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Zanim zgłosisz komputer do 
reklamacji sprawdź : 
 

• poprawność zainstalowanego oprogramowania, 

• posiadanie licencji na zainstalowane oprogramowanie (w 

szczególności system operacyjny), 

• czy komputer jest chroniony przed wirusami oraz atakami z 

Internetu, jeśli jest do niego podłączony oraz czy mimo to nie ma na 

nim wirusów, trojanów i innego tego typu oprogramowania, 

• aktualność sterowników 

• czy system operacyjny i oprogramowanie mają zainstalowane 

najnowsze aktualizacje.  

 

Warunki eksploatacji. 
Temperatura użytkowania od 15° C do 30° C, 

Temperatura składowania od -20°C do 65° C, 

Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniu 35-85% 

Urządzenie należy chronić przed wstrząsami i uszkodzeniami mech. 

Zaleca się stosowanie przedłużaczy z filtrami przeciwzakłóceniowymi. 

Komputer bezwzględnie musi być podłączony do instalacji z bolcem 

uziemiającym. 

 

 

 



Wstęp. 
 

Gratulujemy trafnego wyboru komputera firmy SYSKOM J.M. 

Dołożyliśmy ze swojej strony wszelkich starań, aby zestaw komputerowy 

działał prawidłowo ku zadowoleniu jego użytkowników. 

Aby uniknąć wielu problemów podczas instalacji komputera w miejscu 

jego użytkowania przygotowaliśmy krótką instrukcję obsługi, która 

pomoże państwu w tym procesie. 
 
 

Środki bezpieczeństwa. 
 
1. Kable zasilające komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarki, 

monitora, skanera) powinny być podłączone do gniazdka z uziemieniem. 
2. Komputer powinien być ustawiony w miejscu osłoniętym przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zapewniającym właściwą 

wentylację, a otwory wentylacyjne w obudowie komputera nie mogą być 

zakryte. 
3. Nie należy kłaść żadnych ciężkich przedmiotów lub stawać na obudowie 

komputera ani na obudowach urządzeń zewnętrznych (np. drukarki, 

monitora, skanera). 
4. W przypadku nietypowych objawów pracy komputera: dziwne dźwięki, 

zapachy, iskrzenie — należy natychmiast wyłączyć komputer 
i skontaktować się z serwisem. 
5. Pod żadnym pozorem komputer nie może zostać zalany wodą bądź inną 

cieczą. Jeżeli taka sytuacją miała miejsce, należy zadbać o całkowite 
odcięcie komputera od źródła zasilania i skontaktować się z serwisem. 

Komputera, który został wcześniej zalany, pod żadnym pozorem nie 
należy uruchamiać bez wcześniejszego przeglądu przez pracowników 

serwisu. 

6. Urządzenia peryferyjne (np. drukarkę, monitor, skaner) należy 

podłączać do komputera po uprzednim odłączeniu wszystkich urządzeń 
(w tym również komputera) od źródła zasilania. 

7. Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym użytkowany jest 

komputer, powinna mieścić się w przedziale 5°C - 30°C. 
8. Ze względu na bezpieczeństwo małych dzieci należy zadbać, aby 

komputer stał poza ich zasięgiem. 
9. Dostęp do komputera zwierząt (zwłaszcza gryzoni) może być przyczyną 

uszkodzenia komputera i (lub) śmierci zwierzęcia. 

 

 

Transport komputera 
 

Karton i styropian zabezpieczają komputer przed uszkodzeniem bądź 

zarysowaniem. Niestety, nie można tego zabezpieczenia traktować jako 

skutecznego w stu procentach. Pudło należy umieścić w samochodzie w 

taki sposób, aby nie przemieszczało się na zakrętach i nie obijało się o 

ściany bagażnika. Trzeba wiedzieć, że w każdym komputerze znajduje się 

dysk twardy, który jest bardzo wrażliwy na wstrząsy. Również napędy 

optyczne nie powinny być poddawane niepotrzebnym i nagłym wstrząsom. 

