, operacijskega sistema in ustrezne dodatne 
programske opreme. Vgradnjo naj opravi oseba, ki je pooblaščena za poseganje v računalnik oz. oseba, ki je ustrezno strokovno 
usposobljena. V primeru okvare komponente zaradi nestrokovnega ravnanja je garancija neveljavna. 
2. Komponente vgrajujte le v združljive naprave. 
3. Komponento varujte pred padci, ne izpostavljajte jo soncu in vlagi, ne razstavljajte, zažigajte in ne povzročajte kratkega stika. 
4. Poskrbite za primerno hlajenje naprave, v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb naprave ali njenih posameznih delov. 
Naprava naj bo postavljena tako, da lahko zrak prosto kroži preko ventilacijskih rež. 

 
 

 

GARANCIJSKA IZJAVA 
 Izjavljamo: 
  da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih  da bomo v 30 dnevnem 
garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti  da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne 
dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravimo sami ali preko zunanjega 
pogodbenega izvajalca  da bomo napravo, ki ne bo popravljena v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novo oz. vam 
vrnili kupnino  da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu  Ozemeljsko 
območje garancije: Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije  

Garancija preneha zaradi:  
 neupoštevanja priloženih navodil  malomarnega ravnanja z izdelkom  posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba 
 če so na napravi vidne mehanske poškodbe ki so nastale po nakupu naprave in so posledica nepravilnega ravnanja   zaradi 
okvar višje sile, kot so: udar strele, kratek stik, prenapetost  če so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska 
številka  

 

 

 

GARANCIJSKI ROK: je označen na računu in začne veljati z dnevom nakupa izdelka. Za uveljavljanje garancije je potreben račun 
in izpolnjen garancijski list. Garancija velja le za konfiguracijo, ki je navedena na računu. 

 

 

Distribucija: Comstrok d.o.o., Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.: 059 036 624, e-pošta: prodaja@comstrok.si  
Pooblaščen servis: Comstrok d.o.o., Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.: 059 036 624, e-pošta: servis@comstrok.si  


