
За контакти и въпроси 
      Свържете се със сервиза на фирма MOST COMPUTERS, 
      за да зададете вашите въпроси и за да Ви помогнем при 
      евентуални проблеми: телефон (02) 91-823 и факс (02) 8730-037
      Посетете и фирмения уеб сайт на адрес: www.mostbg.com

ИнструкцИИ За ИнсталИране И експлоатацИя на 
охладИтелна сИстема /вентИлатор/
внимание:

1. Операцията по монтаж на вентилатора следва да се извърши от професионалист.
2. Преди инсталирането на продукта проверете допълнителните указания за монтаж на охладителна система 
на сайта на съответния производител!
3. Спазвайте правилата за предпазване от електростатичен разряд - изпозвайте ръкавици, заземени гривни, 
антистатични подложки за защита.
4. Поставете равен пласт паста за охлаждане между процесора и вентилатора!
5. Уверете се, че системата за охлаждане е монтирана върху процесора преди използването на компютъра.  
В противен случай е възможно прегряване, което да доведе до неотстранима повреда на процесора.
Гаранцията не покрива повреди, свързани с процедурата по монтаж на вентилатора!

монтаж на вентилатор

1. Същият следва да се извърши  след като процесорът е монтиран върху дънната платка.
2. В случай, че дънната платка е монтирана в кутията, върху нея трябва да се инсталира вентилатор за 
охлаждане като крепежните му елементи се поставят в съответните отверстия. 
3. Натиснете върха на всеки закрепващ елемент като придържате корпуса на вентилатора с другата си ръка. 
При натиска се чува щракване.Уверете се, че четирите елементи са устойчиво закрепени.
4. Свържете накрайника на кабела на вентилатора със съответния вход на дънната платка. Кабелът на 
вентилатора може да се състои от 4 или 3 проводника. При липса на четириконтактен вход върху дънната 
платка, може да се използва този за кабел с три проводника.

демонтаж на вентилатор

1. Изключете кабела на вентилатора от дънната платка. Завъртете всеки от четирите закрепващи елемента на 
вентилатора на 1/4 оборот обратно на часовниковата стрелка с помощта на отвертка с плоско острие.
2.Издърпайте нагоре всеки от закрепващите елементи и свалете вентилатора.
3. За повторен монтаж на вентилатора предварително завъртете всеки от четирите закрепващи елемента  
на 1/4 оборот по посока на часовниковата стрелка.
4. След демонтажа поставете вентилатора в оригиналната му опаковка.


