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Copyright.©.2012.ASUSTeK.Computer.Inc..All.Rights.Reserved.
No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, 
transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any 
means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written 
permission of ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”).
Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless 
such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the 
product is defaced or missing.
ASUS PROVIDES THIS MANUAL “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS 
DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, 
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, 
LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), 
EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY 
DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.
SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR 
INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, 
AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO 
RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS 
MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.
Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or 
copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the 
owners’ benefit, without intent to infringe. 

E759�
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Notices.
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of 
Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at 
ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Federal.Communications.Commission.Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions:
• This device may not cause harmful interference; and
• This device must accept any interference received including interference that may cause 

undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with manufacturer’s instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur 
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required 
to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not 
expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority 
to operate this equipment.

http://csr.asus.com/english/REACH.htm
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RF.exposure.warning
This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and 
the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of 
at least �0 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with 
any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna  
installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure 
compliance.

Canadian.Department.of.Communications.Statement
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of  
Communications.
This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-00�.

Macrovision.Corporation.Product.Notice
This product incorporates copyright protection technology that is protected by method 
claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision 
Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be 
authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing 
uses only unless.otherwise.authorized.by.Macrovision.Corporation. Reverse engineering 
or disassembly is prohibited. 

Lithium-Ion.Battery.Warning
.
CAUTION:.Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the 
same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries 
according to the manufacturer’s instructions.

ASUS.Recycling/Takeback.Services
ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards 
for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to 
responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging 
materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling 
information in different regions.

http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
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Safety.information

Disconnect the AC power and peripherals before cleaning. Wipe the Desktop PC using a 
clean cellulose sponge or chamois cloth dampened with solution of nonabrasive detergent 
and a few drops of warm water then remove any extra moisture with a dry cloth.

• DO.NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has 
been damaged.

• DO.NOT expose to dirty or dusty environments. DO.NOT operate during a gas leak.
• DO.NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the 

Desktop PC.
• DO.NOT expose to strong magnetic or electrical fields.
• DO.NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO.NOT use the modem during 

electrical storms.
• Battery safety warning: DO.NOT throw the battery in fire. DO.NOT short circuit the 

contacts. DO.NOT disassemble the battery.
• Use this product in environments with ambient temperatures between 0˚C (32̊F)and 

35˚C (95̊F).
• DO.NOT cover the vents on the Desktop PC to prevent the system from getting 

overheated.
• DO.NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
• To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet 

before relocating the system.
• Seek professional assistance before using an adapter or extension cord. These devices 

could interrupt the grounding circuit.
• Ensure that your power supply is set to the correct voltage in your area. If you are not 

sure about the voltage of the electrical outlet you are using, contact your local power 
company.

• If the power supply is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service 
technician or your retailer.
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Conventions.used.in.this.guide
To ensure that you perform certain tasks properly, take note of the following symbols used 
throughout this manual.

Where to find more information
Refer to the following sources for additional information and for product and software 
updates.
. ASUS.websites
 The ASUS website provides updated information on ASUS hardware and software 

products. Refer to the ASUS website www.asus.com.
 ASUS.Local.Technical.Support
 Visit ASUS website at http://support.asus.com/contact for the contact information of 

local Technical Support Engineer. 

DANGER/WARNING:  Information to prevent injury to yourself when completing 
a task. 

CAUTION: Information to prevent damage to the components when completing a 
task. 

NOTE: Tips and additional information to help you complete a task.

IMPORTANT: Instructions that you MUST follow to complete a task.

http://www.asus.com
http://support.asus.com/contact
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ASUS ROG Gaming 
Desktop PC

ASUS ROG U9N Gaming 
Keyboard package x1

ASUS GX900 Gaming 
Mouse x1

Installation Guide

Power cord x1 Nero 9 burning software DVD 
x1

Installation Guide x1

Warranty card x1 Support DVD x1 Recovery DVD x1 
(optional)

OR

Wi-Fi Ring moving antenna x� 
(optional)

Antenna x1 (optional)

Package.contents

• If any of the above items is damaged or missing, contact  your retailer.

• The illustrated items above are for reference only. Actual product specifications may vary 
with different models.

• For details on using the bundled gaming keyboard and mouse, refer to sections Using.
the.ASUS.ROG.Gaming.Keyboard and Using.the.ASUS.GX900 Gaming.Mouse.
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Chapter.1
Getting.started

Getting.to.know.your.computer

Front.panel

Illustrations are for reference only. The ports and their locations, and the chassis color vary 
with different models.

Welcome!
Thank you for purchasing the ASUS ROG CG8890 Gaming Desktop PC! 
The ASUS ROG CG8890 Gaming Desktop PC provides cutting-edge performance, 
uncompromised reliability, and user-centric utilities. All these values are encapsulated in a 
stunningly futuristic and stylish system casing.

Read the ASUS Warranty Card before setting up your ASUS Desktop PC.

1

2

3

4

5

7
8

109 11 12

6
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1.. Power.button. Press this button to turn on your computer.
2.. Secure.Digital™./.MultiMediaCard.slot. Insert a Secure Digital™ card or 

MultiMediaCard into this slot. 
3.. Optical.disk.drive.bay. There is an optical disk drive in this bay. 
4.. Hot.Swap.Bay.(empty)..Allows you to install an additional HDD in this bay.  
5.. Power.LED. This LED lights up when you turn on your computer.
6.. Memory.Stick™./.Memory.Stick.Pro™.card.slot. Insert a Memory Stick™ / Memory 

Stick Pro™ card into this slot.
7.. CompactFlash®./.Microdrive™.card.slot. Insert a CompactFlash®  / Microdrive™ card 

into this slot.
8.. OC.Button. This button adjusts the System Level Up profile of your computer.
9.. USB.3.0.ports. These Universal Serial Bus �.0 (USB �.0) ports connect to USB �.0 

devices such as a mouse, printer, scanner, camera, PDA, and others.

• DO NOT connect a keyboard / mouse to any USB �.0 port when installing Windows® 
operating system.

• Due to USB �.0 controller limitation, USB �.0 devices can only be used under Windows® 
OS environment and after the USB �.0 driver installation.

• USB �.0 devices can only be used as data storage only.

• We strongly recommend that you connect USB �.0 devices to USB �.0 ports for faster 
and better performance for your USB �.0 devices.

10.. USB.2.0.ports. These Universal Serial Bus �.0 (USB �.0) ports connect to USB �.0 
devices such as a mouse, printer, scanner, camera, PDA, and others.

11.. Microphone.port. This port connects to a microphone.
12.... Headphone.port. This port connects to a headphone or speaker. 
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E-SATA

Rear.panel

2120

1312

10 119

14

22

1.. USB 2.0 ports.USB.2.0.ports. These Universal Serial Bus �.0 (USB �.0) ports connect to USB �.0 
devices such as a mouse, printer, scanner, camera, PDA, and others.

2.. Clear.CMOS.switch..Press the Clear CMOS switch to clear BIOS setup information 
only when the system hangs due to overclocking.

3. Optical.S/PDIF_OUT.port. This port connects to an external audio output device via 
an optical S/PDIF cable. 

4. ROG.Connect.switch..Allows you to monitor and adjust the local PC through your 
remote PC.

5. USB.2.0.ports. These Universal Serial Bus �.0 (USB �.0) ports connect to USB �.0 
devices such as a mouse, printer, scanner, camera, PDA, and others.

6.. USB.3.0.ports,.support.ASUS.USB.3.0.Boost.UASP.Mode. These Universal Serial 
Bus �.0 (USB �.0) ports connect to USB �.0 devices such as a mouse, printer, 
scanner, camera, PDA, and others.

3

6
4
5

2

7
8 16

17

15

18

19

1
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• The USB �.0 ports only support Windows® 7 or later versions. UASP standard only 
supports Windows® 8.

• DO NOT connect a keyboard / mouse to any USB �.0 port when installing Windows® 
operating system.

• Due to USB �.0 controller limitation, USB �.0 devices can only be used under Windows® 
OS environment and after the USB �.0 driver installation.

• USB �.0 devices can only be used as data storage only.

• We strongly recommend that you connect USB �.0 devices to USB �.0 ports for faster 
and better performance for your USB �.0 devices.

7.. External SATA ports.External.SATA.ports..These external SATA ports connects to SATA storage devices.
8.. USB.3.0.ports,.support.ASUS.USB.3.0.Boost.UASP.Mode. These Universal Serial 

Bus �.0 (USB �.0) ports connect to USB �.0 devices such as a mouse, printer, 
scanner, camera, PDA, and others.

9.. Side.Speaker.Out.port.(gray). This port connects to the side speakers in an 8-channel 
audio configuration.

10.. Rear Speaker Out port (black).Rear.Speaker.Out.port.(black). This port connects to the rear speakers in a 4, 6, and 
8-channel audio configuration.

11.. Center/Subwoofer.port.(orange). This port connects to the center/subwoofer 
speakers.

12.. Microphone port (pink).Microphone.port.(pink). This port connects to a microphone. 
13.. Line Out port (lime).Line.Out.port.(lime). This port connects to a headphone or speaker. In a 4, 6, or  

8-channel configuration, the function of this port becomes Front Speaker Out.
14.. Line In port (light blue).Line.In.port.(light.blue). This port connects to a tape, CD, DVD player, or other audio 

sources.

Refer to the audio configuration table below for the function of the audio ports in a 2, 4, 6, 
or 8-channel configuration.

 Audio 2, 4, 6, or 8-channel configuration

Port Headset.
2-channel 4-channel 6-channel 8-channel

Light Blue Line In Line In Line In Line In
Lime Line Out Front Speaker Out Front Speaker Out Front Speaker Out
Pink Mic In Mic In Mic In Mic In

Orange – – Center/Subwoofer Center/Subwoofer
Black – Rear Speaker Out Rear Speaker Out Rear Speaker Out
Gray – – – Side Speaker Out
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15.. PS/2.Keyboard./.Mouse.combo.port. This port is for a PS/� keyboard or mouse.
16.. LAN (R�-45) port.LAN.(R�-45).port. This port allows Gigabit connection to a Local Area Network (LAN) 

through a network hub.

Activity/Link.LED Speed.LED
Status Description Status Description
OFF No link OFF 10Mbps connection
ORANGE Linked ORANGE 100Mbps connection
BLINKING Data activity GREEN 1Gbps connection LAN.port

SPEED.
LED

ACT/LINK.
LED

LAN.port.LED.indications

17.. Expansion slot bracket.Expansion.slot.bracket. Remove the expansion slot bracket when installing an 
expansion card.21.

18.. Sound.card.ports.(removable)..These ports connect to your output devices such as 
microphone, headset and speakers. 

19.. ASUS Graphics Card (optional).ASUS.Graphics.Card.(optional). The display output ports on this optional ASUS 
Graphics Card may vary with different models.

20.. Power.switch..Switch to turn ON/OFF the power supply to your computer.
21... Power.connector.(input.rated:.100~120/200~240Vac,.60/50Hz,.10/5A)..Plug the 

power cord to this connector.
22... Air.vents. These vents allow air ventilation. 
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Setting.up.your.computer
This section guides you through connecting the main hardware devices, such as the external 
monitor, keyboard, mouse, and power cord, to your computer.

Connecting.an.external.monitor
Using.the.ASUS.Graphics.Card.(on.selected.models.only)
Connect your monitor to the display output port on the discrete ASUS Graphics Card.

To.connect.an.external.monitor.using.the.ASUS.Graphics.Card:

1. Connect a monitor to a display output port on the ASUS Graphics Card.
�. Plug the monitor to a power source.

The display output ports on the ASUS Graphics Card may vary with different models.

• If your computer comes with an ASUS Graphics Card, the graphics card is set as the 
primary display device in the BIOS. Hence, connect your monitor to a display output port 
on the graphics card.

• To connect multiple external monitors to your computer, refer to Connecting.multiple.
external.monitors in Chapter � of this user manual for details.

E-SATA
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Connecting.a.USB.keyboard.and.a.USB.mouse
Connect a USB keyboard and a USB mouse to the USB ports on the rear panel of your 
computer.

Connecting.the.power.cord
Connect one end of the power cord to the power connector on the rear panel of your 
computer and the other end to a power source.

E-SATA

The pre-installed setup utility for the bundled ASUS GX900 Gaming Mouse can be 
accessed only when connecting the mouse to your computer before starting Windows® 
7 for the first time. Otherwise, you will have to manually install the setup utility from the 
bundled Support DVD. Refer to section Using.the.ASUS.GX900.Gaming.Mouse of 
Chapter 4 for details.

E-SATA



18

English

En
gl

is
h

English

En
gl

is
h

Turning.your.computer.ON/OFF
This section describes how to turn on/off your computer after setting up your computer.

Turning.your.computer.ON
To.turn.your.computer.ON:
1. Turn your monitor ON.
�. Turn the power switch ON, then press the power button on your computer.

Turning.your.computer.OFF
To.turn.your.computer.OFF:

1. Close all running applications.

�. Click .on the Windows® desktop.

�. Click  to shut down the operating system.

�. Wait until the operating system loads automatically.

Power.button

E-SATA
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Chapter.2
Using.Windows®.7

Starting for the first time
When you start your computer for the first time, a series of screens appear to guide you in 
configuring the basic settings of your Windows® 7 operating system.

To start for the first time:

1. Turn your computer on. Wait for a few minutes until the Set.Up.Windows screen 
appears.

�. From dropdown list, select your language, then click Next.
�. From the dropdown lists, select your Country.or.region, Time.and.currency, and 

Keyboard.layout, then click Next.
4. Key in uniques names for the user.name and computer.name, then click Next.
5. Key in the necessary information to set up your password, then click Next. You may 

also click Next to skip this step without entering any information.