Bezwzględnie proszę chronić przed upadkami pudło, w którym znajduje 

się jednostka centralna komputera czy też monitor. Podobnie jak w 

przypadku transportu, również tym razem wstrząs spowodowany 

nieostrożnym obchodzeniem się z opakowaniem może spowodować 

uszkodzenie delikatnego urządzenia. 

Jeśli to możliwe proszę unikać sytuacji, w której opakowania ze sprzętem 

znajdują się na deszczu. Oczywiście moment, w którym przenosimy 

komputer ze sklepu do samochodu czy też z samochodu do domu, nie jest 

problemem. Natomiast zaszkodzić może dłuższe pozostawanie sprzętu na 

intensywnym deszczu. 

Jeżeli zaistnieje potrzeba przewiezienia komputera (lub monitora) bez 

opakowania, w którym był zakupiony, to postarajmy się umieścić 

jednostkę centralną w takim miejscu, aby nie przesuwała się podczas 

jazdy; natomiast monitor połóżmy kineskopem do dołu. Pamiętajmy 

jednak o tym, aby leżał on na miękkiej szmacie zabezpieczającej kineskop 

przed zarysowaniem. Bardzo ważne jest również takie zabezpieczenie 

monitora, aby nie przesuwał się podczas jazdy. 



Jeśli sprzęt podczas drogi ze sklepu do domu przebywał na mrozie przez 

dłuższy czas wówczas poszczególne komponenty zostały mocno 

schłodzone. Gwałtowna zmiana temperatury może powodować skraplanie 

się wody na podzespołach, co może wywołać zwarcie. Dlatego po 

wniesieniu komputera do domu nie możesz natychmiast podłączyć go do 

prądu i uruchomić, gdyż może to spowodować uszkodzenie delikatnych 

elementów. Bezwzględnie należy odczekać 30 minut przed włączeniem 

komputera, a w przypadku, gdy komputer był przez jakiś czas w 

temperaturze niższej niż znajduje się obecnie czas ten należy przedłużyć 

do minimum dwóch godzin. 

 

 

Instalacja komputera. 
 

Przed podłączeniem i uruchomieniem komputera warto zastanowić się 

jeszcze na kilkoma ważnymi sprawami. Mam tutaj na myśli takie 

zagadnienie jak dobór odpowiedniego biurka i krzesła, 

Idealne biurko powinno mieć specjalną półkę na klawiaturę wysuwaną 

spod głównego blatu. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy wygodny dostęp 

zarówno do klawiatury, jak i samego blatu biurka. Poza tym mebel 

powinien umożliwiać przeprowadzenie regulacji wysokości monitora. 

Chodzi o to, by użytkownik miał środek monitora na wprost swoich oczu 

lub nieznacznie niżej. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy patrząc na ekran, 

mamy głowę podniesioną do góry, gdyż po kilku godzinach pracy na 

komputerze taki układ spowoduje bóle głowy i kręgosłupa. Przy wyborze 

biurka należy zwrócić uwagę na to, w jakiej odległości będzie znajdował 

się monitor od oczu. 

Kolejnym ważnym elementem jest krzesło. Dobre krzesło powinno 

umożliwiać regulację wysokości siedziska. Chodzi o to, by osoby o 

różnym wzroście mogły sobie je dostosować do własnych potrzeb. Krzesło 

powinno być ustawione w taki sposób, by nogi spoczywały wygodnie na 

ziemi. Poza tym ręce powinny wygodnie opadać na klawiaturę, co ma 

wpływ na wygodę pisania. 

 

Doszliśmy do etapu, na którym mamy biurko, wiemy, jak chcemy 

rozplanować wszystkie części zestawu PC, a nasz komputer zagrzał się w 

temperaturze pokojowej i pora to wszystko podłączyć i uruchomić.. 

Właściwie kolejność podłączania poszczególnych elementów nie ma 

znaczenia i można to robić tak jak po prostu wygodniej. Pamiętajmy 

jednak o tym, że zasilanie powinno być bezwzględnie podłączone na 

samym końcu. 

