
   

UWAGA !!!  

 
 

Szanowny użytkowniku, w sezonie zimowym, ze względu na niską 

temperaturę prosimy o nie uruchamianie sprzętu przez około dwie 

godziny od momentu rozpakowania paczki, w celu osiągnięcia 

temperatury pokojowej.  

Nie zastosowanie się do powyższej prośby grozi poważnym 

uszkodzeniem sprzętu lub porażeniem prądem elektrycznym.  

Uszkodzenia powstałe w ten sposób nie zostaną zakwalifikowane 

jako wada i nie będą naprawiane w ramach gwarancji.  

  

MOŻE ZDARZYĆ SIĘ ŻE WE WNĘTRZU JEST DODATKOWE  

WYPEŁNIENIE ZABEZIECZAJĄCE NA CZAS TRANSPORTU W POSTACI  

STYROPIANU, PIANKI LUB FOLII BĄBELKOWEJ. W TAKIEJ SYTUACJI  

PROSIMY O WYCIĄGNIĘCIE ZABEZPIECZNIA PRZED PIERWSZYM  

 URUCHOMIENIEM  

 

SUGERUJEMY POZOSTAWIENIE FABRYCZNEGO OPAKOWANIA JAK I 

WYPEŁNIENIA NA CZAS TRANPORTU. W PRZYPADKU 

KONIECZNOŚCI ODESŁANIA ISTOTNE JEST PRAWIDŁOWE 

ZABEZPIECZENIE PACZKI. 

 

  



Skrócona instrukcja obsługi 
komputerów stacjonarnych  

 
  

  

• Pozwól urządzeniom nabrać temperatury 

pokojowej, a następnie podłącz wszystkie 

akcesoria.  

• Wyjmij kabel zasilający, znajdujący się w środku 

obudowy komputera.  

  

 
   



• Jeżeli posiadasz dodatkową (dedykowaną) 

kartę graficzną, podepnij przewód monitora   do 

odpowiedniego złącza (patrz pkt 1 na   rysunku 

obok).   
  
• Od 2017 roku w wydajnych kartach graficznych 

stosowany jest tylko sygnał cyfrowy, dlatego niezbędnym 

jest posiadanie monitora ze złączami cyfrowymi tj. HDMI, 

DVI-D lub DisplayPort.  

  

• Jeśli nie posiadasz dodatkowej karty graficznej, 

podepnij przewód monitora do złącza widocznego na 

obrazku (patrz pkt 2). Jeżeli wtyczka od Twojego monitora 

nie pasuje do złączy znajdujących się w Twoim 

komputerze, skorzystaj z odpowiedniej przejściówki.  

  HDMI  DisplayPort  

        

  DVI  VGA  

   
Rozmieszczenie złącz może się nieznacznie różnić w 
zależności od modelu obudowy.  

Komputer bez systemu operacyjnego  

W celu uzyskania maksymalnej wydajności i kompatybilności urządzeń zalecamy   używanie 

systemu Windows 10.  

W przypadku zakupu komputera w wersji bez systemu operacyjnego, przed rozpoczęciem 

użytkowania zalecamy jego instalację.  

Instalacja systemu może wymagać odpowiednich ustawień programu narzędziowego UEFI/BIOS 

płyty głównej.   

• Sprawdź, czy zasilacz ustawiony jest w pozycji „ON”.  

• Podczas pierwszego uruchomienia komputera zapewnij dostęp do Internetu.  Pozwól 

systemowi przeprowadzić wszystkie niezbędne aktualizacje i dokończyć konfigurację.  

  



Informacje dodatkowe  

Gwarancja producenta  

• Zakupiony sprzęt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.   

• Do zgłoszenia gwarancyjnego wymagana jest  kopia dowodu zakupu, opis usterki, adres 

zwrotny.  

 Rozwiązywanie problemów  

Masz problemy ze sprzętem? Skorzystaj z naszych porad, dzięki czemu rozwiążesz   problem 

samodzielnie, bez konieczności wysyłania sprzętu do serwisu.  

 
Pomoc dla systemu Windows odnajdziesz na stronie producenta: https://support.microsoft.com/pl-pl  

Wsparcie techniczne i serwis producenta  

Sprawdziłeś wszystkie porady, a mimo to sprzęt dalej nie działa poprawnie? 

Potrzebujesz innej pomocy sprzętowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami 

wsparcia technicznego:  

• 84 638 20 91 wew. 113,   

• serwis@vist.pl  

• www.vist.pl/serwis  

JEŻELI KOMPUTER URUCHAMIA SIĘ, LECZ NIE MA OBRAZU NA MONITORZE, MOŻE TO  

OZNACZAĆ, IŻ KABEL OD MONITORA PODŁĄCZONY ZOSTAŁ DO PŁYTY GŁÓWNEJ  

ZAMIAST DO KARTY GRAFICZNEJ. PROSZĘ W TAKIEJ SYTUACJI PODŁĄCZYĆ MONITOR  

DO ZEWNĘTRZNEJ KARTY GRAFICZNEJ ( PKT.1 NA RYSUNKU). JEŚLI MONITOR NIE  

POSIADA ZŁĄCZY PASUJĄCYCH DO DANEJ KARTY GRAFICZNEJ, OZNACZA TO, ŻE NIE 

OBSŁUGUJE SYGNAŁU CYFROWEGO I NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ NA DANYM SPRZĘCIE.  

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO ZESTAWU  

Aby uniknąć utraty danych  w  
skutek naprawy komputera     
  -   wykonaj kopię zapasową danych.   

Przeprowadź wszystkie aktualizacje  
syste mu operacyjnego i sterowników  
urządzeń.   

Sprawdź poprawność podłączenia  
komponentów oraz urządzeń  
peryferyjnych.   

Przywróć system do wcześniejszego  
stanu lub zresetuj ustawienia do  stanu  
początkowego.   

 

http://www.vist.pl/serwis
http://www.vist.pl/serwis