6. Carefully read the license terms. Tick I.accept.the.license.terms and click Next.
7. Select Use.recommended.settings or Install.important.updates.only to set up the 

security settings for your computer. To skip this step, select Ask.me.later.
8. Review your date and time settings. Click Next. The system loads the new settings and   

restarts. You may now start using your computer.

If you want to set up a password for your account later, refer to the section Setting.up.a.
user.account.and.password in this chapter.
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Using.Windows®.7.desktop

Using.the.Start.menu
The Start menu gives you access to programs, utilities, and other useful items on your 
computer. It also provides you with more information about Windows 7 through its Help.and.
Support feature.

Launching.items.from.the.Start.menu
To.launch.items.from.the.Start.menu:

1. From the Windows® taskbar, click the Start icon .
�. From the Start menu, select the item that you want to launch.

You may pin programs that you want constantly displayed on the Start menu. For more 
details, refer to the section Pinning.programs.on.the.Start.menu.or.taskbar on this 
chapter.

Click the Start icon  > Help and Support to obtain more information about Windows® 7.

Using.the.Getting.Started.item
The Getting.Started item on the Start menu contains information about some basic tasks 
such as personalizing Windows®, adding new users, and transferring files to help you to 
familiarize yourself with using Windows® 7.

To.use.the.Getting.Started.item:

1. From the Windows® taskbar, click the Start icon  to launch the Start menu.
�. Select Getting.Started. The list of available tasks appears.
�. Select the task that you want to do.

Using.the.taskbar
The taskbar allows you to launch and manage programs or items installed on your computer.

Launching.a.program.from.the.taskbar
To.launch.a.program.from.the.taskbar:

• From the Windows® taskbar, click an icon to launch it. Click the icon again to hide the 
program.

You may pin programs that you want constantly displayed on the taskbar. For more details, 
refer to the section Pinning.programs.on.the.Start.menu.or.taskbar on this chapter.
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Pinning.items.on.the.jumplists
When you right-click an icon on the taskbar, a jumplist launches to provide you with quick-
access to the program’s or item’s related links.You may pin items on the jumplist such as 
favorite websites, often-visited folders or drives, or recently played media files.

To.pin.items.to.the.jumplist:

1. From the taskbar, right-click an icon.
�. From the jumplist, right-click the item that you want to pin, then select Pin.to.this.list.

Unpinning.items.from.the.jumplist
To.unpin.items.from.the.jumplist:

1. From the taskbar, right-click an icon.
�. From the jumplist, right-click the item that you want to remove from the jumplist, then 

select Unpin.from.this.list.

Pinning.programs.on.the.Start.menu.or.taskbar
To.pin.programs.on.the.Start.menu.or.taskbar:

1. From the Windows® taskbar, click the Start icon  to launch the Start menu.
�. Right-click the item that you want to pin on the Start menu or taskbar.
�. Select Pin.to.Taskbar or Pin.to.Start.menu.

You may also right-click on the icon of a running program on the taskbar, then select Pin.
this.program.to.taskbar.

Unpinning.programs.from.the.Start.menu
To.unpin.programs.from.the.Start.menu:

1. From the Windows® taskbar, click the Start icon  to launch the Start menu.
�. From the Start menu, right-click the program that you want to unpin, then select 

Remove.from.this.list.

Unpinning.programs.from.the.taskbar
To.unpin.programs.from.the.taskbar:

1. From the taskbar, right-click the program that you want to remove from the taskbar, 
then select Unpin.this.program.from.taskbar.
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Using the notification area
By default, the notification area shows these three icons:

Action Center notification

Click this icon to display all the alert messages/notifications and launch the Windows® 
Action Center.

Network.connection

This icon displays the connection status and signal strength of the wired or wireless network 
connection.

Volume

Click this icon to adjust the volume.

Displaying an alert notification
To display an alert notification:

• Click the Notification icon , then click the message to open it.

For more details, refer to the section Using.Windows®.Action.Center in this chapter.

Customizing icons and notifications
You may choose to display or hide the icons and notifications on the taskbar or on the 
notification area.

To customize icons and notifications:

1. From the notification area, click on the arrow icon .
�. Click Customize.
�. From the dropdown list, select the behaviors for the icons or items that you want to 

customize.

Managing your files and folders
Using.Windows®.Explorer
Windows® Explorer allows you to view, manage, and organize your files and folders.

Launching.Windows®.Explorer
To.launch.Windows.Explorer:

1. From the Windows® taskbar, click the Start icon  to launch the Start menu.
�. Click Computer to launch Windows Explorer.
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Exploring files and folders
To explore files and folders:

1. Launch Windows® Explorer.
�. From the navigation or view pane, browse for the location of your data.
�. From the breadcrumb bar, click the arrow to display the contents of the drive or folder.

Customizing the file/folder view
To customize the file/folder view:

1. Launch Windows Explorer.
�. From the navigation pane, select the location of your data.

�. From the toolbar, click the View icon .
4. From the View menu, move the slider to select how you want to view the file/folder.

You may also right-click anywhere on the View pane, click View, and select the view type 
that you want.

Arranging your files
To arrange your files:

1. Launch Windows Explorer.
�. From the Arrange.by field, click to display the dropdown list.
�. Select your preferred arrangement type.

Sorting your files
To sort your files:

1. Launch Windows Explorer.
�. Right-click anywhere on the View pane.
�. From the menu that appears, select Sort.by, then select your preferred sorting type.

Grouping your files
To group your files:

1. Launch Windows Explorer.
�. Right-click anywhere on the View pane.
�. From the menu that appears, select Group.by, then select your preferred grouping 

type.
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Adding.a.new.folder
To.add.a.new.folder:

1. Launch Windows Explorer.
�. From the toolbar, click New.folder.
�. Key in a name for the new folder.

You may also right-click anywhere on the View pane, click New > Folder.

Backing up your files
Setting.up.a.backup
To.set.up.a.backup:

1. Click  >.All.Programs.> Maintenance > Backup.and.Restore.
�. Click Set.up.backup. Click Next.
�. Select your backup destination. Click Next.
4. Select Let.Windows.choose.(recommended) or Let.me.choose.as.your.backup.

mode. 

Restoring.your.system.settings
The Windows® System Restore feature creates a restore point where the computer’s system 
settings are stored at certain time and date. It allows you to restore or undo changes to your 
computer’s system settings without affecting your personal data.

To.restore.your.system:

1. Close all running applications.

�. Click  >.All.Programs.>.Accessories.>.System.Tools.>.System.Restore.
�. Follow the onscreen instructions to complete the process.

If you select Let.Windows.choose, Windows will not back up your programs, FAT-
formatted files, Recycle Bin files, or temporary files that are 1GB or more.

5. Follow the onscreen instructions to finish the process.
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Protecting.your.computer
Using.Windows®.7.Action.Center
Windows® 7 Action Center provides you with alert notifications, security information, system 
maintenance information, and the option to automatically troubleshoot and fix some common 
computer problems.

You may customize the notifications. For more details, refer to the previous section 
Customizing icons and notifications in this chapter.

Launching.Windows®.7.Action.Center
To.launch.Windows®.7.Action.Center:

1. To launch Windows 7 Action Center, click the Notification icon , then click Open.
Action.Center.

�. From Windows 7 Action Center, click the task that you want to do.

Using.Windows®.Update
Windows Update allows you to check and install the latest updates to enhance the security 
and performance of your computer.

Launching.Windows®.Update
To.launch.Windows®.Update:

1. From the Windows® taskbar, click the Start icon  to launch the Start menu.
�. Select All.Programs > Windows.Update.
�. From the Windows Update screen, click the task that you want to do.

Setting.up.a.user.account.and.password
You may create user accounts and passwords for people who will use your computer.

Setting.up.a.user.account
To.set.up.a.user.account:

1. From the Windows® taskbar, click  > Getting.Started > Add.new.users.
�. Select Manage.another.account.
�. Select Create.a.new.account. 
4. Key in the name of the new user.
5. Select either Standard.user or Administrator as the user type.
6. When done, click Create.Account. 
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Setting up a user’s password
To set up a user’s password:

1. Select the user that you would like to set a password.
�. Select Create.a.password.
3. Key in a password and confirm it. Key in your password’s hint.
4. When done, click Create.password.

Activating.the.anti-virus.software.
Trend Micro Internet Security is pre-installed on your computer. It is a third-party anti-virus 
software protecting your computer from virus. It is purchased separately. You have a �0-day 
trial period after activating it. 

To.activate.Trend.Micro.Internet.Security:

1. Run the Trend Micro Internet Security application.
�. Carefully read the license terms. Click.Agree.&.Activate.
�. Input your e-mail address and select your location. Click Next. 
4. Click Finish to complete the activation.

Getting.Windows®.Help.and.Support
Windows® Help and Support provides you with guides and answers in using the applications 
in Windows® 7 platform. 

To launch Windows® Help and Support, click  >.Help.and.Support. 

Ensure that you are connected to the Internet to obtain the latest Windows® online help.
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To.remove.a.USB.storage.device:

1. Click  from the Windows notification area on your 
computer, then click Eject.USB2.0.FlashDisk.or Eject.
USB3.0.FlashDisk if you are using the USB3.0 flash drive 
or USB�.0-compatible devices.

�. When the Safe.to.Remove.Hardware message 
pops up, remove the USB storage device from 
your computer.

Chapter.3
Connecting.devices.to.your.computer.

Connecting.a.USB.storage.device
This desktop PC provides USB �.0/1.1 and USB �.0 ports on both the front and rear panels. 
These USB ports allow you to connect USB devices such as storage devices. 

To.connect.a.USB.storage.device:.

 • Insert the USB storage device to your computer.

DO NOT remove a USB storage device when data transfer is in progress. Doing so may 
cause data loss or damage the USB storage device.

Front.panel Rear.panel

E-SATA
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Connecting.microphone.and.speakers
This desktop PC comes with microphone ports and speaker ports on both the front and 
rear panels. The audio I/O ports located on the rear panel allow you to connect �-channel, 
4-channel, 6-channel, and 8-channel stereo speakers.

Connecting.Headphone.and.Mic

Connecting.2-channel.Speakers
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Connecting.4-channel.Speakers

Connecting.6-channel.Speakers
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Connecting.8-channel.Speakers
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Connecting.multiple.external.displays
Your desktop PC may come with VGA, HDMI, or DVI ports and allows you to connect multiple 
external displays. 

Setting.up.multiple.displays
When using multiple monitors, you are allowed to set display modes. You can use the 
additional monitor as a duplicate of your main display, or as an extension to enlarge your 
Windows desktop. 

To.set.up.multiple.displays:.

1. Turn off your computer.
�. Connect the two monitors to your computer and connect the power cords to the 

monitors. Refer to Setting.up.your.computer section in Chapter 1 for details on how 
to connect a monitor to your computer. 

When a graphics card is installed in your computer, connect the monitors on the output 
ports of the graphics card.

For some graphic cards, only the monitor that is set to be the primary display has display 
during POST. The dual display function works only under Windows.
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5. Select the display mode from the Multiple.displays:.drop-down list.
 •  Duplicate.these.displays: Select this option to use the additional monitor as a 

duplicate of your main display.
 •  Extend.these.displays: Select this option to use the additional monitor as an 

extension display. This increases your desktop space. 
 •  Show.desktop.only.on.1./.2: Select this option to show desktop only on monitor 

1 or monitor �.
 • Remove.this.display: Select this options to remove the selected display.

6. Click Apply or OK. Then click Keep.Changes on the confirmation message.

�. Turn on your computer. 
4. Do any of the following to open the Screen.Resolution setting screen: 

 •  Click  > Control.Panel > Appearance.and.Personalization > Display > 
Change.display.settings. 

 •  Right click anywhere on your Windows desktop. When the pop-up menu appears, 
click Personalize > Display > Change.display.settings.
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Connecting.an.HDTV
Connect a High Definition TV (HDTV) to the HDMI port of your computer. 

• You need an HDMI cable to connect the HDTV and the computer. The HDMI cable is 
purchased separately.

• To get the best display performance, ensure that your HDMI cable is less than 15 
meters. 
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Chapter.4
Using.your.computer

Proper.posture.when.using.your.Desktop.PC
When using your Desktop PC, maintaining the proper posture is necessary to prevent strain to 
your wrists, hands, and other joints or muscles. This section provides you with tips on avoiding 
physical discomfort and possible injury while using and fully enjoying your Desktop PC.

Eye level to the top of 
the monitor screen

Foot rest 90˚ angles

To.maintain.the.proper.posture:

• Position your computer chair to make sure that your elbows are at or slightly above the 
keyboard to get a comfortable typing position.

• Adjust the height of your chair to make sure that your knees are slightly higher than 
your hips to relax the backs of your thighs. If necessary, use a footrest to raise the level 
of your knees.

• Adjust the back of your chair so that the base of your spine is firmly supported and 
angled slightly backward.

• Sit upright with your knees, elbows and hips at an approximately 90º angle when you 
are at the PC.

• Place the monitor directly in front of you, and turn the top of the monitor screen even 
with your eye level so that your eyes look slightly downward.

• Keep the mouse close to the keyboard, and if necessary, use a wrist rest for support to  
reduce the pressure on your wrists while typing.

• Use your Desktop PC in a comfortably-lit area, and keep it away from sources of glare 
such as windows and straight sunlight.