 

 

Podłączanie monitora. 
 

Z tylnej ściany obudowy monitora wychodzi kabel sygnałowy zakończony 

wtyczką przedstawioną na poniższym rysunku oraz jedno gniazdo 

zasilania. Niektóre modele monitorów mają kabel sygnałowy zakończony 

podobnymi wtyczkami z obu stron. W takiej sytuacji 

trzeba go podłączyć do odpowiedniego gniazda z tyłu 

monitora. Typowy monitor ma tylko jedno gniazdo, w 

związku z czym nie powinno być z tym problemu. Nie 

zapomnijmy przykręcić kabla za pomocą specjalnych 

śrubek we wtyczce. Zabezpieczenie to ma na celu 

uniknięcie sytuacji, w której podczas ustawiania 

sprzętu przez przypadek jakiś kabel się odłączy. 

Kabel sygnałowy monitora powinien zostać 

podłączony do karty graficznej montowanej w 

jednostce centralnej komputera. W zależności od wybranego modelu 

komputera możemy mieć do czynienia z kartą graficzną zintegrowaną z 

płytą główną bądź oddzielnym elementem osadzonym w slocie AGP lub 

PCI-Express — rysunek. 

 
 



 

W zależności od typu karty graficznej zainstalowanej w komputerze, może 

ona posiadać jedno lub kilka gniazd. W przypadku klasycznego monitora 

CRT będziesz używał gniazda w kształcie piętnastopinowego trapezu. 

Jeżeli posiadasz monitor ciekłokrystaliczny, to do jego podłączenia użyj na 

swojej karcie gniazda cyfrowego — DVI. Oczywiście może się zdarzyć, że 

karta nie posiada takiego rozwiązania, dlatego większość monitorów 

ciekłokrystalicznych posiada odpowiednie przejściówki. 

Podłączenie kabla sygnałowego do karty graficznej nie jest 

skomplikowane. Należy pamiętać, że wtyczka monitora pasuje tylko w 

jedno miejsce i tylko w jednej pozycji. Po podłączeniu monitora do karty 

graficznej przykręć delikatnie znajdujące się na wtyczce śruby mocujące, 

zabezpieczające przed wypadaniem wtyczki z gniazda. 

Teraz w pudle, w którym znajdował się monitor, poszukajmy odpowiedniego 

kabla zasilającego. Kabel ten podłączmy w odpowiednie miejsce z tyłu mo-

nitora. Gniazdo zasilania monitora powinno mieć kształt trapezu, w którym 

będą widoczne trzy stalowe bolce. Kabel zasilający trzeba mocno wcisnąć do 

gniazda w monitorze. Uwaga, w tym momencie jeszcze nie podłączajmy 

monitora do prądu. 
 

Podłączanie myszy i klawiatury. 
 

Na rysunku widać skupisko gniazd zintegrowanych z płytą główną wśród 

których znajdują się dwa odpowiedzialne za podłączenie klawiatury i 

myszy.  

 

 
Większość klawiatur i myszy podłączana jest do komputera za pomocą 

wtyczek typu PS/2 – wtyczka numer jeden. Spotyka się również 

urządzenia podłączane za pomocą gniazda USB — wtyczka numer dwa. 

 
Jeżeli zdecydowałeś się na klawiaturę oraz mysz wyposażoną we wtyczki 

PS/2, to oba urządzenia należy podłączyć do gniazd znajdujących się na 

rysunku po lewej stronie. Pewnym problemem może być fakt, że mysz i 

klawiatura mają identyczne wtyczki, a na większości płytach głównych nie 

ma odpowiedniego opisu, które gniazdo odpowiada za klawiaturę, a które 

za mysz. 

