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Indledning

Indledning

Tillykke med købet af din nye computer

Elektronik og miljø

Den bedste udnyttelse af din nye computer opnår du ved at gennemlæse denne
brugervejledning inden computeren tages i brug.

Før du tilslutter din computer, anbefales det, at følgende sikkerhedsinstruktioner
nøje gennemlæses!

Brugervejledningen indeholder en kort beskrivelse af din computer og dens bestanddele,
samt en vejledning i hvorledes du installerer og kommer i gang med at bruge den.

· Vent med at tænde computeren til den har tilpasset sig omgivelsestemperaturen.
(Kondensationsrisiko!)

Supportkassen indeholder alle manualer, drivere og Windows XP software (hvis Windows
XP er købt med), som følger med til denne computer. Tilbehøret er nødvendigt ved
omkonfigurering eller geninstallation af styresystemet. Det anbefales, at du tager en
sikkerhedskopi af alle CD´er / disketter i denne kasse, da de senere kan være svære at
erstatte i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst.

· Læs din software licensaftale og andre licensaftaler før du starter din computer.

For at undgå problemer ved opstarten af computeren bør du kontrollere, at alle dele er
med i kassen. Skulle der mangle noget, bedes du inden 8 dage fra købsdatoen kontakte
din forhandler.

· Tilslut ikke strømmen før alle dele er forbundet til hinanden.
· Følg alle instruktioner og advarsler, som er markeret på selve computeren, monitoren eller andet tilbehør.
· Placer ikke din computer på et ustabilt underlag. Hvis den udsættes for fald/stød, kan det medføre
alvorlige skader.
· Placer ikke din computer i et solvendt vindue og undgå støvede lokaler.
Høj varme vil ligeledes forkorte levetiden på enhver computer.

Garantien på denne computer omfatter alt hardware- dog ikke evt. softwareproblemer eller
problemer med installation af dette.

· Placer computeren mindst 1 meter fra magnetiske og højfrekvente fejlkilder
(højtaler, tv-apparater, osv.). Herved undgås funktionsfejl og datatab.

RIGTIG GOD FORNØJELSE.

· Ventilationsåbninger og huller i kabinettet er nødvendige for luftgennemstrømningen,
for at undgå overophedning og opnå en god driftsikkerhed. Ventilationsåbningerne må aldrig blokeres
f.eks. ved placering på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflade. Din computer må ikke placeres
tæt ved en radiator eller indbygges i en reol, med mindre den nødvendige ventilation er etableret.
· Undgå at netledningen bliver klemt eller ligger hvor man kan træde på den.
Træk ikke i ledningen, men tag fat om stikket ved af- og påmontering.

Brugerdata
Disse data skal benyttes ved kontakt til hotline (hvis hotline er medkøbt) og af sikkerhedsgrunde
(skal benyttes ved eventuel forsikringssag). Serie nr. findes på bagsiden af computeren.

· Forsøg ikke selv at lave reparationer på de indre dele. Computerens interne
komponenter kan beskadiges af elektrostatisk afladning (ESD). Kontakt da i stedet butikken, hvor du har
købt din computer.
· Gem æsker og emballage i tilfælde af, at du på et senere tidspunkt skal nedpakke, flytte, eller sende
udstyret til reklamation/service eller sælge udstyret.
· Afbryd straks strømmen og tag stikket ud hvis netledningen er flosset eller ødelagt eller hvis computeren
har været udsat for vand eller anden væske.

Serienummer:
Købsdato:

CE-mærkning

Købssted:

Dette produkt opfylder de relevante standarder for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
og sikkerhed. Der bør kun benyttes CE-mærket tilbehør.

OBS: Supportkassen med drivere og manualer skal altid indleveres sammen med din
computer i forbindelse med eventuel service.
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Eventuelt omkonfigurering eller anden ændring af produktet, betyder at ansvaret for overholdelse af
EMC- direktivet placeres hos den som udfører ændringen.
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Opsætning og klargøring

Opsætning og klargøring

Sådan opsættes og klargøres din nye PC

PC-ATXkabinettet
kabinettet -- set
PC-ATX
setbagfra
bagfra

Montering og installation af denne PC er meget enkel, hvis blot nedenstående punkter følges
nøje. Desuden er det en god ide at have en stikdåse inkl. jord med plads til 3 runde stik parat.

er en vejledende oversigt. Placeringen af stik kan variere på de forskellige modeller.
Dette er enDette
vejledende
oversigt. Placeringen af stik kan variere på de forskellige modeller.
Der kan forekomme PC modeller som ikke har alle de viste stik forbindelser.
Der kan forekomme PC modeller som ikke har alle de viste stik forbindelser.

