
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 мрежовИ продуктИ
Инструкции за безопасно и ефективно използване:

1. Операцията по монтаж на продукта и сервизното обслужване следва да се извършва от 
професионалист. Не разглобявайте сами продукта! Възможен е токов удар!
2. Преди инсталирането на продукта проверете допълнителните указания за монтаж на сайта и в 
упътването на съответния производител!
3. Изключете апарата от мрежата и се потърсете квалифицирана техническа помощ, когато: 
продуктът не работи, дори след изпълнение на инструкциите; захранващият кабел, удължителят 
или щепселът е повреден; продуктът е повреден при падане; в продукта е попаднал някакъв 
предмет; продуктът е бил изложен на влага. 
4. Не съхранявайте и не изпозвайте продукта на места с висока температура и влажност на 
въздуха! Не излагайте на вибрация! Не блокирайте вентилационните отвори! 
5. Използвайте захранване от външен източник с характеристики, съответстващи на тези от 
етикета на продукта
6. Предварително проверете дали настройката на продукта и на свързаните устройства 
съответства на напрежението на мрежата, за да избегнете евентуални повреди в системата.
7. Използвайте захранващи кабели, съответстващи на напрежението в електрическата мрежа!
8. За предпазване на компонентите от повреди, причинени от електростатичен разряд винаги 
изваждайте компонентите от антистатичните им опаковки непосредствено преди монтажа; 
транспортирайте компонентите в специални контейнери или в оригиналните им опаковки.
превключвател /суич/

1. Продуктът следва да се постави в хладно и сухо помещение /проверете техническите 
спецификации за допустимите температури и влажност на въздуха/, далеч от електромагнитно 
поле, пряка слънчева светлина и прах. 
2. С оглед на по-добра вентилация, продуктът трябва да е поставен така, че да разполага 
с минимум 10см от дясно и от ляво. Не поставяйте никакви предмети или устройства върху 
превключвателя!
3. Върху корпуса на продукта са монитрани специални светлинни диоди /LED индикатори/, които 
показват статуса на мрежата и устройството. Обикновено това са: индикатор за захранването /
показва дали устройството е включено към мрежата/; индикатор за действие/премигва, когато 
протича трансмисия на данни по мрежата/; индикатор за скоростта /показва скоростта на 
трансмисията/.
мрежова карта /LAN-карта/ - монтаж

1. Изключете компютъра и захранващия кабел. Свалете капака на кутията.
3. Поставете картата в свободен PCI слот.
4. Закрепете металната скоба на картата върху шасито с помощта на отвертка.
5. Свържете WOL- кабела към съответния изход на дънната платка, ако системата поддържа 
тази технология /WOL – Wake On LAN -  технология за включване на компютъра от мрежата.
6. Поставете обратно капака на кутията. Включете компютъра, след което инсталирайте 
необходимия  софтуер според инструкциите на включения в комплекта драйвер.