• Take regular mini-breaks from using your Desktop PC.
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3. When finished, right-click the memory card drive icon on the Computer screen, click 
Eject, and then remove the card.

Never remove cards while or immediately after reading, copying, formatting, or deleting 
data on the card or else data loss may occur.

To prevent data loss, use “Safely Remove Hardware and Eject Media” in the Windows 
notification area before removing the memory card.

Using.the.memory.card.reader
Digital cameras and other digital imaging devices use memory cards to store digital picture or 
media files. The built-in memory card reader on the front panel of your system allows you to 
read from and write to different memory card drives.

To.use.the.memory.card:

1. Insert the memory card into the card slot.

2. Select a program from the AutoPlay window to access your files. 

• If AutoPlay is NOT enabled in your computer, click Windows® 7 Start button on the 
taskbar, click Computer, and then double-click the memory card icon to access the data 
on it.

• Each card slot has its own drive icon which is displayed on the.Computer screen.

• The memory card reader LED lights up and blinks when data is being read from or 
written to the memory card.

• A memory card is keyed so that it fits in only one direction. DO NOT force a card into a 
slot to avoid damaging the card.

• You can place media in one or more of the card slots and use each media 
independently. Place only one memory card in a slot at one time.
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Using.the.optical.drive

Inserting.an.optical.disc
To.insert.an.optical.disc:
1. While your system is on, press the PUSH button.

�. Press the eject button below the drive bay cover to open the tray.
�. Place the disc to the optical drive with the label side facing up. 
4. Push the tray to close it.
5. Select a program from the AutoPlay window to access your files. 

Removing.an.optical.disc
To.remove.an.optical.disc:

1. While the system is on, do either of the following to eject the tray:
• Press the eject button below the drive bay cover.

• Right-click the CD/DVD drive icon on the Computer screen, and then click Eject.

�. Remove the disc from the disc tray.

If AutoPlay is NOT enabled in your computer, click Windows® 7 Start button on the taskbar, 
click Computer, and then double-click the CD/DVD drive icon to access the data on it.
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Using.the.ASUS.ROG.U9N.Gaming.Keyboard
Your CG8580 Essentio Desktop PC comes with the bundled ASUS ROG U9N Gaming 
Keyboard for an optimal gaming experience.
Installing.the.ASUS.ROG.U9N.Gaming.Keyboard

Use the bundled PS/� to USB adaptor to connect your gaming keyboard to your 
computer’s USB 2.0 port.

1.

Align and insert the wrist pad into the gaming keyboard’s wrist pad slots (A). Using both 
thumbs, push down the wrist pad until it snaps in place (B).

�.

Check the section Package.contents for the package contents of the ASUS ROG U9N 
Gaming Keyboard.

Restart your computer. Windows® automatically installs all necessary drivers for your 
keyboard.

�.

A B
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Using.the.ASUS.GX900.Gaming.Mouse
Your CG8580 Essentio Desktop PC comes with the bundled ASUS GX900 Gaming Mouse 
for your full-blast game control.

Check the section Package.contents.for the package contents of the ASUS GX900 
Gaming Mouse.

The ASUS GX900 Gaming Mouse comes with a left button, a right button, a scroll wheel, two 
side buttons, a DPI button, and a specially designed Profile Switch button.

Keys Description Keys Description
1 Left button 7 GX900 logo

2 Right button 8 IE Forward button

3 Scroll wheel 9 IE Backward button

4 DPI switch 10 Mouse feet

5 Profile switch button/Profile indicator* 11 Mouse feet and Twin-Eye Laser sensor

6 LED DPI indicator** 12 Weight base (5 x 4.5g blocks)***

*** To adjust the mouse weight, add or remove the weight blocks.
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*Profile switch LED indications
LED.colors Indications

 None Normal Profile

Green Profile 1

Red Profile 2

Orange Profile 3

**DPI.switch.LED.indications
LED.colors Indications

� DPI Level 1

4 DPI Level �

Launching.the.program
A specially designed program is pre-installed on your computer, which allows you to set up 
your ASUS GX900 Gaming Mouse to avail all its features.
When you connect ASUS GX900 Gaming Mouse to your computer before starting Windows® 
7 for the first time, the program automatically detected the mouse and can be accessed 
directly. Otherwise, you will have to manually install the setup utility from the bundled Support 
DVD. 
To install the program from Support DVD, place the support DVD into the optical drive and 
follow the onscreen instructions to launch the program.

If Autorun is NOT enabled in your computer, browse the contents of the support DVD to 
locate the GX900.exe file. Double-click the GX900.exe.file to launch the program.

Setting.your.ASUS.GX900.Gaming.Mouse

Ensure that your gaming mouse is connected to your computer’s USB port. The program 
automatically detects the mouse and displays the main menu.
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Main.Menu

Items Description
1 Click each tab to display the selected profile menu.
2. Displays the profile icon to configure profile 1-3 menus.
3 Click to reset the DPI configuration to the previously saved settings.
4 Drag the slider to adjust the DPI value for each level.
5 Click to reset the button settings to the previous settings
6 Click to display the different profile color indicators and their status.
7 Click to load the saved profile to your mouse.
8 Click to save the current profile settings to your hard disk drive.
9 Click to reset all the mouse settings to the factory default settings.

10 Click to save the settings you have made.
11 Click to save the settings you have made and exit the program.

* Each profile provides two DPI levels. Two DPI switch LEDs light up indicating that you are 
using Level 1, and four LEDs light up indicating that you are using Level �.
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Profile 1 menu

Items Description
1 Click to open the Edit menu and change the profile name and profile icon.
2 Enter the desired profile name.
3 Click to locate the image file you want to use as the profile icon.

4
Select the function for each button/action from the drop down list.

* Refer to the table below for more details.

Functions Description
L-Button Left mouse button function
R-Button Right mouse button function
M-Button Middle mouse button function

IE.Backward IE Backward button function. If selected, press the button to go back to 
the previous page.

IE.Forward IE Forward button function. If selected, press the button to go to the 
next page.



4�

English

En
gl

is
h

English

En
gl

is
h

Functions Description
Keyboard Press the button to perform a keystroke or keystroke sequence.

Macro Press the button to run a command or series of commands that  you 
can edit via the Edit Macro menu. See Macro.menu.for details.

Script.#1-6 Press the button to run a script that you can edit via the Edit Script 
menu. See Edit.Script.menu.for details.

DPI.[+] Press the button to increase the DPI value.
DPI.[-] Press the button to decrease the DPI value.
DPI.Level.1/2 Press the button to use the DPI Level 1/�.
Profile Switch Profile Switch button function.
Normal Profile Press the button to use the normal profille.
User Profile 1/2/3 Press the button to use the customized profile 1/2/3.

Wheel.(left/right)
Press the button to scroll leftward/rightward as a tilt wheel does.

This function only works for Microsoft® Office applications under 
the Windows® 7/Vista operating systems.

Rapid.Fire.(mouse) Press the button to do a rapid fire in a click-to-attack game, which is 
the same as triple clicking the left mouse button.

Rapid.Fire.(key) Press the button to do a rapid fire in a game using the spacebar to 
attack, which is the same as pressing the keyboard’s spacebar thrice.

Web.Browser Press the button to launch your default web browser.
E-mail Press the button to launch your default e-mail application.
Media.Player Press the button to launch your default media player.
Play/Pause

These buttons become playback control buttons in an active media 
player.

Stop
Next.Track
Prev.Track
Volume.Up/Down Press the button to increase/decrease the system volume.
Mute Press the button to turn the volume’s mute mode on/off.
Calculator Press the button to launch the Calculator application.
My.Computer Press the button to open My Computer window.
Disabled Select this item to deactivate the mouse’s selected button.
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Edit.Macro.menu

Items Description
Edit.Macro Click to open the Edit Macro menu.

Timing Check this item to record the time between pressing down and 
releasing a button. (Default: 1� milliseconds)

Insert When checked, the new instruction will be inserted before the selected 
instruction. Otherwise, any new instruction will be given the first priority.

Start* Click to start recording the keystrokes and/or mouse actions.
Stop Click to stop recording the keystrokes and/or mouse actions.
Clear Click to clear all saved instructions.
Move.up/down Click to move up/down the selected instruction.
Instruction.
cycle.time

When Timing is unchecked, all the actions’ delay time will be the value 
you chose from the drop down list.

Loop Sets the macro to run at a click and stop when clicked again.
Fire Sets the macro to run once in one click.

Keeping fire Sets the macro to run when you hold down the button and stop when 
you release the button.

Export Click to save the current macro to your hard disk drive.
Import Click to load a macro from your hard disk drive.
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Edit.Script.menu

Items Description
Edit.Script Click to open the Edit Script menu.

Timing Check this item to record the time between pressing down and 
releasing a button. (Default: 1� milliseconds)

Insert When checked, the new instruction will be inserted before the selected 
instruction. Otherwise, any new instruction will be given the first priority.

Start Click to start recording the keystrokes and/or mouse actions.
Stop Click to stop recording the keystrokes and/or mouse actions.
Clear Click to clear all saved instructions.
Move.up/down Click to move up/down the selected instruction.
Instruction.
cycle.time

When Timing is unchecked, all the actions’ delay time will be the value 
you chose from the drop down list.

Loop Sets the script to run at a click and stop when clicked again.
Fire Sets the script to run once in one click.

Keeping fire Sets the script to run when you hold down the button and stop when 
you release the button.

Export Click to save the current script to your hard disk drive.
Import Click to load a script from your hard disk drive.
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Chapter.5
Connecting.to.the.Internet

Connecting.via.a.DSL/cable.modem
To.connect.via.a.DSL/cable.modem:

1. Set up your DSL/cable modem.

Wired.connection
Use an RJ-45 cable to connect your computer to a DSL/cable modem or a local area network 
(LAN).

�. Connect one end of an RJ-45 cable to the LAN (RJ-45) port on the rear panel of your 
computer and the other end to a DSL/cable modem.

Refer to the documentation that came with your DSL/cable modem.

�. Turn on the DSL/cable modem and your computer.
4. Configure the necessary Internet connection settings.

Contact your Internet Service Provider (ISP) for details or assistance in setting up your 
Internet connection.

E-SATA

Modem

RJ-45 cable
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Connecting.via.a.local.area.network.(LAN)
To.connect.via.a.LAN:

1. Connect one end of an RJ-45 cable to the LAN (RJ-45) port on the rear panel of your 
computer and the other end to your LAN.

�. Turn on your computer.
3. Configure the necessary Internet connection settings.

Contact your network administrator for details or assistance in setting up your Internet 
connection.

E-SATA

RJ-45 cable LAN
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Wireless.connection.(on.selected.models.only)
Connect your computer to the Internet through a wireless connection.

To establish a wireless connection, you need to connect to a wireless access point (AP).

E-SATA

Wireless AP

Modem



50

English

En
gl

is
h

English

En
gl

is
h

To.connect.to.a.wireless.network:

1. Click the network icon  in the notification area to display the available wireless 
networks.

�. Select the wireless network that you want to connect to, then click Connect.
�. You may need to key in the network security key for a secured wireless network, then 

click OK.
4. Wait while your computer is connecting to the wireless network.
5. The wireless connection is established successfully. The connection status is displayed 

and the network icon displays the connected  status.

• To increase the range and sensitivity of the wireless radio signal, connect the external 
antennas to the antenna connectors on the ASUS WLAN Card.

• Place the antennas on the top of your computer for the best wireless performance.

• The external antennas are optional items.
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Chapter.6
Using.the.utilities

AI.Suite.II
AI Suite II is an all-in-one interface that integrates several ASUS utilities and allows users to 
launch and operate these utilities simultaneously.

Installing.AI.Suite.II
To install AI Suite II on your computer
1. Place the support DVD to the optical drive. The Drivers installation tab appears if your 

computer has enabled the Autorun feature.
�. Click on the Utilities tab, then click AI.Suite.II.
�. Follow the onscreen instructions to complete installation.

Using.AI.Suite.II
AI Suite II automatically starts when you enter the Windows® operating system (OS). The AI 
Suite II icon appears in the Windows® notification area. Click on the icon to open the AI Suite 
II main menu bar.
Click on each button to select and launch a utility, to monitor the system, to update the 
motherboard BIOS, to display the system information, and to customize the settings of AI Suite II.

• •The applications in the Tool menu vary with models. 
• The screeshots of AI Suite II in this user manual are for reference only. The actual 

screenshots vary with models.
• Refer to the software manual in the support DVD or visit the ASUS website  

at www.asus.com for detailed software configuration.

Software.information
Most of the applications in the support DVD have wizards that will conveniently guide you 
through the installation. View the online help or readme file that came with the software 
application for more information.

Click.to.
select.a.
utility

Click.to.
monitor.
sensors.
or.CPU.
frequency

Click.to.
update.the.
motherboard.
BIOS

Click.to.
show.system.
information

Click.to.customize..
interface.settings

Click.to.
display.ASUS.
support.
information
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The.Tool.menu
The Tool menu includes System Level Up, Probe II, Sensor 
Recorder, Dr. Net, USB �.0 Boost,and Ai Charger+.

System.Level.Up
System Level Up allows you to overclock the system from within Windows® using the profile 
settings.
To launch System Level up, click Tool.>.System.Level.Up on the AI Suite II menu bar.

Assign the hot keys for the System Level Up profile exchange.  You can adjust the hot key 
settings manually. See figure below for details.
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Adjust System Level Up via two methods:

BIOS
In the BIOS Setup program, click Extreme.Tweaker.>.System.Level.Up, and configure 
the options as needed.