· Pak alle enheder forsigtigt ud af emballagen. Gem emballagen, da alle enheder i tilfælde af service skal
indleveres i original emballage.
· Anbring PC-kabinettet på den plads, hvor hele systemet skal benyttes.
· Skærmen/monitoren anbringes ved siden af PC-kabinettet, og stikket med 3 rækker ben sættes forsigtigt
i det tilsvarende hunstik bag på PC-kabinettet (ill. A). Stikket skrues løst til. Den anden ledning fra skærmen monteres i stikdåsen/strømkilden.
· Tastaturet anbringes foran skærmen og det runde (PS/2) hanstik sættes i det runde hunstik (lilla stik)
nærmest kanten bag på PC-kabinettet (ill. B). Hvis tastaturet er med et USB- stik, isættes USB- stikket i en
ledig USB- port.
·M
 usen, som er monteret med et rundt (PS/2) stik, sættes i det tilsvarende stik ved siden af stikket til
tastaturet (Grøn stik) bag på PC-kabinettet (ill. C). Hvis musen er med et USB- stik, isættes USB- stikket i en
ledig USB- port.

Tilslutning af strøm
til PC’en

E
Tilslutning af strøm
til skærmen

C

B

Tilslutning af netværk

USB Porte
(Hot Plug)

·H
 øjttalersættet skal monteres til PC´en. Det lille runde jackstik fra højttaleren tilsluttes i højttalerudgangen bag på PC- kabinettet (ill. D). Sæt strømstikket fra højttaler- sættet i stikdåsen/strømkilden.
· Tilslut 220 V kablet til computernes strømforsyning. (ill. E).

Monitor / Seriel port

· Tænd på PC´ens power-knap, skærmens power-knap og højttalersættets powerknap.
Se eventuelt stikbeskrivelsen på side 8.

Tilslutning af Mus

Tilslutning af tastatur

Seriel port
Evt. tilslutning af
externt modem/Fax.

· Vent med at tænde PC’en til den har tilpasset sig omgivelsestemperaturen.
(Fare for kondensationsrisiko).

Ventilator.
skal altid
holdes fri til
udluftning

Parallel port
Tilslutning af Printer

Bem. Mange nye printere kan
også forbindes til PC'en via et
USB stik. Se eventuelt i
dokumentationen til printeren.

Midi / Joystick
Tilslutning af monitorsignalkabel

A

Plombering

Bemærk: Der må på intet tidspunkt være tilsluttet strøm til PC, skærm eller andre enheder
når disse på eller afmonteres.

Tilslutning af Højttalere, Microfon og
Joystick.

D

!
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Højtalerudgangen er beregnet til aktive højtaler eller hovedtelefoner.
Benyttes passive højtaler kan det medføre forringet lydkvalitet.
Side
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Computeren tændes for første gang

Opsætning og klargøring

Stik beskrivelser

Computeren tændes for første gang

Herunder
du se en beskrivelse af de forskellige stik, som er på bagsiden af PC´en.
Stikkan
beskrivelser

Første gang computeren startes, skal Windows XP bruge nogle informationer for at kunne
færdiggøre installationen. Tænd for computeren og følg vejledningen herunder.

Herunder
se en beskrivelse
af dedeforskellige
på placeret.
bagsiden af PC´en.
Nederst på siden
er derkan
vist du
to eksempler
på hvordan
forskelligestik,
stiksom
kan er
være
NederstPC
påmodeller
siden er som
der vist
eksempler
på hvordan
de forskellige stik kan være placeret.
Der kan forekomme
ikketohar
alle de viste
stik forbindelser.
Der kan forekomme PC modeller som ikke har alle de viste stik forbindelser.
Parallel port (Mørke rød)

PS/2 Stik til Mus (Grøn)

Seriel port (Turkis)

PS/2 stik til Tastatur (Lilla)

VGA port (Blå)

Mikrofon (Pink)

Midi/Joystick (Gul)

Line-in (Blå)
Højttaler (Grøn)

Læs informationerne på skærmen og klik på ”Næste”.