Podczas podłączania klawiatury, a w przyszłości myszy, przydadzą się 

kolory, którymi producent zaznacza odpowiednie porty zewnętrzne — dla 

myszy jest to kolor zielony, a dla klawiatury fioletowy. Wszystkie nowe 

płyty główne mają takie same kolory portów zewnętrznych, jest to ogólnie 

obowiązujący standard oznaczeń kolorystycznych. Również klawiatury 

oraz myszy mają odpowiednie kolory wtyczek, dzięki czemu ryzyko 

pomyłki powinno zostać ograniczone. 

Podłączając klawiaturę, nie róbmy niczego na siłę i przyjrzyjmy się 

wtyczce oraz samemu gniazdu. Zobaczymy, że posiadają one odpowiednio 

wyprofilowaną część metalowej obwódki i plastikowy element w środku, 

który uniemożliwia nieprawidłowe wetknięcie do gniazda. Jeżeli wtyczka 

nie chce wejść do gniazda, sprawdźmy, czy podłączamy ją prawidłowo. 

Pamiętajmy o tym, że klawiaturę oraz mysz PS/2 trzeba podłączać przy 

wyłączonym komputerze. W przeciwnym wypadku nie będzie ona 

widziana przez komputer. 



W sytuacji, gdy zakupiliśmy klawiaturę oraz mysz współpracującą z USB, 

nie powinno być większego problemu z podłączeniem. Odpowiednie 

gniazda zazwyczaj są zintegrowane wraz z innymi na płycie głównej. Poza 

tym w wielu komputerach spotyka się jeszcze dodatkowe gniazda USB 

umieszczone na specjalnych śledziach pomiędzy innymi kartami 

rozszerzeń. Klawiaturę oraz mysz można podłączyć do dowolnego gniazda 

USB. Pamiętajmy jednak o tym, że wtyczka — pomimo tego, iż ma 

regularny kształt — pasuje tylko w jednej pozycji. Zwróćmy uwagę na to, 

że w jej wnętrzu widać kawałek plastiku umieszczony przy jednym z 

boków. Natomiast w gnieździe znajdującym się z tyłu komputera mamy do 

czynienia z podobną sytuacją, tyle że plastik w jego wnętrzu jest 

umieszczony przy przeciwnym boku. Dzięki temu wtyczka pasuje tylko w 

jednej pozycji. 

 

 

Dołączanie zew. urządzeń USB 
 

Obecnie standardem podłączania urządzeń do komputera jest USB. Za 

jego pomocą można podłączyć zarówno mysz, klawiaturę, drukarkę, 

skaner, jak i wiele innych urządzeń. Zasada podłączania jest taka sama, 

dlatego postanowiliśmy wspólnie opisać cały proces podłączania urządzeń 

do USB bez rozbijania na wybrane urządzenia. Na rysunku znajduje się 

zdjęcie dwóch rodzajów wtyczek USB, z 

jakimi będziemy mieć do czynienia. Wtyk 

typu B jest przeznaczony do podłączenia 

np. do skanera lub drukarki-Natomiast 

wtyk typu A trafia do komputera. Wniosek 

z tego taki, że obie wtyczki muszą 

występować na jednym kablu. Oczywiście 

można spotkać kable zakończone z obydwu 

stron wtyczkami typu A. Konstrukcja obu 

rodzajów wtyczek jest taka, że 

uniemożliwia odwrotne wpięcie wtyczki do 

gniazda. Wtyk typu B ma kształt trapezu, natomiast we wtyczce typu A 

zastosowano specjalny otwór w jej wnętrzu odpowiadający wypustce w 

gnieździe.  

Jeżeli chcemy podłączyć do komputera drukarkę lub skaner, musimy 

wtyczkę typu B wpiąć do odpowiedniego gniazda umieszczonego z tyłu 

urządzenia. Następnie wtyczkę typu A wpinamy do gniazda USB z tyłu 

komputera. Przy podłączaniu trzeba użyć odrobiny siły, ponieważ wtyczka 

powinna zaskoczyć w gnieździe. Jeżeli wtyczka nie chce wskoczyć do 

gniazda, trzeba sprawdzić, czy nie podpinamy jej odwrotnie. 