OC.Button
Press the OC button on the upper left side corner of the front panel of your desktop.

Probe.II
Probe II is a utility that monitors the computer’s vital components, and detects and alerts you 
of any problems. Probe II monitors fan rotations, CPU temperature, and system voltages, 
among others. With this utility, you are assured that your computer is always at a healthy 
operating condition.

Launching.Probe.II
After installing AI Suite II from the motherboard support DVD, launch Probe II by clicking 
Tool.>.Probe.II on the AI Suite II main menu bar.

Configuring Probe II
Click the Voltage/Temperature/Fan.Speed tabs to activate the sensors or to adjust the 
sensor threshold values. The Preference tab allows you to customize the time interval of 
sensor alerts, or change the temperature unit.

Refer to the software manual in the support DVD or visit the ASUS website at
www.asus.com for detailed software configuration.

Loads.the.default.
threshold.values.
for.each.sensor

Applies.changesLoads.your.saved.
configuration

Saves.your.
configuration
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Voltage
The Voltage tab displays the system voltage sensors, including the current and 
threshold values. When a system voltage is less or more than the threshold 
percentage, the sensor sends an alert to the user through the monitor panels, or via a 
pop-up message.

Temperature
The Temperature tab displays the CPU and motherboard temperature sensors, 
including the current and threshold values. When the CPU/MB temperature exceeds 
the threshold temperature, the sensor sends an alert to the user through the monitor 
panels or via a pop-up message.
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Fan Speed
The Fan Speed tab displays the current and threshold rotations (per minute) of the 
CPU, chassis, and power fans. When a fan rotation is less than the threshold rotation, 
the sensor sends an alert to the user through the monitor panels or via a pop-up 
message.

Preference
The Preference tab allows you to enable the pop-up window, set the cycle detection 
interval, and select the temperature unit.
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Alert Log
The Alert Log tab displays all normal and critical events detected by the sensors, 
including the sensor value at the time of the event. Click Clear.to empty  the log.

Sensor.Recorder
Sensor Recorder monitors the changes in the system voltage, temperature, and fan speed on 
a timeline. The History Record function allows you to record specific time periods for all three 
values.

Launching.Sensor.Recorder
After installing AI Suite II from the motherboard support DVD, launch Sensor Recorder by 
clicking Tool.>.Sensor.Recorder on the AI Suite II main menu bar.
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Using.Sensor.Recorder
Click on Voltage/.Temperature/.Fan.Speed tabs for the status you want to monitor. Colored 
lines will automatically appear on the diagram to indicate real-time changes to the system 
status.

Using.History.Record
1. Click on the History.Record tab and adjust the settings on the left for Type, Date, 

Record Interval, and Record.Duration. 
�. Colored lines representing the values will be displayed on the graph to indicate 

changes over a given period of time. 
�. Click on Recording to record the changes.

Click on Monitor >.Sensor on the AI Suite II main menu bar and a highlight of the system 
statuses will appear on the right panel. 
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Ai.Charger+
Battery Charging Version 1.1 (BC 1.1), a USB Implementers Forum (USB-IF) certified USB 
charging function, is designed to make USB charging faster than standard USB. Using Ai 
Charger+, a BC 1.1 compliant USB device* will be detected automatically once connected 
to the system and will begin charging at up to three times faster** than standard USB 
devices.

• * Check your USB device manufacturer if it fully supports the BC 1.1 feature.

• ** The actual charging speed may vary with your USB device’s conditions.

• Remove and reconnect your USB device after enabling or disabling Ai Charger+ to 
ensure normal charging function.
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USB.3.0.Boost
ASUS’ exclusive USB 3.0 Boost increases the speed of USB 3.0 devices and provides up-to-
date support for the USB Attached SCSI Protocol (UASP) standard. With USB �.0 Boost, you 
can accelerate the transfer speed of your USB �.0 devices with ease.

Launching.USB.3.0.Boost
After installing AI Suite II from the motherboard support DVD, launch USB �.0 Boost by 
clicking Tool.>.USB.3.0.Boost on the AI Suite II main menu bar.

Configuring USB 3.0 Boost
1. Connect a USB �.0 device to the USB �.0 port. 
�. USB �.0 Boost automatically detects the type of connected device and switches to 

Turbo mode or UASP mode (if UASP is supported by the connected device).
�. You can manually switch the USB �.0 mode back to Normal mode at any time.

Refer to the software manual in the support DVD or visit the ASUS website at  
www.asus.com for detailed software configuration.
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Sensor
The Sensor panel displays real-time values provided by system sensors monitoring fan 
rotation, CPU temperature, and voltage.

To.launch.Sensor:

• Click Monitor > Sensor on the AI Suite II main menu bar.

CPU.Frequency
The CPU Frequency panel displays the current CPU frequency and CPU usage.

To.launch.CPU.frequency:

• Click Monitor > CPU.Frequency on the AI Suite II main menu bar. 

Sensor.panel CPU.Frequency.panelAs.displayed.in.the.right.pane.(system.information.area)

The.Monitor.menu
The Monitor menu includes the Sensor and CPU 
Frequency panels.
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The.Update.menu
The Update menu allows you to update the 
motherboard BIOS and the boot logo using ASUS 
update utilities.

ASUS.Update
ASUS Update provides options for updating the BIOS on your system. You can update the 
BIOS on your system immediately or simply save the BIOS file for later use.

Launching.ASUS.Update
After installing AI Suite II from the motherboard support DVD, launch ASUS Update by 
clicking Update>.ASUS.Update on the AI Suite II main menu bar.

Using.ASUS.Update
Select what you would like to do with the BIOS utility. Click Next and follow the instructions to 
complete your request.

• Update.BIOS.from.Internet
Download the latest BIOS utility from the ASUS service website (www.asus.com) and 
follow the procedures to update the BIOS version on your system.

• Download.BIOS.from.Internet
Download the latest BIOS utility from the ASUS service website (www.asus.com) and 
save for later use.

• Update BIOS from file
Use the BIOS utility to upload a saved BIOS file to update the BIOS version on your 
system.

• Save BIOS to file
Back up the current BIOS on your system to a file or USB disk.

There may be risks of a system crash when updating BIOS. Backing up the original BIOS 
utility is recommended before updating.
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USB.BIOS.Flashback
The USB BIOS Flashback allows user to update the BIOS without entering the BIOS or the 
operating system by using a USB flash disk drive.

• This function supports USB flash disks formatted using FAT 32/16 on a 
single partition.

• Disable ErP READY in the BIOS before using the USB BIOS Flashback 
feature via the ROG Connect port.

1. Download the latest BIOS file from the 
ASUS website.

2. Extract and rename the BIOS image file 
to “CG8890.CAP”.

�. Copy “CG8890.CAP” to the root 
directory of the USB flash disk drive.

4. Turn off the system and connect the 
USB flash drive to the ROG.Connect.
port (the white USB �.0 port) at the rear 
panel of the motherboard.

5. Hold the ROG.Connect.button until the 
LED begins to blink, then release the 
button.

6. Wait until the LED stops blinking, 
indicating that the BIOS update process is 
complete.

• DO NOT unplug the power while updating the BIOS to prevent system boot 
failure.
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MyLogo2
This MyLogo utility lets you customize the boot logo. The boot logo is the image that appears 
on screen during the Power-On-Self-Tests (POST). Personalize your computer from the very 
beginning!

Launching.ASUS.Update
After installing AI Suite II from the motherboard support DVD, launch MyLogo by clicking 
Update>.MyLogo on the AI Suite II main menu bar.

Using.MyLogo
Select what you would like to do then click Next and follow the instructions. 

Change.the.BIOS.boot.logo.of.my.motherboard

1. On the Picture File item, click Browse and choose the desired image for your boot 
logo. Then click Next.
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Audio configurations
The Realtek® audio CODEC provides 7.1-channel audio capability to deliver the ultimate 
audio experience on your computer. The software provides Jack-Detection function, S/PDIF 
Out support, and interrupt capability. The CODEC also includes the Realtek® proprietary 
UAJ® (Universal Audio Jack) technology for all audio ports, eliminating cable connection 
errors and giving users plug and play convenience.
Follow the installation wizard to install the Realtek® Audio Driver from the support DVD that 
came with the motherboard package.

Realtek.HD.Audio.Manager

A.. Realtek.HD.Audio.Manager.for.Windows®.Vista™./.7

Control.
settings.
window

Configuration 
option.tabs.

Information.
button

Device.
advanced.
settings
Connector.
settings

Analog.
and.digital.
connector.
status

Set.default.
device.button

If the Realtek audio software is correctly installed, you will 
find the Realtek.HD.Audio.Manager icon on the taskbar. 
Double-click on the icon to display the Realtek HD Audio 
Manager.
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Control.settings.
window

Configuration 
options.

Information.
button

Exit.
button

Minimize.
button

B.. Realtek.HD.Audio.Manager.for.Windows.XP

Refer to the software manual in the support DVD or visit the ASUS website at  
www.asus.com for detailed software configuration.

The onboard 8-channel HD audio (High Definition Audio, previously code-named Azalia) 
CODEC enables high-quality 192KHz/24-bit audio output, jack-sensing feature, retasking 
functions and multi-streaming technology that simultaneously sends different audio streams 
to different destinations.

Activating.Sound.Blaster.X-Fi.MB.2
After installing Sound Blaster X-Fi MB � successfully, you need to activate this utility online 
before first use.

1. Double-click Activate on the desktop.

Ensure that you have successfully installed the LAN driver and you are connected to the 
Internet.

Sound.Blaster.X-Fi.MB.2
This application is available only under Windows® Vista and Windows® 7 operating 
systems.

This installation requires that you have the latest version of the Windows Media Player 
installed on your system. Ensure to download and install the latest Windows Media Player 
before installing Sound Blaster X-Fi MB �.
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Using.Sound.Blaster.X-Fi.MB.2

Speaker.and.Headphone
EAX
Equalizer
Mixer

THX
Adjusting.Volume

Restore.to.Defaults

Mute

�. Click Activate to start activation.
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Speaker and Headphone
You can adjust speaker-related or 
headphone-related configurations in 
the Sound Blaster Console.

Environment Audio Extensions (EAX)
After enabling the EAX effects, you 
are allowed to select and add your 
desired environment sounds into the 
music.

Equalizer
You can manually adjust the audio 
frequency with the equalizer and 
customize your presets for later use.
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Mixer
You can manually adjust the audio 
volumes, including Line In, Stereo Mix 
and Microphone, when recording or 
during the playback.

THX
THX is a high-fidelity sound 
technology that allows you to adjust 
the surround sound effect, sub-woofer 
volume, etc.
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After launching the application, the AI Manager icon appears on 
the Windows® taskbar.
Right-click this icon to switch between the quick bar and the 
main window, and to launch the AI Manager either from the 
quick bar or taskbar.

ASUS.AI.Manager
ASUS AI Manager is a utility which gives you quick and easy access to frequently-used 
applications.

Launching.AI.Manager
To launch the AI Manager from the Windows® desktop, click Start.>.All.Programs.>.ASUS.>.
AI.Manager.>.AI.Manager.1.xx.xx. The AI Manager quick bar appears on the desktop.

AI.Manager.quick.bar
The AI Manager quick bar saves desktop space and allows you to launch ASUS utilities or 
display system information easily. Click any of the Main, My Favorites, Support or Information 
tabs to display menu contents.

Click the Maximize/restore button  to switch between full window and quick bar. Click the 
Minimize button  to keep the AI Manager on the taskbar. Click the Close button  to quit 
the AI Manager.

Click.to.extend.or.restore

Main
The Main menu contains three utilities: AI.Disk, AI.Security, and AI Booting. Click the arrow 
on the Main menu icon to browse through the utilities in the main menu.

Main My.Favorites Support Information

Exit.button
Switch.to.main.Window
Add.to.ToolBar
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AI Security
AI Security enables you to set a password to secure your devices, such as USB flash 
disks and CD/DVD disks, from unauthorized access.

To.lock.a.device:
1. When using AI Security for the first time, you are asked to set a password. Key in 

a password with a maximum of �0 alphanumeric characters.
2. Confirm password. 
�. Key in a password hint (recommended).
4. Click Ok.

AI Disk
AI Disk allows you to easily clear temporary IE files, IE cookies, IE URLs, IE history, 
or the Recycle Bin. Click the AI Disk icon on the quick bar to display the full AI Disk 
window and select the items you want to clear. Click Apply when done.
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5. Select the device you want to lock, then click Apply.
6. Key in the password you have set previously, then click Ok. 

To.unlock.the.device:
1. Select the locked device, then click Apply. 
�. Key in the password you have set previously, then click Ok. 

To.change.the.password:
• Click Change.Password, then follow the onscreen instructions to change 

password. 
AI Booting
AI Booting allows you to specify boot device priority sequence.

To.specify.the.boot.sequence:.

1. Select a device, then click the left/right button to specify the boot sequence. 
�. Click Apply.
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My.Favorites
My.Favorites allows you to add applications you frequently use, saving you from searching 
for the applications throughout your computer.

To.add.an.application:

1. Click Add, then locate the application you want to add to My.Favorites. 
�. Click Open on the file location window. The application is added to My.Favorites.

list. 

Right click on the application icon to launch, delete, or rename the selected application. 
You can also double click to launch the selected application.

Support
Click any links on the Support.window to go to the ASUS website, technical support website, 
download support website, or contact information. 
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Information
Click the tab on the Information.window to see detailed information about your system, 
motherboard, CPU, BIOS, installed device(s), and memory.
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Nero.9.
Nero 9 allows you to create, copy, burn, edit, share, and update different kinds of data.