Licensaftale:

	Slutbrugerlicensaftalen skal gennemlæses og accepteres for at komme videre i opsætningen.
Såfremt du vælger at acceptere aftalen, klik på ”Ja, jeg accepterer den” og derefter på ”Næste”.

Produktnøgle:

Windows XP vil efterfølgende spørge efter din produktnøgle, som er licensnummeret til
Windows XP. Produktnøglen står på det lille klistermærke, som er på klæbet på venstre side
af computeren. (se figur 1.1 på side 9). Produktnøglen består af 25, tegn som er opdelt i fem
rubrikker. (se figur 1.2 på side 9). Indtast dit licensnummer, og klik på ”Næste”.

Navngiv computeren:

Netværk

USB Stik (sort)

Eksempel 1

Eksempel 2

Tastatur

Velkomst:

Mus

USB-1 + 2

Tastatur

Mus

USB-1 + 2

Netværk

Hvis computeren benyttes i et netværk, skal den have et navn for at kunne identificeres på
netværket. Indtast det ønskede computernavn og eventuelt en beskrivelse og klik derefter
på ”Næste”.
Hvis den ikke skal benyttes i et netværk, er det ikke nødvendigt at navngive den, klik da på
”Spring over”.

Forbindelse til Internettet:

Under dette menupunkt, er det muligt at vælge, hvilken type forbindelse til Internettet man
ønsker at benytte. Vælg forbindelse og klik på ”Næste>” for at forsætte eller klik på
”Spring over”, hvis du ikke ønsker at oprette en forbindelse.

Aktivering af Windows XP:
Com-1

Windows XP skal aktiveres hos Microsoft inden for de første 30 dage. Denne aktivering
kan foretages over Internettet. Marker ud for den ønskede handling og klik på ”Næste>”.
Klik på ”Udfør” for at færdiggøre installationen. Herefter er Windows XP klar til brug.

Com-1
LPT 1

LPT 1
Com-2

Com-2

USB 3 + 4

Netværk

Mikrofon

Er computeren købt uden styresystem skal et sådan først installeres inden computeren
kan benyttes. Se eventuelt vejledningen ”Installation af Windows XP” i næste afsnit.

Højttaler
Line In

Højttaler

Computere købt uden styresystem
Joystik

Mikrofon

Li
ne
In
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Installation af styresystem

Installation af Windows XP Home Edition

Grafisk del af installationen

Denne vejledning vil guide dig gennem en standardinstallation af Windows XP.
Hele installationen tager ca. 45 minutter.

Under den grafiske del af installationen vil der fremkomme forskellige vinduer, hvor
der kan foretages ændringer i opsætningen.

Installation af Windows XP

Herefter vil den grafiske del af installationen starte.

Vigtigt !!! For at benytte denne installationsguide, må der ikke være installeret andet
software på PC’ens harddisk.

Windows XP foreslår selv de meste optimale indstillinger, så der skal kun foretages
den grafiske del af installationen vil der fremkomme forskellige vinduer, hvor
ændringer, Under
hvis man
har specielle ønsker til opsætningen af Windows XP.

Installationen består af to trin, en tekst baseret og en grafisk baseret del. Under den tekst
baserede del vil PC’en blive klargjort til at modtage data, i den grafiske del skal der vælges,
hvilken opsætning, man ønsker at benytte, samt indtaste brugerdata.
Igennem hele installation vil Windows XP selv vælge de mest optimale indstillinger, så hvis
du under installationen er i tvivl om opsætningen, kan du lade Windows XP bestemme og
benytte de forud valgte indstillinger.

I kolonnen til
venstre,
det under
hele
installationsforløbet
være
muligt
at følge
Windows
XPvil
foreslår
selv de
meste
optimale indstillinger,
så der
skal kun
foretages
ændringer, hvis mansamt
har specielle
ønsker
til opsætningen
af Windows XP.
med i installationsprocessen,
at se den
resterende
installationstid.

Installation:
1. Tænd forPC’en og isæt CD’en med Windows XP.
Windows XP vil nu automatisk starte med at indlæse drivere til PC’ens komponenter.
Når denne proces er afsluttet, skal der efterfølgende fortages valg for at få Windows
XP korrekt installeret på PC’en.
Hvis installationen ikke selv går i gang når computeren startes, skal der fortages
ændringer i computerens opsætning. Er dette tilfældet skal du først læse afsnittet
Boot opsætning på side 12.

der kan foretages ændringer i opsætningen.

