
NÁVOD K INSTALACI 
Základní desky (MB) 

- verze 1.04a - 
 
Základní deska jakéhokoliv typu je citlivá na výskyt elektrostatické elekt�iny a mechanické poškození. Její instalaci m�že 
provád�t pouze odborník. V praxi je pro její osazení vyžadována odborná zp�sobilost v elektrotechnice alespo� na úrovni §4 
vyhlášky �íslo 50/1978 Sb. Samotnou instalaci tedy mohou provád�t pouze pracovníci pou�ení. Pro instalaci budete 
pot�ebovat znalost základní po�íta�ové angli�tiny. Pokud výše uvedené požadavky nespl�ujete, nechte si základní desku 
nainstalovat odbornou firmou. 
 
INSTALACE: 
 

-  Nejd�íve se ujist�te, zda je zdroj po�íta�e odpojen od p�ívodu napájecího nap�tí. 
-  Zkontrolujte typ zdroje a ov��te si v originální dodávané dokumentaci k základní 
 desce nebo na internetových stránkách výrobce vzájemnou kompatibilitu. 
-  Základní desku opatrn� a bez použití násilí nainstalujte do PC sk�ín�. 
-  Instalujte procesor podporovaný základní deskou a jeho chladi�. 
-  Instalujte systémovou pam�� (DDR / DDR II) 
-  Na konektory IDE, SATA nebo SCSI p�ipojte pevný disk(-y), jednotky CD/DVD-ROM 
 nebo další kompatibilní za�ízení. Kompatibilitu si vždy p�edem ov��te na stránkách 
 výrobce. 
-  Na konektor FDD p�ipojte jednotku FDD (pokud je požadována). 
-  Instalujte grafickou kartu (není-li Váš MB vybaven integrovanou grafickou kartou). 
-  P�ipojte napájecí kabel ze zdroje do základní desky. 
-  P�i instalaci jakýchkoliv dalších rozši�ujících karet si ov��te v originální dodávané dokumentaci k základní desce nebo na  

internetových stránkách výrobce vzájemnou kompatibilitu. 
-  Do konektoru VGA zasu�te vstupní VGA kabel monitoru. 
-  Do konektor� PS/2 nebo USB instalujte myš a klávesnici. 
-  Zapojte p�ívodní napájení a spus�te vaše PC. 
-  Podle originálního manuálu a požadované konfigurace nastavte BIOS základní desky. 
-  Nainstalujte opera�ní systém, ovlada�e a poté další pot�ebný software. 
 
BEZPE�NOSTNÍ UPOZORN�NÍ: 
 

- Nenamáhejte nijak p�ipojované š��ry, v p�ípad� nedostate�né délky použijte vhodný prodlužovací �len. 
- Za�ízení je ur�eno pro použití v domácnosti nebo kancelá�i, v žádném p�ípad� je není možno používat poblíž zdroje možné 

vlhkosti (vše samoz�ejm� záleží na použité sk�íni a jejich vlastnostech). 
- Deska musí být umíst�na ve sk�íni s vhodným v�tráním (nejlépe pomocí tubusu z bo�ní �ásti sk�ín�) a co nejdále od 

možných zdroj� tepla jako jsou radiátory, oh�íva�e, m�ni�e tepla a další podobná za�ízení. 
- �išt�ní od prachu a ne�istot je možné pouze ve vypnutém stavu a je možné je provád�t pouze na povrchu suchým 

had�íkem (bez použití vody �i chemických rozpoušt�del). 
- Nezasahujte do zapojení základní desky - neoprávn�ný zásah nebo mechanické poškození je automaticky považováno za 

porušení záru�ních podmínek, na takovou desku se již nevztahuje záruka. Pozáru�ní opravy provádí autorizovaný servis. 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE:  
 

- všechny základní desky vyhovují z hlediska elektromagnetické kompatibility sm�rnici EU �íslo 89/336/EHS, 
- u desek s integrovanou VGA se tato po vložení p�ídavné VGA karty do AGP nebo PCI express slotu vypne, 
- pokud �adi� na MB neumí SATA II, vypn�te tento protokol na disku jumperem nebo pomocí speciálního SW. 
 
 
Kde hledat stránky výrobc� základních desek? 
- Abit  http://www.abit.com.tw 
- AOpen  http://www.aopen.nl, http://global.aopen.com.tw, http://www.aopen.cz 
- Asus  http://www.asus.com, http://www.asus.com.tw, http://www.asus.cz 
- ECS  http://www.ecs.com.tw 
- MSI  http://www.msi.com.tw, http://www.msicomputer.cz 
- PC Chips http://www.pcchips.com.tw 
- Syntax  http://www.syntaxgroups.com 
 
Kde najít tabulku podporovaných procesor�?               (stav odkaz� je platný k 1.7.2005) 
- AOpen  » na http://www.aopen.nl si vyberte pot�ebnou základní desku a poté v levém sloupci vyberte CPU Table 
- Asus   » http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx, http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx  
- ECS   » na http://www.ecs.com.tw si vyberte pot�ebnou základní desku a poté klikn�te v menu na CPU Support 
- MSI     » http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php 
- PC Chips  » na http://www.pcchips.com.tw si vyberte pot�ebnou základní desku a poté klikn�te v menu na CPU Support 
 
Pot�ebné BIOSy, ovlada�e a aktualizovanou verzi tohoto manuálu najdete p�ímo na webu http://www.levi.cz/podpora.php. 
 