Installing.Nero.9
To.install.Nero.9:

1. Insert the Nero 9 DVD into your optical drive.
�. If Autorun is enabled, the main menu appears automatically. 

If Autorun is disabled, double-click the SeupX.exe file from the main directory of your Nero 
9 DVD.

�. From the main menu, click Nero.9.Essentials.
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4. Select the language you want to use for the Installation Wizard. Click Next.

5. Click Next to continue.

6. Tick I.accept.the.License.Conditions. When done, click Next.
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7. Select Typical then click Next.

8. Tick Yes,.I.want.to.help.by.sending.anonymous.application.data.to.Nero then click 
Next.

9. When done, click Exit.
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Burning files
To burn files:
1. From the main menu, click Data.Burning > Add.

2. Select the files that you want to burn. When done, click Add.



78

English

En
gl

is
h

English

En
gl

is
h

3. After selecting files that you want to burn, click Burn to burn the files to a disc.

For more details about using Nero 9, refer to the Nero website at www.nero.com
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Recovering.your.system
Using.the.Recovery.Partition.
The Recovery Partition quickly restores your Desktop PC’s software to its original working 
state. Before using the Recovery Partition, copy your data files (such as Outlook PST files) 
to USB storage devices or to a network drive and make note of any customized configuration 
settings (such as network settings).

About.the.Recovery.Partition
The Recovery Partition is a reserved space on your hard disk drive used to restore the 
operating system, drivers, and utilities installed on your Desktop PC at the factory.

DO NOT delete the partition named RECOVERY. The Recovery Partition is created at the 
factory and cannot be restored if deleted. Take your Desktop PC to an authorized ASUS 
service center if you have problems with the recovery process.

Using.the.Recovery.Partition:

1. Press <F9> during bootup.
�. Press <Enter> to select Windows Setup [EMS Enabled].
�. Select one of the following recovery options.

System.Recovery:
This feature allows you to restore the system to factory default settings.
System.Image.Backup:
This feature allows you to burn system image backups to DVD discs, which you can use 
later to restore the system to its default settings.
System.DVD.Backup:
This feature allows you to make a backup copy of the support DVD.

4. Follow the onscreen instructions to complete the recovery process. 

Visit the ASUS website at www.asus.com for updated drivers and utilities.
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Using.the.Recovery.DVD.(on.selected.models)

Prepare 1~� blank writable DVDs to create the Recovery DVD.

Remove or disconnect any external hard disks before performing system recovery on your 
Desktop PC. According to Microsoft, you may lose important data due to the risk of setting 
up Windows on the wrong disk drive or formatting the incorrect drive partition.

To.use.the.Recovery.DVD:

1.  Insert the Recovery DVD into the optical drive. Your Desktop PC needs to be powered 
ON.

�.  Restart the Desktop PC and press <F8> on bootup and select the optical drive (may be 
labeled as “CD/DVD”) and press <Enter> to boot from the Recovery DVD.

�. Select OK to start.
4. Select OK to confirm system recovery.

Restoring will overwrite your hard drive. Back up all your important data before system 
recovery.

5. Follow the onscreen instructions to complete the recovery process. 

DO NOT remove the Recovery disc, unless instructed to do so, during the recovery process 
or else your partitions will be unusable.

Visit the ASUS website at www.asus.com for updated drivers and utilities.
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Chapter.7
Troubleshooting

Troubleshooting
This chapter presents some problems you might encounter and the possible solutions. 

? My.computer.cannot.be.powered.on.and.the.power.LED.on.the.front.
panel.does.not.light.up
• Check if your computer is properly connected.
• Check if the wall outlet is functioning.
• Check if the Power Supply Unit is switched on. Refer to the section Turning.

your.computer.ON/OFF in Chapter 1.

? My.computer.hangs.
• Do the following to close the programs that are not responding:

1. Simultaneously press <Alt> + <Ctrl> + <Delete> keys on the keyboard, 
then click Start.Task.Manager.

�. Click the Applications tab.
�. Select the program that is not responding, then click End.Task.

• If the keyboard is not responding. Press and hold the Power button on the top 
of your chassis until the computer shuts down. Then press the Power button 
to turn it on. 

? I.cannot.connect.to.a.wireless.network.using.the.ASUS.WLAN.Card.
(on.selected.models.only)?
• Ensure that you enter the correct network security key for the wireless network 

you want to connect to.
• Connect the external antennas (optional) to the antenna connectors on the 

ASUS WLAN Card and place the antennas on the top of your computer 
chassis for the best wireless performance.

? The.arrow.keys.on.the.number.key.pad.are.not.working..
 Check if the Number Lock LED is off. When the Number Lock LED is on, 

the keys on the number key pad are used to input numbers only. Press the 
Number Lock key to turn the LED off if you want to use the arrow keys on the 
number key pad.
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? No.display.on.the.monitor.
• Check if the monitor is powered on. 
• Ensure that your monitor is properly connected to the video output port on 

your computer.
• If your computer comes with a discrete graphics card, ensure that you connect 

your monitor to a video output port on the discrete graphics card.
• Check if any of the pins on the monitor video connector is bent. If you discover 

bent pins, replace the monitor video connector cable.
• Check if your monitor is plugged to a power source properly. 
• Refer to the documentation that came with your monitor for more 

troubleshooting information.

? When.using.multiple.monitors,.only.one.monitor.has.display.
• Ensure that the both monitors are powered on. 
• During POST, only the monitor connected to the VGA port has display. The 

dual display function works only under Windows. 
• When a graphics card is installed on your computer, ensure that you connect 

the monitors to the output port on the graphics card. 
• Check if the multiple displays settings are correct. Refer to section 

Connecting.multiple.external.displays in Chapter � for details.

? My.computer.cannot.detect.my.USB.storage.device.
• The first time you connect your USB storage device to your computer, 

Windows automatically installs a driver for it. Wait for a moment and go to My 
Computer to check if the USB storage device is detected. 

• Connect your USB storage device to another computer to test if the USB 
storage device is broken or is malfunctioning. 

? I want to restore or undo changes to my computer’s system settings 
without affecting my personal files or data.
 The Windows® System Restore feature allows you to restore or undo changes 

to your computer’s system settings without affecting your personal data such 
as documents or photos. For more details, refer to the section Restoring.your.
system in Chapter �.
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? The.picture.on.the.HDTV.is.distorted..
• It is caused by the different resolutions of your monitor and your HDTV. Adjust 

the screen resolution to fit your HDTV. To change the screen resolution:
1. Do any of the following to open the Screen.Resolution setting screen:   

• Click  > Control.Panel > Appearance.and.Personalization > Display > 
Change.display.settings. 
•  Right click anywhere on your Windows desktop. When the pop-up menu 

appears, click Personalize > Display > Change.display.settings.
�. Adjust the resolution. Refer to the documentation included with your HDTV 

for the resolution.
�. Click Apply or OK. Then click Keep.Changes on the confirmation message. 

? My.speakers.produce.no.sound..
• Ensure that you connect your speakers to the Line out port (lime) on the front 

panel or the rear panel. 
• Check if your speak is connected to an electrical power source and turned on. 
• Adjust your speakers’ volume.
• Ensure that your computer’s system sounds are not on mute.  

• If it is muted, the volume icon is displayed as  . To enable the system  
 sounds, click  from the Windows notification area, then click  .  

• If it is not muted, click  and drag the slider to adjust the volume.
• Connect your speakers to another computer to test if the speakers arer 

working properly.

? The.DVD.drive.cannot.read.a.disc.
• Check if the disc is placed with the label side facing up.
• Check if the disc is centered on the tray, especially for discs with  

non-standard size or shape.
• Check if the disc is scratched or damaged. 

? The.DVD.drive.eject.button.is.not.responding.

1. Click  > Computer.

�. Right-click , then click Eject from the menu.
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Power
Problem Possible.Cause Action

No power  
(The power 
indicator is off)

Incorrect power voltage

•   If your computer has a power 
voltage switch, set it to your area’s 
power requirements.

•   Adjust the voltage settings. Ensure 
that the power cord is unplugged 
from the power outlet.

Your computer is not 
turned on.

Press the power key on the front panel 
to ensure that your computer is turned 
on.

Your computer’s power 
cord is not properly 
connected.

• Ensure that the power cord is 
properly connected.
• Use a different power cord.

PSU (Power supply unit) 
problems Please call our Call Center for repair.

Display
Problem Possible.Cause Action

No display 
output after 
turning the 
computer on 
(Black screen)

The signal cable is 
not connected to the 
correct VGA port on your 
computer. 

•   Connect the signal cable to the 
correct display port (onboard VGA or 
discrete VGA port). 

•   If you are using a discrete VGA 
card, connect the signal cable to the 
discrete VGA port.

Signal cable problems Try connecting to another monitor.
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LAN
Problem Possible.Cause Action

Cannot access 
the Internet

The LAN cable is not 
connected.

Connect the LAN cable to your 
computer.

LAN cable problems

Ensure the LAN LED is on. If not, 
try another LAN cable. If it still does 
not work, contact the ASUS service 
center.

Your computer is not 
properly connected to a 
router or hub.

Ensure that your computer is properly 
connected to a router or hub.

Network settings Contact your Internet Service Provider 
(ISP) for the correct LAN settings.

Problems caused by the 
anti-virus software Close the anti-virus software.

Driver problems Reinstall the LAN driver

Audio
Problem Possible.Cause Action

No Audio

Speaker or headphone is 
connected to the wrong 
port.

•   Refer to your computer’s user 
manual for the correct port.

•   Disconnect and reconnect the 
speaker to your computer.

Speaker or headphone 
does not work.

Try using another speaker or 
headphone.

The front and back audio 
ports do not work.

Try both the front and back audio 
ports. If one port fails, check if the 
port is set to multi-channel. 

Driver problems Reinstall the audio driver
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System
Problem Possible.Cause Action

System speed is 
too slow

Too many programs are 
running. Close some of the programs.

Computer virus attack

•   Use an anti-virus software to 
scan for viruses and repair your 
computer.

•   Reinstall the operating system.

The system often 
hangs or freezes.

Hard disk drive failure

•    Send the damaged hard disk 
drive to ASUS Service Center for 
servicing.

•   Replace with a new hard disk drive.

Memory module problems

•   Replace with compatible memory 
modules.

•   Remove the extra memory 
modules that you have installed, 
then try again.

There is not enough 
air ventilation for your 
computer.

Move your computer to an area with 
better air flow.

Incompatible software is 
installed.

Reinstall the OS and reinstall 
compatible software.
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CPU
Problem Possible.Cause Action

Too noisy right 
after turning on 
the computer.

Your computer is booting 
up.

It is normal. The fan runs on its 
full speed when the computer is 
powering on. The fan slows down 
after entering the OS.

The BIOS settings have 
been changed.

Restore the BIOS to its default 
settings.

Old BIOS version

Update the BIOS to the latest 
version. Visit the ASUS Support 
site at http://support.asus.com to 
download the latest BIOS versions.

Computer is too 
noisy when in use.

The CPU fan has been 
replaced.

Ensure that you are using a 
compatible or ASUS-recommended 
CPU fan.

There is not enough 
air ventilation for the 
computer.

Ensure that your computer is 
working in an area with good air flow.

The system temperature is 
too high.

•   Update the BIOS. 
•   If you know how to reinstall the 

motherboard, try to clean the inner 
space of the chassis.

If the problem still persists, refer to your Desktop PC’s warranty card and contact the ASUS 
Service Center. Visit the ASUS Support site at http://support.asus.com for the service 
center information.
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ASUS.contact.information

ASUSTeK.COMPUTER.INC.
Address   15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11�59
Telephone    +886-�-�894-�447
Fax     +886-�-�890-7798
E-mail   info@asus.com.tw
Web site   www.asus.com.tw

Technical.Support
Telephone    +86-�1-�84�9911
Online support   support.asus.com

ASUS.COMPUTER.INTERNATIONAL.(America)
Address   800 Corporate Way, Fremont, CA 945�9, USA 
Telephone    +1-510-7�9-�777
Fax    +1-510-608-4555
Web site   usa.asus.com

Technical.Support
Telephone    +1-81�-�8�-�787
Support fax   +1-81�-�84-088�
Online support   support.asus.com

ASUS.COMPUTER.GmbH.(Germany.and.Austria)
Address   Harkort Str. �1-��, D-40880 Ratingen, Germany
Fax    +49-�10�-959911
Web site   www.asus.de
Online contact   www.asus.de/sales

Technical.Support
Telephone (Component)   +49-1805-010923*
Telephone (System/Notebook/Eee/LCD) +49-1805-010920*
Support Fax   +49-�10�-9599-11
Online support   support.asus.com

* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile 
phone.

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Address: No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 11�, 

TAIWAN
Authorised.representative.in.
Europe:

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. �1-��, 40880 RATINGEN, 
GERMANY



Herný stolný počítač ASUS
ROG.CG8890

Používateľská príručka
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Autorské práva © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.
Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť 
bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) prostredníctvom písomného súhlasu 
kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do 
iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho 
slúžiacej pre jeho potreby zálohovania.
Záruka vzťahujúca sa na výrobok alebo službu nebude predĺžená v prípade ak: (1) bol výrokov opravený, 
upravovaný alebo zmenený, a to pokiaľ takáto oprava, úprava alebo zmena nebola písomne autorizovaná 
spoločnosťou ASUS; alebo (2) ak sériové číslo výrobku bolo zmazané alebo chýba.
SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK AKO JE“, BEZ ZÁRUKY 
AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE 
NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO 
VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI 
ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ 
ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU 
V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA 
OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU 
V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ 
IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BY KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO 
OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI 
ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ  ANI ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA 
AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU 
VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.
Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodným značkami 
alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, 
a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania. 