I kolonnen til venstre, vil det under hele installationsforløbet være muligt at følge
I højre kolonne,
vil der under hele installationen komme informationer, som kan være
med i installationsprocessen, samt at se den resterende installationstid.
til hjælp i den daglige brug af Windows XP.
I højre kolonne, vil der under hele installationen komme informationer, som kan være

til hjælp i den
brug indstillinger
af Windows XP.
6. Internationale
ogdaglige
sproglige
Her kan du tilpasse Windows XP til forskellige regioner og sprog.
Vælg de ønskede indstillinger og klik på ”NÆSTE >”.
6.

Internationale og sproglige indstillinger.

7. Tilpasning
Her kanafdusoftware
tilpasse Windows XP til forskellige regioner og sprog. Vælg de ønskede
For at
give Windows
personligt
indstillinger
og klikXP
på et
”NÆSTE
>”. præg skal du her skrive dit navn og eventuelt firmanavn.
Klik herefter på ”NÆSTE >”
7.

Tilpasning af software

8. D
 in produktnøgle.
For at give Windows XP et personligt præg skal du her skrive
dit navn og eventuelt firmanavn. Klik herefter på ”NÆSTE >”

8.

Din produktnøgle.

2. Ved det første skærmbillede trykkes på ”ENTER” for at igangsætte installationen.
Figur 1.2

3. Gennemlæs licensaftalen og tryk på ”F8”, hvis du accepterer aftalen.
4. Ved næste skærmbillede vælges, hvor Windows XP skal installeres på harddisken
og hvilken partition, der skal benyttes. Hvis du ønsker at opdele PC’ens harddisk,
skal det gøres nu ellers vælg ”ENTER” for at benytte hele Harddisken.
5. Harddisken skal nu klargøres til at modtage data, Vælg ”Benyt NTFS-filsystemet”
og tryk på ”ENTER”.
Installationsprogrammet vil nu formatere harddisken og derefter kopiere de nødvendige
filer over på PC’ens harddisk. Denne proces kan tage noget tid afhængigt af harddiskens
størrelse og maskinens konfiguration i øvrigt.

Figur 1.1

Du skal nu indtaste din Windows XP produktnøgle, som er det 25-cifrede licens-

Du skal
nu indtaste
Windows
XP produktnøgle,
som
er det >”.
25-cifrede licensnummer,
nummer,
der står din
på dit
ægthedsbevis.
Klik herefter på
”NÆSTE
der står på dit ægthedsbevis. Klik herefter på ”NÆSTE >”.
Placering
af produktnøglese
sefig
fig1.1
1.1(hvis
(hvis Windows
Windows XP
Placering
af produktnøgle
XPererkøbt
købtmed)
med)
9.

Navnet på din PC.

9. N
 avnet på din PC
HvisHvis
du benytter
PC’en
i eti et
netværk,
etnavn
navnfor
foratatkunne
kunne
identificeres
du benytter
PC’en
netværk,skal
skalden
den have
have et
identificeres
på netværket.
Indtast
detønskede
ønskedenavn
navn og
på netværket.
Indtast
det
og klik
klikpå
på”NÆSTE
”NÆSTE>”.
>”.
Bemærk:
Bemærk:
Computernavnet må ikke være mere end 15 tegn langt og må ikke
indeholde specialtegn
Computernavnet
må ikke eller
væremellemrum.
mere end 15 tegn langt og må ikke indeholde specialtegn eller mellemrum.
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Installation af styresystem

Grafisk del af installationen - Fortsat
	10. D
 ato og klokkeslæt
Indstil dato og klokkeslæt på PC’en og klik på ”NÆSTE >”.
11. N
 etværksindstillinger. (Dette menupunkt vises kun, hvis PC’en har et netkort)
Installation af netværkssoftware gør det muligt at oprette forbindelse til andre computere,
netværk og Internettet. Der kan vælges mellem to menupunkter.
”Standardindstillinger” Vælger de mest almindelige indstillinger.
”Brugerdefinerede indstillinger” Er for erfarne PC-brugere, som har kendskab til
opsætning af netværk.
Bemærk: Disse indstillinger kan også ændres i Windows XP, når denne installation
er færdig.
Vælg ”Standardindstillinger” og klik på ”Næste>”.
12. Skærmindstillinger
Tryk på ”OK” for at justere skærmopløsningen. Herefter vil Windows XP automatisk
justere til den mest optimale opløsning, klik på ”OK”.
13. V
 elkommen til Windows
PC’en skal nu konfigureres, dette tager kun få minutter, klik på ”Næste >”
14. F orbindelse til Internettet
Under dette menupunkt, er det muligt at vælge, hvilken type forbindelse til Internettet
man ønsker at benytte. Vælg forbindelse og klik på ”Næste>” for at fortsætte eller klik på
”Spring over”, hvis du ikke ønsker at oprette en forbindelse.