W przypadku skanerów, drukarek i innych urządzeń komunikujących się z 

komputerem za pomocą USB w celu ich instalacji zaleca się podłączanie w 

czasie pracy. System operacyjny automatycznie wykryje nowe urządzenie i 

poprosi o płytę ze sterownikami. Jeżeli zakupiliśmy swój komputer z 

zainstalowanym systemem, to już na wstępie możesz podłączyć wszystkie 

elementy, gdyż powinny być one wcześniej zainstalowane. 

W nowoczesnych komputerach równolegle z USB 1.1 montuje się gniazda 

USB 2. Wszystkie urządzenia USB 1.1 możesz bez problemu podłączyć do 

USB 2. Natomiast podczas podłączania urządzeń USB 2 sprawdźmy w 

opisie płyty głównej, które gniazdo jest zgodne z tym standardem, 

ponieważ ma to znaczenie dla poprawnej pracy urządzenia. 

 

 

Podłączanie głośników / słuchawek. 
 

Jeżeli wraz z komputerem zakupiłeś głośniki i mikrofon, to teraz przyszła 

pora, aby je podłączyć. Zacznijmy od tego, że każde z tych urządzeń 

zazwyczaj podłączane jest za pomocą wtyku typu minijack. 

Gdy posiadamy klasyczne głośniki — 2 sztuki lub 2 sztuki plus subwoofer 

powinny być one podpinane do komputera za pomocą jednego kabla z 

wtykiem minijack. Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku głośników 

5.1 — łącznie sześć sztuk — tutaj mamy aż trzy kable. 

Skoro już wiemy, jak wyglądają kable, za pomocą których podłączamy 

głośniki do komputera, pora przyjrzeć się karcie dźwiękowej. W 

zależności od modelu nabytego komputera możemy mieć kartę dźwiękową 

integrowaną z płytą główną lub oddzielną kartę osadzoną w gnieździe PCI. 



W obu przypadkach zasada podłączenia jest dokładnie taka sama, a jedyna 

różnica polega na tym, że odpowiednie gniazda mogą znajdować się bądź 

to obok innych gniazd zintegrowanych z płytą główną bądź też obok kart 

rozszerzających możliwości komputera. 

Każda karta dźwiękowa musi być wyposażona w gniazdo lub gniazda, do 

których będziemy podłączać głośniki.  

Pamiętajmy o tym, że głośniki pracujące w układzie 5.1 wymagają 

podłączenia trzech kabelków. Na pierwszym kablu podłączone są przednie 

głośniki. Drugi kabel to tylne głośniki. Natomiast trzeci przewód to 

głośnik centralny i głośnik basowy. Popularne karty dźwiękowe zazwyczaj 

mają odpowiednie oznaczenia w postaci obrazków bądź jednoznacznych 

opisów. Niektóre karty dźwiękowe zintegrowane z płytą umożliwiają 

przekonfigurowanie gniazd wejście/wyjście/ mikrofon na gniazda 

umożliwiające podłączenie głośników 5. Szczegóły w instrukcji do płyty 

głównej. Jeżeli źle podłączysz głośniki, nie spowoduje to awarii, a jedynie 

nie usłyszysz dźwięku.  

Każdy mikrofon jest podłączany do komputera za pomocą wtyku mini 

jack. Mikrofon służy do wprowadzenia dźwięku do komputera — musimy 

go podłączyć do odpowiedniego gniazda. Zazwyczaj jest ono opisane jako 

MIC. 

 

 

Podłączanie sieci LAN 
 

Obecnie niemal każdy komputer jest 

wyposażony w kartę sieciową. Zazwyczaj 

są to karty wykorzystujące sieć UTP i 

wtyki typu RJ45. Podłączenie sieci do 

komputera wyposażonego w kartę nie 

stanowi większego problemu, ponieważ 

wtyczka oraz gniazdo mają specjalną 

konstrukcję uniemożliwiającą popełnienie 

pomyłki.  