SK759�

Druhé vydanie 
Júl 2012
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Poznámky
REACH
V súlade s regulačným rámcom REACH (Registrácia, Vyhodnotenie, Schválenie a 
Registrácia Chemikálií) sme zverejnili na našej internetovej stránke ASUS REACH http://
green.asus.com/english/REACH.htm chemické látky, ktoré sa používajú v našich výrobkoch. 

Prehlásenie Federálnej komisie pre komunikácie
Toto zariadenie vyhovuje Časti 15 predpisov Federálnej komisie pre komunikácie (FCC).  
Prevádzka podlieha nasledovným podmienkam:
• Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie; a
• Toto zariadenie musí odolávať akémukoľvek aktívnemu rušeniu, ktoré môže spôsobovať 

nežiaduci účinok. 
Toto zariadenie bolo v súlade s Časťou 15, Predpisy FCC, odskúšané a ukázalo sa, že 
vyhovuje limitom pre Triedu B digitálnych zariadení. Tieto limity sú stanovené s cieľom 
poskytnúť primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných zariadeniach. Toto 
zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a spôsobovať 
škodlivé rušenie rádiovej komunikácie, keď sa nenainštaluje v súlade s pokynmi výrobcu.  
Neexistuje však žiadna záruka, že v určitom zariadení sa nebude vyskytovať rušenie.  Keď 
toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá 
zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby rušenie odstránil 
vykonaním jedného alebo viacerých nasledovných opatrení:
• Zmeniť orientáciu alebo premiestniť prijímaciu anténu.
• Zväčšiť odstup zariadenia od prijímača.
• Zariadenie zapojiť do zásuvky v inom elektrickom obvode, ako ten, do ktorého je 

zapojený prijímač.
• Požiadať o pomoc obchodného zástupcu alebo skúseného rádiového/televízneho 

technika..

Na pripojenie monitora ku grafickej karte sa odporúča použiť tienené káble, aby sa 
zabezpečil súlad s predpismi FCC.  Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto 
zariadení, ktoré výslovne neschváli strana zodpovedná za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie 
používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.
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Služby spätného prevzatia výrobkov
Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči 
najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že našim zákazníkom 
poskytujeme riešenia, vďaka ktorým budú schopní zodpovedne recyklovať naše výrobky, 
akumulátory a ďalšie komponenty, ako aj obalové materiály. Podrobné informácie ohľadne 
recyklovania v rôznych oblastiach nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.
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Varovanie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu
Toto zariadenie sa musí nainštalovať a prevádzkovať v súlade s dodaným návodom a 
anténa/antény, ktoré sa pre tento vysielač používajú, sa musia namontovať tak, aby boli od 
všetkých osôb vzdialené minimálne 20 cm a nesmú sa umiestňovať alebo prevádzkovať 
spolu s inou anténou alebo vysielačom. Pre konečných používateľov a montérov musí byť 
daný k dispozícii návod na montáž a musia byť vytvorené podmienky na prevádzkovanie 
vysielača, aby sa vyhovelo súladu s vystavením vysokofrekvenčnému rušeniu.  

Prehlásenie Ministerstva telekomunikácií, Kanada 
Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity Triedy B pre emisie rádiového šumu vytváraného 
digitálnymi zariadeniami, ktoré sa uvádzajú v predpisoch týkajúcich sa rádiového rušenia, 
ktoré vydalo kanadské Ministerstvo telekomunikácií. 
Toto digitálne zariadenie Triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

Oznámenie o výrobku Macrovision Corporation
V tomto výrobku je zabudovaná technológia na ochranu autorských práv, ktorá je chránená 
niektorými patentmi Spojených štátov a ďalšími právami duševného vlastníctva, ktoré 
vlastní Macrovision Corporation a ďalší vlastníci práv.  Používanie tejto technológie na 
ochranu autorských práv musí oprávniť Macrovision Corporation a je určená len na domáce 
prezeranie,pokiaľ Macrovision Corporation ináč neoprávni. Zakazuje sa spätné 
dešifrovanie alebo rozoberanie.  

Varovanie týkajúce sa lítiovo-iónovej batérie

UPOZORNENIE:.Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne umiestnená. 
Vymeňte len za rovnaký alebo rovnocenný typ, ktorý odporúča výrobca. Použité batérie 
zlikvidujte podľa pokynov výrobcu
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Bezpečnostné informácie

Pred čistením zariadenie a periférne zariadenia odpojte od zdroja striedavého napájania. 
Tento stolný počítač utrite čistou celulózovou špongiou alebo semišovou tkaninou 
namočenou v roztoku čistiaceho prostriedku s malým množstvom teplej vody, ktorý nemá 
brusné účinky. Prebytočnú vlhkosť potom odstráňte suchou tkaninou.

• NEUMIESTŇUJTE na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia 
skrinky vyhľadajte pomoc servisného strediska.

• NEVYSTAVU�TE pôsobeniu prašných alebo špinavých prostredí. NEPREVÁDZKU�TE 
v prípade unikania plynu.

• Do tohto stolného počítača NESTRKA�TE žiadne cudzie predmety a na jeho vrchnú 
časť neklaďte žiadne predmety.

• NEVYSTAVU�TE silným magnetickým ani elektrickým poliam.
• NEVYSTAVU�TE ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, v daždi alebo vlhkom prostredí. 

NEPOUŽÍVAJTE modem počas búrky s výskytom bleskov.
• Bezpečnostné výstrahy týkajúce sa batérie: Batériu NEVHADZU�TE do ohňa. 

KontaktyNESKRATU�TE. Batériu NEROZOBERA�TE.
• Tento výrobok používajte v prostrediach s okolitou teplotou od 0˚C (32˚F) do 35˚C (95˚F).
• Na tomto stolnom počítači NEZAKRÝVA�TE vetracie otvory, aby sa zabránilo 

prehrievaniu systému.
• NEPOUŽÍVAJTE káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené.
• Pred premiestňovaním zariadenia odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky, aby sa 

zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.
• Skôr, než budete používať adaptér alebo predlžovaciu šnúru, požiadajte o odbornú 

pomoc. Tieto zariadenia by mohli prerušiť uzemňovací obvod.
• Uistite sa, či je váš zdroj napájania nastavený na správne napätie vo vašej oblasti. Ak nie 

ste si istí, aké napätie je v elektrickej zásuvke, ktorú používate, poraďte sa s miestnym 
dodávateľom elektrickej energie.

• Keď je zdroj napájania poškodený, nepokúšajte sa ho sami opravovať. Obráťte sa na 
kompetentného servisného technika alebo svojho predajca.
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Dohody, ktoré sa uvádzajú v tomto návode.
Aby ste si boli istí, že niektoré činnosti vykonávate správne, všímajte si nasledovné symboly, 
ktoré sa v tomto návode používajú.

 NEBEZPEČENSTVO/VAROVANIE:  Informácie týkajúce sa zabránenia tomu, aby 
ste sa nezranili pri vykonávaní príslušnej činnosti. 

 UPOZORNENIE: Informácie týkajúce sa zabránenia tomu, aby sa poškodili 
komponenty pri vykonávaní príslušnej činnosti. 

   POZNÁMKA: Rady a dodatočné informácie, ktoré vám pomôžu vykonať príslušnú 
činnosť.

  DÔLEŽITÉ: Pokyny, ktoré MUSÍTE pri vykonávaní príslušnej činnosti dodržiavať.

Kde nájsť viac informácií
Ďalšie informácie a aktualizácie výrobku a softvéru si pozrite v nasledovných zdrojoch.
 Internetové stránky ASUS
 Na internetovej stránke ASUS sa uvádzajú aktualizované informácie o hardvérových a 

softvérových produktoch ASUS. Internetovú stránku ASUS si pozrite na adrese  
www.asus.com.

 Miestna technická podpora ASUS
 Navštívte internetovú stránku ASUS na http://support.asus.com/contact, kde nájdete 

kontaktné údaje miestneho odborníka technickej podpory. 

http://www.asus.com
http://support.asus.com/contact
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Obsah.balenia

• Ak je niektorá z vyššie uvedených položiek poškodená alebo chýba, obráťte sa na 
svojho predajcu. 

• Vyššie vyobrazené položky sú len na porovnanie. Technické parametre skutočného 
výrobku sa môžu líšiť podľa rôznych modelov. 

• Podrobnosti o dodávanej hráčskej klávesnici a myši nájdete v častiach Používanie 
hráčskej klávesnice ASUS ROG a Používanie hráčskej myši ASUS GX900.

Herný stolný počítač ASUS 
ROG

Súprava hráčskej klávesnice 
ASUS ROG U9N x1

Balení Hráčskej myši ASUS 
GX900x1

Installation Guide

Sieťový kábel 1 ks Vypaľovací softvér Nero 9 na 
DVD, 1ks

Návod na inštaláciu 1 ks 

Záručný list 1 ks DVD s podporou 1 ks DVD na obnovu systému 
(voliteľná) 1 ks

ALEBO

Kruhová pohyblivá Wi-Fi anténa 
(voliteľná) x 1

Anténa (voliteľná) 1 ks
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Oboznámenie sa s vašim počítačom

Predný.panel

Ilustrácie sú len na porovnanie. Porty, ich umiestnenia a farba rámu sa líšia podľa rôznych 
modelov.

Vitajte!.
Ďakujeme vám, že ste si zakúpili herný stolný počítač ASUS ROG CG8890!  
Herný stolný počítač ASUS Essentio ROG CG8890 sa vyznačuje špičkovým výkonom, 
dôslednou spoľahlivosťou a obslužnými programami zameranými na používateľa. Všetky 
tieto hodnoty sú zabalené v úžasnej futuristickej a vkusnej skrinke systému.

Pred nastavovaním vášho stolného počítača ASUS si prečítajte záručný list ASUS.

1

2

3

4

5

7
8

109 11 12

6

1..kapitola
Začíname
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1. Napájací konektor. Do tohto konektora zapojte sieťový kábel.
2. Sieťový vypínač.Sieťový vypínač. Prepínaním tohto vypínača zapnete/vypnete prívod elektriny do 

vášho počítača.
3.. Priehradka mechaniky optick�ho disku.Priehradka.mechaniky.optick�ho.disku. V tejto priehradke je mechanika optického 

disku.
4. Priehradka na rýchlu inštaláciu jednotky (prázdna). Do tejto priehradky môžete 

nainštalovať ďalšiu jednotku pevného disku. 
5. LED indikátor napájania. Tento LED indikátor sa rozsvieti po zapnutí počítača.
6.. Otvor.pre.kartu.Memory.Stick™./.Memory.Stick.Pro™. Do tohto otvoru vložte kartu 

Memory Stick™/Memory Stick Pro™.
7.. Vetracie otvory.Vetracie.otvory. Tieto otvory umožňujú vetranie. 
8. Tlačidlo OC. Pomocou tohto tlačidla sa nastavuje profil vyrovnania systému vášho 

počítača.
9.. Porty USB 3.0.Porty.USB.3.0. Do týchto portov univerzálnej sériovej zbernice 3.0 (USB 3.0) sa 

pripájanú zariadenia USB 3.0 ako myš, tlačiareň, skener, kamera, PDA a ďalšie.

• Počas inštalovania operačného systému Windows® NEZAPÁJAJTE 
klávesnicu/mys do žiadneho portu USB 3.

• USB 3.0 zariadenia sa môžu z dôvodu obmedzení ovládača USB 3.0 
používať len v prostredí operačného systému Windows® a po nainštalovaní 
ovládača USB 3.0.

• Zariadenia USB 3.0 sa môžu používať len ako pamäť dát.

• Veľmi vám odporúčame, aby ste zariadenia USB 3.0 zapájali do portov USB 
3.0, čím dosiahnete rýchlejšie a lepšie fungovanie vašich zariadení USB 3.0. 

10.. Porty USB 3.0.Porty.USB.3.0. Do týchto portov univerzálnej sériovej zbernice 3.0 (USB 3.0) sa 
pripájanú zariadenia USB 3.0 ako myš, tlačiareň, skener, kamera, PDA a ďalšie.

11. Port pre mikrofón (ružový). Do tohto portu sa pripája mikrofón.
12. Port pre slúchadlá (lipovo zelená). Do tohto portu sa pripájajú slúchadlá alebo 

reproduktory.
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E-SATA

Zadný.panel

2120

1312

10 119

14

22

1.. Porty.USB.2.0. Do týchto portov univerzálnej sériovej zbernice 2.0 (USB 2.0) sa 
pripájanú zariadenia USB 2.0 ako myš, tlačiareň, skener, kamera, PDA a ďalšie.

2. Prepínač Clear CMOS. Stlačte prepínač Clear CMOS na odstránenie informácií o 
nastavení BIOS, len ak systém viazne v dôsledku pretaktovania.

3. Optický.port.S/PDIF_OUT. Do tohto portu sa zapája externé výstupné zvukové 
zariadenie cez optický kábel S/PDIF. 

4. Prepínač ROG Connect. Umožňuje monitorovať a upraviť lokálny PC cez váš 
vzdialený PC.

5. Porty.USB.2.0. Do týchto portov univerzálnej sériovej zbernice 2.0 (USB 2.0) sa 
pripájanú zariadenia USB 2.0 ako myš, tlačiareň, skener, kamera, PDA a ďalšie.