15. Aktivering af Windows XP
Windows XP skal aktiveres hos Microsoft inden for de første 30 dage. Denne aktivering
kan foretages over Internettet. Marker ud for den ønskede handling og klik på ”Næste>”.
Formålet med produktaktivering er at forhindre piratkopiering ved at begrænse det
antal gange, et produkt kan installeres. Produktaktivering kontrollerer, at et programs
produktnøgle ikke er blevet/bliver benyttet på flere PC’er, end licensen giver ret til.
Hvis du på et senere tidspunkt foretager gennemgribende ændringer i PC’ens konfiguration
ved at udskifte et betydeligt antal hardwarekomponenter, kan Windows XP opfatte maskinen
som en nyinstalleret konfiguration.
Du kan da blive nødt til at genaktivere Windows XP. Hvis dette sker, skal du ringe på det gratis
telefonnummer, der vises på aktiveringsskærmen.
Der medtages eller kræves ingen personlige identifikationsdata under denne proces.
Ved hjælp af en enkel og anonym rutine, aktiverer man sin programinstallation via
Internettet eller over telefonen. Når du har installeret Windows XP, skal du aktivere
produktet inden for 30 dage. Det anbefales, at du ikke venter, til lige før de 30 dage er gået.
Hvis du ikke har aktiveret Windows XP, vil du blive påmindet, hver gang du logger på og med
regelmæssige mellemrum indtil udløbet af prøveperioden på 30 dage. Hvis du ikke har aktiveret
Windows XP inden for denne periode, er du nødt til at gøre det
for at kunne fortsætte med at bruge Windows XP.
16. Brugere af PC’en
Indtast navne på de brugere, som skal benytte PC’en. Og klik på ”NÆSTE >”
17. Installationen er nu færdig. Klik på ”Udfør”
Windows XP er nu klar til brug.

i
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Gem dit arbejde ofte. Derved undgår du at miste dit arbejde, hvis en systemfejl eller strømafbrydelse skulle forekomme. Nogle programpakker har en autosave funktion indbygget, som
automatisk gemmer dit igangværende arbejde med et forudindstillede interval.
Se i dokumentationen til programmet for yderligere informationer.
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Boot opsætning

Gendan computerens konfiguration

Start computeren.

Du skal nu sætte computeren tilbage til sin grundopsætning.

1. Ved det første skærmbillede som vises trykkes på ”DEL” for at komme ind i opsætningen.
2. Tryk pil ned til ”BIOS Features setup”* tryk derefter ”ENTER” for at komme ind i menuen.

1. Genstart computeren ved at trykke på ”Start” knappen i nederste venstre hjørne,
først vælges ”luk computeren”, herefter genstart computeren og klik på OK.
2. Ved det første skærmbillede, som vises, trykkes på ”DEL” for at komme ind i opsætningen.

3. Tryk pil ned til menubjælken står ud for ”Boot Sequence”*
Tryk herefter på tasten til der står ”CDROM, C, A”.

3. Tryk pil ned til ”BIOS Features setup” tryk derefter på ”ENTER” for at komme ind i menuen.

4. Du har nu fortalt computeren, at den skal starte op på din Windows CD.

4. Tryk pil ned til menubjælken står ud for ”Boot Sequence” tryk herefter på tasten ”PAGE DOWN”
til der står ”C only ”.

5. Tryk ”ESC” for at vende tilbage til hovedmenuen.
6. For at afslutte opsætningen trykkes på ”F10”
7. For at bekræfte, at du vil gemme de nye ændringer, du har fortaget, skal du trykke på ”Y” og ”ENTER”
Maskinen genstarter nu og vil starte med installationen af Windows.
* Bemærk: M
 enuteksten ved punkt 2 og 3 kan have et andet navn, dette afhænger af
bundkortets model og version.