 

Podłączanie zasilania do komputera. 

 
Po podłączeniu wszystkich elementów komputera 

możemy przystąpić do ostatniej czynności, jaką jest 

podłączenie kabla zasilającego jednostkę centralną. 

Odpowiedni kabel powinien znajdować się w kartonie 

z jednostką centralną. Będzie to dokładnie taki sam 

przewód jak ten użyty do zasilania monitora.  

Na tylnej ścianie obudowy komputera proszę 

odszukać gniazdo widoczne na rysunku po lewej. 

Będzie ono zlokalizowane w tym miejscu gdzie 

zasilacz — najczęściej góra obudowy. 

Podobnie jak w przypadku monitora kabel pasuje tylko w jednej pozycji ze 

względu na specyficzny kształt wtyczki oraz samego gniazda. Podczas 

podłączania postarajmy się mocniej wcisnąć wtyczkę, aby nie wypadła 

przez przypadek podczas ustawiania komputera na swoim miejscu. 

Teraz upewnijmy się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone. W 

razie konieczności zaczekajmy jeszcze na wyrównanie temperatury 

komputera z otoczeniem i dopiero wtedy podłączmy kable zasilające 

monitor oraz jednostkę centralną do prądu. W tej chwili możemy również 

do prądu podłączyć pozostałe urządzenia, które tego wymagają. 

Wiele zasilaczy ATX na tylnej ścianie posiada specjalny przełącznik 

odcinający całkowicie dostęp prądu do komputera. Trzeba za pomocą tego 

przełącznika włączyć cały zestaw. Robi się to tylko raz, gdyż za włączanie 

odpowiada przycisk umieszczony na przedzie obudowy. Natomiast 

wyłączanie komputera jest realizowane programowano z poziomu systemu 

operacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 



Typowe problemy. 
 

Komputer nie chce się uruchamiać 
- Sprawdź czy kabel zasilający jest dobrze włożony. 

- z tyłu obudowy na zasilaczu włącznik powinien był przełączony na 

pozycję 1. 

 

Nie działa monitor. 
- sprawdź czy dobrze jest podłączony kabel zasilający monitora 

- sprawdź czy kabel sygnałowy nie poluzował się w monitorze lub karcie 

graficznej. 

 

Komputer nie „widzi” dysku twardego 
podczas instalacji systemu operacyjnego. 
- bardzo często producent płyty głównej dostarcza dyskietkę z tzw. 

sterownikiem RAID, jeśli takowej nie ma to na pewno jest on na płycie – 

wówczas trzeba stworzyć dyskietkę ze sterownikiem RAID. 

- podczas instalacji systemu operacyjnego trzeba taką dyskietkę włożyć do 

napędu. ( w przypadku Windowsa XP podczas instalacji trzeba włożyć 

dyskietkę do napędu i w momencie, gdy zostaniemy poproszeni 

komunikatem u dołu ekranu o naciśnięcie klawisza F6 powinniśmy to 

zrobić ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze komputery spełniają następujące wymagania: 

 
Bezpieczeństwo:     
PN-EN 60950:2000+A1+A2+A3+A4+A11 
 
Kompatybilność elektromagnetyczna:   
PN-EN 55022:1996+A1+A2, Klasa B 1) 

PN-EN 55024:2000 
 
PN-EN 61000-3-2:2002 (U) 
PN-EN 61000-3-3:1997/A1:2002 
 
 

Informacje dodatkowe: 
Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw: Low 

Voltage Directive 73/23/EEC (zmieniona przez 93/68/EEC) i EMC 

Directive 89/336/EEC (włączając zmiany). 
 

Niniejszą deklarację wystawiono w oparciu o pozytywne wyniki badań 
przeprowadzonych przez dystrybutorów sprzętu komputerowego, 
dokumentację producentów komponentów oraz własne testy  
i doświadczenie 
 
Deklaracja ta jest podstawą oznaczenia produktu znakiem CE. 
 

 
 

 

 

 


