Instrukcja serwisowa komputera NTT Business W903S

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.
PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których postępowanie niezgodne z instrukcjami może doprowadzić do
uszkodzenia sprzętu lub utraty danych.
OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Serwisowanie komputera
Instrukcja serwisowa komputera NTT 901S

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera
Aby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile
nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnione następujące warunki:
Użytkownik wykonał czynności opisane w rozdziale Serwisowanie komputera.
Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem. Element można wymienić
lub—jeśli został zakupiony oddzielnie—zainstalować, wykonując procedurę demontażu w odwrotnej kolejności.
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z
instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem.

PRZESTROGA: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownik może wykonać tylko czynności
związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione w dokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy
technicznej przez telefon lub przez Internet. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę NTT nie są objęte
gwarancją. Należy zapoznać się i przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczanych wraz z produktem.
PRZESTROGA: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej
zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni (np. złącza z tyłu komputera).
PRZESTROGA: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów ani styków na kartach. Kartę należy
chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jak mikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie za styki.
PRZESTROGA:
Przy odłączaniu kabla należy pociągnąć za wtyczkę lub uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; odłączając kabel tego
rodzaju, należy nacisnąć zatrzaski przed wyjęciem kabla ze złącza. Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia
styków. Przed podłączeniem kabla należy sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane.
UWAGA: Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie.
Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera.
1. Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera.
2. Wyłącz komputer (zobacz Wyłączanie komputera).
PRZESTROGA: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego.
3.
4.
5.
6.

Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe.
Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.
Po odłączeniu komputera od źródła zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby odprowadzić ładunkielektryczne z płyty systemowej.
Zdejmij pokrywę.
PRZESTROGA: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych z
ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowych elementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy
okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby
spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów.

Zalecane narzędzia
Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:




Mały wkrętak z płaskim grotem
Wkrętak krzyżakowy

Wyłączanie komputera
PRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki oraz zamknąć wszystkie uruchomione programy.
1. Zamknij system operacyjny:
Windows 7®:
Kliknij przycisk Start
Down (Zamknij).

, a następnie kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu Start (jak na rysunku poniżej) i kliknij polecenie Shut

Windows® XP:
Kliknij Start® Turn Off Computer (Wyłącz komputer)® Turn Off (Wyłącz).
Komputer wyłączy się automatycznie, kiedy zakończy się proces zamykania systemu.
2. Sprawdź, czy komputer i wszystkie podłączone urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i podłączone do niegourządzenia nie wyłączyły się
automatycznie po wyłączeniu systemu operacyjnego, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 6 sekundy w celu ich
wyłączenia.

Po zakończeniu serwisowania komputera
Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu a przed włączeniem komputera podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty i kable.
1. Załóż pokrywę.
PRZESTROGA: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, a następnie do komputera.
2. Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe.
3. Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych.
4. Włącz komputer.

Konfiguracja komputera
1

Komputer NTT Business W 901S
w następującej konfiguracji:

Intel Core i5-3470 3.20GHz SOC.LGA 1155 [6M CACHE] BOX
Płyta Fujitsu D3162-B12 GS2, chipset Q77, RAID, 4 x DIMM, min 8 x USB, 1 x PCI-Ex16, 1 x
- MainBoard
PCI-Ex4, 1 x PCI-Ex1, 1 x PCI, 2 x PS/2, audio, wbudowany TPM
- RAM
DIMM 4 GB, DDR3 1600 MHz Elixir
- CPU

- HDD

DYSK TWARDY 500GB (ST500DM002) 7200RPM SATA III 16MB CACHE /SEAGATE

- DVD-ROM

DVD -/+ R/RW 24x SH-224BB SAMSUNG

- NET

Zintegrowana 1Gb, WoL

- GPU

Integrated Intel® HD Graphics 2500/4000 (3rd generation Core
i3/i5/i7 CPUs);

- Sound

Integrated

- Zasilacz

ZASILACZ ATX 350W, 350-60 EGN 90+ (Certyfikat 90+ GOLD) /FORTRON FSP
USB Standard NTT
USB Standard NTT

- Klawiatura
- Mysz

Pokrywa
Instrukcja serwisowa komputera NTT™ W 901 S —obudowa typu desktop

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem.

Zdejmowanie pokrywy
1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Odciągnij zatrzask pokrywy do góry.
3. Odchyl pokrywę rozpoczynając od góry, a następnie zdejmij pokrywę z komputera.

Zakładanie pokrywy
Aby założyć pokrywę, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Podstawowy dysk twardy
Instrukcja serwisowa komputera NTT™ W 901 S —obudowa typu desktop

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem..

Wymontowywanie podstawowego dysku twardego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
Wymontuj napęd dysków optycznych z komputera.
Wymontuj z komputera dodatkowy dysk twardy, jeśli jest zainstalowany.
Odłącz kabel danych dysku twardego.
Odłącz kabel zasilania dysku twardego.
Pociągnij żółte zaciski do siebie aż usłyszysz klik.
Unieś dysk twardy i wyjmij go z systemu.

Instalowanie podstawowego dysku twardego
Aby zainstalować dysk twardy, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Pamięć

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem.

Wymontowywanie modułów pamięci
1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2. Odchyl zaciski zabezpieczające na obu końcach złącza modułu pamięci.

3. Wyjmij moduł pamięci ze złącza na płycie systemowej komputera.

Instalowanie modułów pamięci
Aby zainstalować moduł pamięci, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Napęd dysków optycznych
Instrukcja serwisowa komputera NTT™ W 901 S —obudowa typu desktop

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem.

Wymontowywanie napędu dysków optycznych
1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Odłącz kabel danych napędu dysków optycznych.
3.
Odłącz kabel zasilania napędu dysków optycznych
4.
Pociągnij do góry zatrzask zwalniający napędu i przesuń napęd ku tyłowi komputera.
5. Wyjmij napęd z komputera.

Wymontowywanie radiatora i procesora
1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2. Poluzuj wkręty osadzone po obu stronach radiatora.

3.
Obróć radiator ku górze.
4.
Unieś radiator i wyjmij go z komputera.
5.
Otwórz pokrywę procesora, wysuwając dźwignię zwalniającą spod zatrzasku pokrywy gniazda. Następnie pociągnij dźwignię w tył,
aby zwolnić pokrywę procesora.
6.
Wyjmij pokrywę procesora.
7.
Wyjmij procesor z komputera
PRZESTROGA: Podczas wymontowywania lub wymieniania procesora nie wolno dotykać wtyków w gnieździe ani dopuścić, aby upadł na nie
jakikolwiek przedmiot.

Instalowanie radiatora i procesora
Aby zainstalować radiator i procesor, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