!
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Husk altid at afslutte programmer og Windows, før computeren slukkes.

5. Du har nu fortalt computeren, at den skal starte op på harddisken.
6. Tryk ”ESC” for at vende tilbage til hovedmenuen.
7. For at afslutte opsætningen trykkes på ”F10”
8. F or at bekræfte, at du vil gemme de ændringer, du har fortaget, skal du trykke på ”Y”
og maskinen genstarter nu og vil starte Windows.

Brug ”diskdefragmentering” og ”scandisk” med jævne mellemrum,
herved sikres det at computerens ydeevne er optimal.

i
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Installation af drivere

Installation af drivere
Mange grafik- og lydkortproducenter har lavet installationsprogrammer, så man ikke skal
installere enheden manuelt. Isæt blot den medfølgende CD og følg vejledningen på skærmen.
Hvis dette ikke er tilfældet, følg da vejledningen på næste side.

Procedure for installation af CHIPSET DRIVERE

Om der skal installeres drivere til bundkortets chipset, er afhængig af, hvilket chipset bundkortet benytter.
Hvis der benyttes VIA eller ALI chip, skal der som regel installeres nye drivere, da Windows kun har
standarddrivere til disse.
Driverne kan findes på CD til bundkortet, eller på følgende Internet sider.
www.via.com.tw www.ali.com.tw www.intel.com
Disse drivere skal altid installeres før drivere til grafik- og lydkort.
Isæt CD og følg vejledningen på skærmen.

Hvilket chipset benytter min computer?

Der er forskellige måder at identificere hvilket chipset din computer benytter.
Den første og nemmeste er ved at se i manualen til computerens bundkort. Se under
Mainboard features, der står det beskrevet. Det findes som regel på de første sider i manualen.
En anden mulighed (kræver at Windows XP er installeret) er at klikke på ”START” knappen
og højreklikke på ikonet ”Denne computer” i menuen. Vælg herefter ”Administrer”, og et
nyt vindue vil komme frem på skærmen. Klik på ”Enhedshåndtering”. I højre side kommer
en liste over PC’ens komponenter. Klik på ”+” ud for ”systemenheder”. Her vil der stå,
hvilket chipset computeren benytter.

Procedure for opdatering af grafik- og lydkort drivere

1. Isæt driver CD’en, som følger med til enheden i CD-rom drevet.
2. Klik på knappen ”START” og højreklik på ikonet ”Denne computer” i menuen,
vælg herefter ”Administrer”.
3. Et nyt vindue kommer frem på skærmen, klik på ”Enhedshåndtering”.
I det nye vindue, i højre side kommer en liste over PC’ens komponenter, klik på ”+” ud for
”Skærmkort” eller ”Enhed til lyd, video og spil” for at udvide gruppen, dobbeltklik
på enhedens ikon og tryk på knappen ”Opdater driver..” under fanebladet ”Driver”.
4. Herefter starter en guide til ”Opgrader hardware”
Der er to måder at installere nye drivere på. Guiden kan automatisk søge efter nye
drivere, eller du kan installere fra en bestemt placering. Dette kræver, at du kender
den nøjagtige placering på CD’en.
Hvis du ikke kender den nøjagtige placering af driveren på CD’en, kan det anbefales
at lade Windows XP søge efter den, tryk på ”Næste >” for at starte søgningen.
Hvis Windows XP finder opdaterede drivere, vil den automatisk installere dem. For at
fuldføre denne opdatering skal Windows XP genstartes. Klik på ”Udfør”, og genstart PC’en.

En tredje mulighed er at skrue låget af computeren og se, hvilket chipset der er på
bundkortet. Denne måde kræver, at man har en del kendskab til EDB, og kan kun
anbefales som en sidste udvej, og kun i samråd med en autoriseret EDB leverandør
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Vær venligst opmærksom på at revner, dybe ridser samt medier af dårlig kvalitet,
der benyttes i CD-rom drevet, kan beskadige drevet og dets komponenter. Disse
medier kan gå i stykker/splintres, på grund af den hurtigere rotationshastighed.

Forkert brug af computerens mus og tastatur kan forårsage ubehag.
Hvis du får smerter eller lignende i håndled eller arme, når du taster, bør du stoppe med at
benytte computeren og holde en pause. Hvis ubehaget varer ved, bør læge opsøges.
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Benyttelse af F-Disk
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Benyttelse af F-Disk
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