
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

ръководство За експлоатацИя на  
вИдеокарта /ГрафИчна карта/

Моля, прегледайте и се съобразете с изискванията на прозводителя към компютърната система, в която 
ще се монтира съответната видеокарта!
Запознайте се подробно с инструкциите за безопасност в комплекта на видеокартата!

монтаж на видеокарта

За система без монтирана видеокарта /имат се предвид системи без каквато и да е графична карта или 
такива, чиято видеокарта е вградена върху дънната платка/:
1. Изключете захранването от системния блок и откачете захранващите кабели.
2. Отворете кутията на системата за достъп до AGP слота или PCI Еxpress. За допълнителна 
 информация относно тази операция прегледайте ръководството на системата.
3. Отстранете покритието от съответния слот и го запазете за бъдеща употреба.
4. Отстранете антистатичната опаковка на графичната карта.
5. Дръжейки здраво видеокартата, поставете златистите £ контакти в избрания AGP или 
 PCI Еxpress слот.
6. Уверете се , че картата е стабилно закрепена към слота, след което я подсигурете като завиете с 
 винт върху металната скоба към задния панел на системната кутия.
7. Свържете 4-пиновия 5V/12V кабел от системното захранване в случай, че картата има нужда 
 от допълнително захранване. Ако липсват входове за допълнително захранване, използвайте
  специален переходник /Y разклонител/.
8.   Поставете обратно капака на системната кутия и свържете всички захранващи и 
      сигнални кабели.
За система с монтирана видеокарта 
1. Деинсталирайте драйвера на настоящата видеокарта.
2. Изпълнете описаните по-горе процедури за монтаж на видеокарта.

свързване на устройства 

Свържете кабела за сигнал на монитора към VGA порта на графичната карта. 
Свържете S-video кабела към S-video порта на картата  /ако има такъв/.
Свържете сигналния кабел от TFT монитора към DVI порта на графичната карта /ако има такъв/ или 
свържете сигналния кабел на втори монитор към този порт като използвате DVI - VGA преходник.

Инсталиране на драйвери

Използвайте драйверите от комплекта на видеокартата за инсталиране на софтуерните приложения и 
следвайте инструкциите от документацията.