6.. Porty.USB.3,0, podporuje režim ASUS USB 3.0 Boost UASP. Do týchto portov 
univerzálnej sériovej zbernice 3,0 (USB 3,0) sa pripájanú zariadenia USB 3,0 ako myš, 
tlačiareň, skener, kamera, PDA a ďalšie.

3

6
4
5

2

7
8 16

17

15

18

19

1
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• USB 3.0 porty podporujú len Windows® 7 alebo novšie verzie. Štandard UASP 
podporuje len Windows® 8.

• Počas inštalovania operačného systému Windows® NEZAPÁJAJTE klávesnicu/mys do 
žiadneho portu USB 3.

• USB 3.0 zariadenia sa môžu z dôvodu obmedzení ovládača USB 3.0 používať len v 
prostredí operačného systému Windows® a po nainštalovaní ovládača USB 3.0.

• Zariadenia USB 3.0 sa môžu používať len ako pamäť dát.

• Veľmi vám odporúčame, aby ste zariadenia USB 3.0 zapájali do portov USB 3.0, čím 
dosiahnete rýchlejšie a lepšie fungovanie vašich zariadení USB 3.0. 

7.. Extern� porty SATA.Extern�.porty.SATA..Tieto externé porty SATA slúžia na pripojenie pamäťových 
zariadení s rozhraním SATA.

8.. Porty.USB.3,0, podporuje režim ASUS USB 3.0 Boost UASP. Do týchto portov 
univerzálnej sériovej zbernice 3,0 (USB 3,0) sa pripájanú zariadenia USB 3,0 ako myš, 
tlačiareň, skener, kamera, PDA a ďalšie.

9. Výstupný port pre bočný reproduktor (šedý).Výstupný port pre bočný reproduktor (šedý). Do tohto portu sa zapájajú bočné 
reproduktory v 8-kanálovej konfigurácii zvuku.

10. Výstupný port pre zadný reproduktor (čierny). Do tohto portu sa zapájajú zadné 
reproduktory v 4, 6 a 8-kanálovej konfigurácii zvuku.

11. Port pre stredný reproduktor/Subwoofer (oranžový).Port pre stredný reproduktor/Subwoofer (oranžový). Do tohto portu sa zapája 
stredný reproduktor/subwoofer.

12. Port pre mikrofón (ružový).Port pre mikrofón (ružový). Do tohto portu sa pripája mikrofón.
13. Port Výstup zapojenia (lipovo zelená).Port Výstup zapojenia (lipovo zelená). Do tohto portu sa pripájajú slúchadlá alebo 

reproduktory. Funkcia tohto portu sa v 4, 6 alebo  
8-kanálovej konfigurácii stáva výstupom pre predné reproduktory.

14.. Port pre zapojenie vstupu (bledomodrý).Port.pre.zapojenie.vstupu.(bledomodrý). Do tohto portu sa zapája kazetový, CD, 
DVD prehrávač alebo ďalšie zvukové zdroje. 

Funkciu zvukových portov v 2, 4, 6 alebo 8-kanálovej konfigurácii si pozrite v dolnej tabuľke 
pre konfiguráciu zvuku.

 2, 4, 6 alebo 8-kanálová konfigurácia zvuku

Port Slúchadlá.
2-kanálové 4-kanálové 6-kanálové 8-kanálové

Bledomodrý Vstup 
zapojenia Vstup zapojenia Vstup zapojenia Vstup zapojenia

Lipová 
zelená

Výstup 
zapojenia

Výstup pre predný 
reproduktor

Výstup pre predný 
reproduktor

Výstup pre predný 
reproduktor

Ružový Vstup pre 
mikrofón Vstup pre mikrofón Vstup pre mikrofón Vstup pre mikrofón

Oranžový – – Stredný/Subwoorer Stredný/Subwoorer

Čierny – Výstup pre zadný 
reproduktor

Výstup pre zadný 
reproduktor

Výstup pre zadný 
reproduktor

Šedý – – – Výstup pre bočný 
reproduktor
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15.. Kombinovaný port pre klávesnicu / Myš PS/2 . Do tohto portu sa zapája klávesnica 
alebo myš PS/2.

16.. Port.LAN.(R�-45). Tento port umožňuje zapájať Gigabit do lokálnej siete (LAN) cez 
sieťový rozbočovač. 

17.. Tampa da ranhura de expans�o.Tampa.da.ranhura.de.expans�o. Remova a tampa da ranhura de expansão quando 
instalar uma placa de expansão.

18. Portas da placa de som (amovível). Estas portas permitem a ligação a dispositivos 
de saída, como por exemplo microfone, auscultadores e altifalantes.

19. Placa Gráfica ASUS (voliteľné).Placa Gráfica ASUS (voliteľné). As portas de saída de monitor desta Placa Gráfica 
ASUS opcional poderão variar de acordo com os diferentes modelos.

20. Sieťový vypínač. Prepínaním tohto vypínača zapnete/vypnete prívod elektriny do 
vášho počítača.

21.  Napájací konektor (menovitý vstup: 100~120/200~240Vac, 60/50Hz, 10/5A). Do 
tohto konektora zapojte sieťový kábel.

22... Vetracie.otvory. Tieto otvory umožňujú vetranie.

Signalizácia LED diód portu LAN

LED dióda činnosti/spojenia            LED dióda rýchlosti
Stav Popis Stav Popis
VYP. Žiadne spojenie VYP. Spojenie s rýchlosťou 10 

Mbps
ORANŽOVÁ Spojené ORANŽOVÁ Spojenie s rýchlosťou 100 

Mbps
BLIKÁ Prenos údajov ZELENÁ Spojenie s rýchlosťou 1 Gbps

Port.LAN

LED dióda 
rýchlosti

LED dióda 
ACT/LINK



104

Slovensky Sl
ov

en
sk

ySlovensky Sl
ov

en
sk

y

Nastavenie vášho počítača
Táto časť vás usmerní pri pripájaní hlavných hardvérových zariadení do vášho počítača, ako 
sú externý monitor, klávesnica, myš a sieťový kábel

Pripojenie.extern�ho.monitora
Používanie grafickej karty ASUS (len u vybratých modelov)
Monitor zapojte do portu pre výstup zobrazovania na samostatnej grafickej karte ASUS. 

Pripojenie externého monitora pomocou grafickej karty ASUS:

1. Monitor zapojte do portu pre výstup zobrazovania na grafickej karte ASUS. 
2. Monitor zapojte do zdroja napájania.

Porty pre výstup zobrazovania na grafickej karte ASUS sa môžu líšiť podľa rôznych 
modelov. 

E-SATA

• Keď je váš počítač dodaný spolu s grafickou kartou ASUS, táto grafická karta je BIOSe 
nastavená ako primárne zobrazovacie zariadenie.  Preto svoj monitor zapojte do portu 
pre výstup zobrazovania na tejto grafickej karte.

• Podrobnosti o pripojení viacerých externých monitorov do vášho počítača si pozrite v 3. 
kapitole Zapojenie.viacerých.externých.monitorov v tomto Návode pre používateľa.
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Pripojenie klávesnice USB a myši USB.
Klávesnicu USB a myš USB zapojte do portov USB na zadnom paneli vášho počítača.

Zapojenie sieťového kábla
Jeden koniec sieťového kábla zapojte do napájacieho konektora na zadnom paneli vášho 
počítača a druhý koniec zapojte do zdroja napájania.

K predinštalovanému nástroju na inštaláciu pre dodávanú hráčsku myš ASUS GX900 
získate prístup len po prvom pripojení myši k svojmu počítaču pred spustením systému 
Windows® 7. V opačnom prípade budete musieť manuálne nainštalovať nástroj na 
inštaláciu z dodávaného DVD s podporou. Podrobnosti nájdete v kapitole 4, Používanie 
hráčskej myši ASUS GX900 .

E-SATA

E-SATA
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Zapnutie/Vypnutie vášho počítača
V tejto časti sa popisuje spôsob zapínania a vypínania vášho počítača po jeho nastavení..

Zapínanie vášho počítača
Zapnutie vášho počítača: 

1. Zapnite monitor.
2. Zapnite hlavný vypínač (ON) a následne stlačte hlavný vypínač na svojom počítači.

Vypínanie vášho počítača
Vypnutie vášho počítača: 

1. Zatvorte všetky spustené aplikácie.

2. Kliknite na tlačidlo .na pracovnej ploche Windows®.

3. Kliknutím na tlačidlo  sa vypne operačný systém.

3. Počkajte, kým sa automaticky načíta operačný systém..

Tlačidlo napájania

E-SATA
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Zapnutie.po.prvý.raz
Keď svoj počítač zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás budú viesť pri 
konfigurovaní základných nastavení vášho operačného systému Windows® 7.

Na.zapnutie.po.prvý.raz:

1. Zapnite svoj počítač.  Počkajte niekoľko minút, kým sa zobrazí obrazovka Nastavenie.
Windows.

2. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte svoj jazyk. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
3. Z rozbaľovacích zoznamov vyberte svoju krajinu alebo región, čas a menu a 

usporiadanie klávesnice. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
4. Do políčka Užívateľské meno a Názov počítača zapíšte jedinečné mená. Kliknite na 

tlačidlo Ďalej.
5. Na nastavenie svojho hesla zapíšte potrebné údaje a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. 

Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Ďalej a tento krok vynechať bez vpísania akýchkoľvek 
údajov.

6. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Zaškrtnite políčko Súhlasím s licenčnými 
podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

7. Na zostavenie nastavení zabezpečenia vášho počítača vyberte možnosť Použiť 
odporúčané nastavenia alebo Nainštalovať len dôležité aktualizácie. Tento krok 
vynechajte zvolením možnosti Spýtať sa ma neskôr.

8. Skontrolujte svoje nastavenia dátumu a času. Kliknite na tlačidlo Ďalej. Systém načíta 
nové nastavenia a reštartuje sa. Teraz môžete začať používať svoj počítač.

Keď neskôr budete chcieť pre svoj účet zadať heslo, pozrite si v tejto kapitole odsek 
Nastavenie používateľského účtu a hesla.

2..kapitola
Používanie Windows®.7
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Používanie pracovnej plochy Windows®.7

Kliknutím na ikonu Štart  > Pomoc a podpora získate ďalšie informácie o Windows® 7.

Používanie ponuky Štart
Z ponuky Štart môžete vstupovať do programov, obslužných programov a ďalších 
užitočných prvkov vo vašom počítači.  Poskytuje vám tiež ďalšie informácie o Windows 7 
prostredníctvom svojej funkcie Pomoc.a.podpora.

Spúšťanie položiek z ponuky Štart
Na spustenie položiek z ponuky Štart:

1. Kliknite na lište s nástrojmi Windows® na ikonu Štart .
2. V ponuke Štart vyberte položku, ktorú chcete spustiť.

Môžete pripnúť programy, ktoré chcete mať stále zobrazené v ponuke Štart. Ďalšie 
podrobnosti si pozrite v časti Pripínanie programov do ponuky Štart alebo na lištu s 
nástrojmiv tejto kapitole.

Používanie položky Začíname
Položka Začínamev ponuke Štart obsahuje informácie o niektorých základných úlohách, 
ako sú prispôsobovanie  Windows®, pridávanie nových používateľov a prenášanie súborov s 
cieľom pomôcť vám oboznámiť sa s používaním Windows® 7.

Na používanie položky Začíname:

1. sa kliknutím na lište s nástrojmi Windows® na ikonu Štart  spustí ponuka Štart.
2. Vyberte možnosť Začíname. Zobrazí sa zoznam dostupných úloh.
3. Vyberte úlohu, ktorú chcete vykonať.

Používanie lišty s nástrojmi.
Z lišty s nástrojmi môžete spúšťať a spravovať programy alebo položky, ktoré sú vo vašom 
počítači nainštalované.

Spustenie programu z lišty s nástrojmi
Na spustenie programu z lišty s nástrojmi:

• kliknite na ikonu programu na lište s nástrojmi Windows® a sa spustí tento program. 
Keď znovu kliknete na túto ikonu, program sa skryje.

Môžete pripnúť programy, ktoré chcete mať stále zobrazené na lište s nástrojmi. Ďalšie 
podrobnosti si pozrite v časti Pripínanie programov do ponuky Štart alebo na lištu s 
nástrojmiv tejto kapitole.
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Pripínanie položiek do zoznamu odkazov
Keď kliknete pravým tlačidlom na ikonu na lište s nástrojmi, zobrazí sa zoznam odkazov, 
ktorý vám umožňuje rýchly prístup k odkazom týkajúcim sa programu alebo položky. Do 
zoznamu odkazov môžete pripnúť položky, ako sú obľúbené internetové stránky, často 
navštevované záložky alebo mechaniky alebo posledne prehrávané mediálne súbory.

Na pripnutie položiek do zoznamu odkazov:

1. Kliknite na lište s nástrojmi na príslušnú ikonu.
2. V zozname odkazov kliknite pravým tlačidlom na položku, ktorú chcete pripnúť a potom 

vyberte možnosť Pripnúť do tohto zoznamu.

Odpájanie položiek zo zoznamu odkazov
Na odpojenie položiek zo zoznamu odkazov:

1. Kliknite na lište s nástrojmi na príslušnú ikonu.
2. V zozname odkazov kliknite pravým tlačidlom na položku, ktorú chcete zo zoznamu 

odkazov odstrániť a potom vyberte možnosť Odopnúť z tohto zoznamu.

