
 
 

Інструкція по експлуатації персонального комп'ютера. 
 

Правильна експлуатація комп'ютера при виконанні ряду простих правил: 
 
1. Комп'ютерне обладнання рекомендується розміщувати в приміщеннях не ближче 0,5 м 

від опалювальних приладів. 
2. Екран відеомонітора необхідно розташовувати таким чином, щоб на нього не потрапляли 

прямі сонячні промені. 
3. Користувачам рекомендується періодично очищати клавіатуру і мишу від забруднень, 

протирати захисні екрани та екрани відеомоніторів спеціальними засобами. 
4. Підключати комп'ютер до електромережі необхідно через подовжувач або джерело 

безперебійного живлення. 
5. Вимикати комп'ютер, необхідно тільки вибравши відповідний розділ в меню (по кнопці) 

"Пуск" операційної системи Windows. Часте вимикання комп'ютера шляхом натискання кнопки 
"Power" на корпусі системного блоку, призводить до швидкого зносу жорстких дисків. 

6. Приблизно раз на рік системного блоку необхідно проводити профілактичне 
обслуговування (чищення від пилу, мастило вентиляторів, діагностику працездатності 
пристроїв). Для цього необхідно подати заявку в СЦ для проведення цих робіт. 

7. При роботі користувач повинен уважно ставитися до підвищення гучності роботи 
пристроїв: 
× накопичувачів на магнітних дисках; 
× вентиляторів; 
× пристроїв друку; 
× іншим несподіваних ефектів (запахів гару, порушень нормального режиму роботи програм). 

 
При появі згаданих ознак або збої в роботі необхідно припинити роботу з комп'ютерною 

технікою і викликати фахівця або звернутися в сервісний центр виробника. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

За збереження файлів на персональному комп'ютері відповідальність несе 
користувач даного комп'ютера. Щоб не втратити його  наполегливо  рекомендуємо 
регулярно проводити резервне копіювання даних на носії, призначені для 
відновлення пошкодженої інформації (зовнішні або додаткового  жорсткі диски, 
DVD-диски та ін.) 

 



Забороняється: 
× роз'єднувати і з'єднувати роз'єми інтерфейсних кабелів; 
× загороджувати вентиляційні отвори системного блоку комп'ютера; 
× класти на пристрої будь-які предмети, ставити посудини з водою; 
× протирати пристрої мокрою ганчіркою або протирати спиртом і вологою ганчіркою захисні 
екрани та екрани відеомоніторів; 
× включати електронагрівальні та інші електропобутові пристрої в безпосередній близькості 
від комп'ютера; 
× включати електронагрівальні та інші електропобутові прилади в один мережевий фільтр з 
комп'ютером; 
× ударяти або різко струшувати пристрої. 

 
 

×  
×  
×  

Директор                         Балюк  О.А. 
×  

 


