
Dokumentation 

Udpakning og isætning 
Husk altid at have latex handsker på eller ESC-armbånd og måtte sådan at der undgåes gnister når 
der bliver rørt ved komponenterne. 
 
(billeder ligger i slutningen af dokumentet) 
Tårn pakkes ud. Beskyttelses plastic fjernes (både pose og plade på forsiden). 
Sidepanel med ventilatorhuller tages af (to skruer på bagsiden / store og klodsede). Tårnet stilles op 
med den åbne side ud af (tilgængelig). 
DVD drev isættes øverst på forsiden. Hullet åbnes ved at fjerne plastiklåg. Det trykkes roligt ud 
indefra ved at trykke på midten af låget til det falder ud. DVD drevet udpakkes og stikkes roligt ind 
med bagsiden (ikke sort) forrest. Den skrues fast med 4 M3 screw. 
Stikplade trykkes fast indefra med de største huller øverst. Det siger lige “klik”. 
Tårnet lægges ned med den åbne side op. 
Bundkortet pakkes ud på det antistatiske underlaget af den statisk sikrede person. Skumsiderne 
klippes af 4 steder og fjernes. 
Afstandsskruerne isættes de 7 steder hvor det er muligt på tårnets sideplade (som vender nedaf). 
Bundkortet lægges på plads (placér stik ud for stikplade) og skrues fast med #6-32 screw. 
Tag den lille sorte kasse ud af den sorte (antistatisk) indpakning. Dette er harddisken, også kaldet en 
SSD og den  fastsættes i harddisk rummet med to M3 screws som vist på billedet.. 
Strømforsyning udpakkes. Isættes med ventilator nedad øverst på bagsiden. Fastgøres bag på 
tårnet med de 4 medfølgende sorte skruer. 
 
Isætning af ledninger / stik / andet (billede: se bilag 1 / tal refererer til røde markeringer og tal) 

1. Ventilator på bagside: nærmeste stik er CHA_FAN3. 
2. Det store mainboard stik med kulørt indkapslede ledninger fra den store ventilator sættes i det 

store stik ATXPWR1. 
3. Det lille mainboard stik med kulørt indkapslede ledninger fra den store ventilator sættes i 

ATX12V1 
4. SSD og DVD drev forbindes med SATA3 kabler til SATA_1 og SATA_2 stik på bundkort. 
5. SSD og DVD drev forbindes med den store ventilator / strømforsyningen med SATA ledningen 

(som der er to af: lange ledninger med flere SATA stik på). 
6. Det to sorte ledninger fra forsiden af tårnet på indersiden sættes i henholdsvis HD_AUDIO1 

(ledningen med to stik i enden) og USB_11_12. 
7. Ledningen fra processoren sættes i CPU_FAN1 (4 stikpinde). 
8. De kulørte ledninger fra forsiden af tårnet på indersiden skal alle sættes i samme stik på 

bundkortet: PANEL1. Ledningerne sidder parvis sammen eller er enkeltvis. se ill. med 
farveangivelse. 

9. CPU placering. Forklaring næste side. 
10. RAM placering 
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Illustrationer til de kulørte ledninger: 

 
 

            Diagram de 4 nederste: 
rød / hvid / blå / hvid 

de 4 øverste: 
hvid / grøn / hvid / lyserød 

  
CPU’en pakkes ud af dens kasse. Den er i den lille hvide kasse, som den skal pakkes ud af. Selve 
CPU’en er den lille grå kasse med alle de små guld farvede takker overalt på den ene side. Den 
sættes i den gråfarvede firkant på bundkortet med alle de små huller i. Husk at løsne hængslet før 
CPU’en sættes på bundkortet. Vend den den rigtige vej, ellers passer den ikke i hullerne. Når den 
passer i hullerne, trykkes hængslet ned igen sådan CPU’en strammes på plads.  
Derefter pakkes CPU køleren, husk ikke at røre ved den forneden, ellers kan man få den kølepasta 
som allerede er på køleren på sine hænder. Vend den side ned af som kølepastaen vender. Sæt den 
sådan at kølepastaen passer med midten af CPU’en og pres ned og stram hængslet. 
 
RAM’ene passer i de fire sorte blokke som sidder ved siden af CPU’en og der er hængsler som kan 
løsnes på dem alle sammen. Løsn disse hængsler på den blok som sidder nærmest CPU’en. Pak 
rammen ud af kassen og sæt dem i blokken. Husk at vende den rigtigt, og pres den ned indtil der 
kommer et klik fra blokken. De skal sidde godt fast! 

Installation af Windows 10 
Inden installation af Windows 10 skal du anskaffe et USB lager på mindst 8 GB. Det er ikke 
nødvendigt at have en licens til Windows 10, da installationen kan gennemføres uden licens. 
Åben linket: http://www.windowscentral.com/how-do-clean-installation-windows-10  
Download redskabet (tool) og begynd ved punktet: Using the tool to create installation media. 
Der er flere oplysninger i det efterfølgende punkt: Using the installation media you created. 
Der er vedlagt nogle billeder ved de dialogboxe, som kan skabe tvivl. Under bilag: Installation. 

Opdatering af 
Bundkort: 
Isæt medfølgende DVD. Lad den installere Google-Crome. Stil driverområdet til Europa, vælg installér 
alle (fravælg evt. Norton Internet Security) og lad DVD’en køre. Den genstarter maskinen flere gange 
(hvorunder du skal indtaste adgangskode og DVD’en fortsætter arbejdet). Evt. yderligere vinduer kan 
lukkes. 
 
Windows 
Tryk på ‘Start Menuen’ nede i højre venstre hjørne og tryk derefter på ikonet som ligner et tandhjul. I 
vinduet som åbner klikkes på ‘Update & Security’ så klikkes der på den grå knap hvor der står ‘Check 
for updates. Herefter starter windows med at opdatere og computeren vil muligvis genstarte i denne 
process. Derfor er det vigtigt at der ikke er noget i gang da arbejdet kan blive mistet. 
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https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10?tduid=(9bc22c43a8670f04949e2087bf9fe5e5)(259740)(2542549)(UUwpUdUnU33049)()


Installation af 
Benyt de vedlagte links. Læs dialogboksene der fremkommer og forsøg at undgå medfølgende 
småprogrammer ved at fjerne flueben ved programmer som udgiveren synes du skal have med. Se 
også på skærmen mens programmerne installeres for at undgå irriterende følgeprogrammer. 

Avast: 

https://www.avast.com/da-dk/download-thank-you.php?product=FAV-ONLINE&locale=da-dk  
Helt uproblematisk. Undgår tilføjelser. Medtag firewall. Der skal opgives en e-mailadresse. 

Adobe: 

http://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=5507  
Stort program. Gøres til default pdf reader. Kører selv. 

Firefox: 

http://download.cnet.com/Mozilla-Firefox/3001-2356_4-10208565.html  
Kører selv. Efterfølgende skal browseren indstilles. 

VLC: 

http://get.videolan.org/vlc/2.2.4/win32/vlc-2.2.4-win32.exe  
Kører selv. 

App shop: 

Programmet tjekker ved aktivering om alle bundkortets drivere (chipset) er up to date. Det referer 
hovedsagelig til Northbridge (NB) og Southbridge (SB). 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chipset  
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https://www.avast.com/da-dk/download-thank-you.php?product=FAV-ONLINE&locale=da-dk
http://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=5507
http://download.cnet.com/Mozilla-Firefox/3001-2356_4-10208565.html
http://get.videolan.org/vlc/2.2.4/win32/vlc-2.2.4-win32.exe
https://en.wikipedia.org/wiki/Chipset


 
 

Billeder / Bilag 

Bundkort med angivelse af placering af stik. Tal refererer til gennemgang. 
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Tårn 
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DVD-drev 

 
 

Stikplade 
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Stikplade udefra 

 
 

Afstandsskruer 
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SSD harddisk 

 
 

Strømforsyning 
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Installation 

Activate Windows 

 
Vælg evt.: I don’t have a product key. 
 

Operativ system 

 
Vælg den windows udgave du har licens til (eller vil anskaffe) 
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Installations type 

 
Vælg: Custom: Install Windows only (advanced) 

10 