Pripínanie programov do ponuky Štart alebo na lištu s nástrojmi
Na pripnutie programov do ponuky Štart alebo na lištu s nástrojmi:

1. sa kliknutím na lište s nástrojmi Windows® na ikonu Štart  spustí ponuka Štart.
2. Pravým tlačidlom kliknite na položku, ktorú chcete pripnúť do ponuky Štart alebo na 

lištu s nástrojmi.
3. Vyberte možnosť Pripnúť na lištu s nástrojmi alebo Pripnúť do ponuky Štart.

Na lište s nástrojmi môžete tiež pravým tlačidlom kliknúť na ikonu spusteného programu a 
potom vybrať možnosť Pripnúť tento program na lištu s nástrojmi.

Odpájanie programov z ponuky Štart
Na odpojenie programov z ponuky Štart:

1. sa kliknutím na lište s nástrojmi Windows® na ikonu Štart  spustí ponuka Štart.
2. V ponuke Štart kliknite pravým tlačidlom na program, ktorý chcete odopnúť a potom 

vyberte možnosť Odstrániť z tohto zoznamu.

Odpojenie programov z lišty s nástrojmi
Na odpojenie programov z lišty s nástrojmi:

1. Kliknite na lište s nástrojmi pravým tlačidlom na program, ktorý chcete z lišty s 
nástrojmi odstrániť a potom vyberte možnosť Odopnúť z lišty s nástrojmi.
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Oznámenia Action Center

Kliknutím na túto ikonu sa zobrazia všetky výstražné hlásenia/oznámenia a spustí sa 
aplikácia Windows® Action Center.

Pripojenie.do.siete

Táto ikona zobrazuje stav pripojenia a silu signálu káblového alebo bezdrôtového pripojenia 
do siete.

Hlasitosť

Kliknutím na túto ikonu nastavíte hlasitosť.

Používanie správovej oblasti 
V správovej oblasti sa štandardne zobrazujú tieto tri ikony:

Zobrazenie výstražného hlásenia
Na zobrazenie výstražného hlásenia:

• kliknite na ikonu Hlásenie  a potom správu otvorte kliknutím na ňu.

Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti Používanie aplikácie Windows®.Action.Center v tejto 
kapitole.

Prispôsobovanie ikon a hlásení
Ikony a hlásenia môžete zobraziť alebo skryť na lište s nástrojmi alebo v správovej oblasti.

Na prispôsobenie ikon a oznámení:

1. Kliknite v správovej oblasti na ikonu šípky .
2. Kliknite na možnosť Prispôsobiť.
3. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte vlastnosti ikon alebo položiek, ktoré chcete 

prispôsobiť. 

Spravovanie vašich súborov a zložiek
Používanie aplikácie Windows®.Explorer
Pomocou aplikácie Windows® Explorer môžete prezerať, riadiť a usporadúvať svoje súbory a 
zložky.

Spustenie aplikácie Windows®.Explorer
Na.spustenie.Windows.Explorer:

1. Sa kliknutím na lište s nástrojmi Windows® na ikonu Štart  spustí ponuka Štart.
2. Kliknutím na tlačidlo Počítač sa spustí Windows Explorer.
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Prehľadávanie súborov a zložiek
Na prehľadanie súborov a zložiek:

1. Spustite aplikáciu Windows Explorer.
2. V navigačnom alebo prezeracom podokne prehľadávajte umiestnenie vašich údajov.
3. Na navigačnej lište kliknite na šípku a zobrazí sa obsah mechaniky alebo zložky. 

Prispôsobovanie prezerania súboru/zložky
Na prispôsobenie prezerania súboru/zložky:

1. Spustite aplikáciu Windows Explorer.
2. V navigačnom podokne vyberte umiestnenie vašich údajov.

3. Na lište s nástrojmi kliknite na ikonu Prezrieť  .
4. V ponuke Prezrieť vyberte posúvaním posuvného ovládača spôsob, ako chcete 

prezerať súbor/zložku.  

V podokne Prezrieť môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom kdekoľvek, potom kliknite na 
možnosť Prezrieť a vyberte typ prezerania, ktorý chcete.

Usporadúvanie súborov
Na usporiadanie svojich súborov:

1. Spustite aplikáciu Windows Explorer.
2. Kliknite na políčko Usporiadať podľa a zobrazí sa rozbaľovací zoznam.
3. Vyberte svoj preferovaný typ usporiadania.

Triedenie súborov
Na triedenie svojich súborov:

1. Spustite aplikáciu Windows Explorer.
2. Pravým tlačidlom kliknite kdekoľvek v podokne Prezerať.
3. V ponuke, ktorá sa zobrazí, vyberte možnosť Triediť podľa a potom vyberte svoj 

preferovaný typ triedenia.

Zoskupovanie súborov
Na zoskupenie svojich súborov:

1. Spustite aplikáciu Windows Explorer.
2. Pravým tlačidlom kliknite kdekoľvek v podokne Prezerať.
3. V ponuke, ktorá sa zobrazí, vyberte možnosť Zoskupiť podľa a potom vyberte svoj 

preferovaný typ zoskupenia.
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Pridanie novej zložky
Na pridanie novej zložky:

1. Spustite aplikáciu Windows Explorer.
2. Na lište s nástrojmi kliknite na  

možnosť Nová zložka.
3. Zapíšte názov pre novú zložku.

Pravým tlačidlom môžete tiež kliknúť kdekoľvek v podokne Prezrieť a potom kliknúť na 
možnosť Nová > Zložka.

Zálohovanie súborov
Nastavenie zálohovania
Na nastavenie zálohovania:

1. Kliknite na možnosť  > Všetky programy > Údržba > Zálohovať a obnoviť.
2. Kliknite na možnosť Nastaviť zálohovanie. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obnovenie vášho systému
Funkcia Windows® System Restore vytvára bod obnovenia, kde sú uložené nastavenia 
systému počítača v určitom čase a dátume. Pomocou tejto funkcie môžete obnoviť alebo 
zrušiť zmeny v nastaveniach systému vášho počítača bez porušenia vašich osobných údajov 

Na obnovenie vášho systému:

1. Zatvorte všetky spustené aplikácie.

2. Kliknite na možnosť  > Všetky programy > Príslušenstvo > Systémové nástroje 
>.Obnova.syst�mu. 

3. Na dokončenie procesu obnovy postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3. Vyberte cieľ pre vaše zálohovanie.  Kliknite na tlačidlo Ďalej.
4. Vyberte možnosť Nech vyberie aplikácia Windows (odporúčané) alebo Nechať 

mňa vybrať ako svoj režim zálohovania. 

Ak vyberiete možnosť Nech vyberie aplikácia Windows, Windows nevyzálohuje vaše 
programy, súbory formátované možnosťou FAT, súbory v recyklovacom koši alebo dočasné 
súbory s veľkosťou 1 GB alebo viac.

5. Na dokončenie procesu postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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Ochrana vášho počítača
Používanie aplikácie Windows®.7.Action.Center
Aplikácia Windows® 7 Action Center vám poskytuje výstražné hlásenia, bezpečnostné 
informácie, informácie o údržbe systému a možnosť automaticky odstraňovať poruchy a riešiť 
niektoré bežné problémy spojené s počítačom.

Tieto hlásenia môžete upravovať. Ďalšie podrobnosti si pozrite v predchádzajúcej časti 
Prispôsobovanie ikon a hlásení v tejto kapitole.

Spustenie aplikácie Windows®.7.Action.Center
Na spustenie aplikácie Windows®.7.Action.Center:

1. Na spustenie aplikácie Windows 7 Action Center kliknite na ikonu Hlásenie  a 
potom kliknite na možnosť Otvoriť Action Center.

2. Vo Windows 7 Action Center kliknite na úlohu, ktorú chcete vykonať.

Používanie aplikácie Windows®.Update
Pomocou aplikácie Windows Update môžete preverovať a inštalovať najnovšie aktualizácie 
na zvýšenie zabezpečenia a výkonnosti vášho počítača.

Spustenie aplikácie Windows®.Update
Na spustenie aplikácie Windows®.Update

1. sa kliknutím na lište s nástrojmi Windows® na ikonu Štart  spustí ponuka Štart.
2. Vyberte možnosť Všetky programy > Aktualizácia Windows.
3. Na obrazovke Windows Update kliknite na úlohu, ktorú chcete vykonať.

Nastavenie používateľského účtu a hesla
Pre ľudí, ktorí budú používať váš počítač, môžete vytvoriť používateľský účet a heslo.

Nastavenie používateľského účtu
Na nastavenie používateľského účtu:

1. Kliknite na lište s nástrojmi Windows® na možnosť > Začíname > Pridať nových 
používateľov.

2. Vyberte možnosť Viesť ďalší účet.
3. Vyberte možnosť Vytvoriť nový účet. 
4. Zapíšte meno nového používateľa.
5. Ako typ používateľa vyberte buď Štandardný používateľ, alebo Správca.
6. Po dokončení kliknite na tlačidlo Vytvoriť účet. 
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Nastavenie používateľského hesla
Na nastavenie používateľského hesla:

1. Vyberte používateľa, pre ktorého by ste chceli nastaviť heslo.
2. Vyberte možnosť Vytvoriť nový účet.
3. Zapíšte heslo a potvrďte ho. Zapíšte pomôcku pre vaše heslo.
4. Po dokončení kliknite na tlačidlo Vytvoriť heslo.

Aktivovanie protivírusového softvéru 
Vo vašom počítači je predinštalovaný softvér Trend Micro Internet Security. Toto je 
protivírusový softvér tretej strany, ktorý chráni váš počítač pred útokmi vírusov. Musí sa 
zakúpiť samostatne. Po jeho aktivovaní ho môžete používať v 60-dňovej skúšobnej dobe. 

Na.aktivovanie.softv�ru.Trend.Micro.Internet.Security:

1. Spustite aplikáciu Trend Micro Internet Security.
2. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Kliknite na tlačidlo Súhlasím a aktivovať.
3. Zapíšte svoju e-mailovú adresu a vyberte svoje miesto. Kliknite na tlačidlo Ďalej. 
4. Aktiváciu dokončite kliknutím na tlačidlo Dokončiť.

Získanie aplikácie Windows®.Help.and.Support
Aplikácia Windows® Help and Support vám poskytuje usmernenie a odpovede pri používaní 
aplikácií na platforme Windows® 7. 

Na spustenie aplikácie Windows® Help and Support kliknite na možnosť  >.Pomoc.a.
podpora. 

Uistite sa, či ste pripojení na internet, aby ste si mohli stiahnuť najnovšiu on-line pomoc 
Windows®.
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Na vybratie pamäťového zariadenia USB:

1. Kliknite v srpávovej oblasti Windows vo vašom počítači 
na tlačidlo  a potom kliknite na možnosť Eject.USB2.0.
FlashDisk (Vysunúť USB2.0 FlashDisk) alebo Eject 
USB3.0 FlashDisk (Vysunúť USB3.0 FlashDisk), 
ak používate mechaniku USB3.0 flash alebo USB3.0 
kompatibilné zariadenia.

2. Keď sa objaví správa Teraz sa môže hardvér 
bezpečne vybrať, pamäťové zariadenie USB 
vyberte z vášho počítača.

3..kapitola
Zapájanie zariadení do vášho počítača  

Pripojenie pamäťového zariadenia USB
Tento stolový PC je vybavený portami USB 2.0/1.1 na prednom aj zadnom paneli a portami 
USB 3.0 na zadnom paneli. Porty USB umožňujú pripojiť zariadenia s rozhraním USB, ako sú 
pamäťové zariadenia.

Na zapojenie pamäťového zariadenia USB: 

 • vsuňte pamäťové zariadenie USB do vášho počítača.-

Pamäťové zariadenie USB NEVYBERAJTE, keď prebieha prenos údajov. Mohlo by tým 
dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu pamäťového zariadenia USB.

Predný.panel Zadný.panel

E-SATA
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Zapojenie mikrofónu a slúchadiel
Tento stolný počítač sa dodáva s portami pre mikrofón a slúchadlá na prednom aj zadnom 
paneli. Do portov pre vstup/výstup zvuku na zadnom paneli môžete zapojiť 2-, 4-, 6- a 8-
kanálové stereo reproduktory.

Zapojenie slúchadiel a mikrofónu

Zapojenie 2-kanálových reproduktorov
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Zapojenie 4-kanálových reproduktorov

Zapojenie 6-kanálových reproduktorov
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Zapojenie 8-kanálových reproduktorov
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Zapojenie.viacerých.externých.displejov
Váš stolný počítač môže byť dodaný s portmi VGA, HDMI alebo DVI, do ktorých môžete 
zapojiť viac externých displejov. 

Nastavenie viacerých zobrazení
Keď sa používa viac monitorov, môžete nastaviť režimy zobrazovania. Ďalší monitor môžete 
použiť ako duplikát vášho hlavného zobrazenia alebo ako rozšírenie s cieľom zväčšiť vašu 
pracovnú plochu Windows.  

Na nastavenie viacerých zobrazení: 

1. Zapnite svoj počítač. 
2. Dva monitory zapojte do svojho počítača a potom do týchto monitorov zapojte 

sieťové káble. Podrobnosti o zapájaní monitora do vášho počítača si pozrite v časti 
Nastavenie vášho počítača. 

Keď je vo vašom počítači nainštalovaná grafická karta, monitory zapojte do výstupných 
portov na tejto grafickej karte.

U niektorých grafických kariet má zobrazovanie počas AKTUALIZOVANIA ZÁZNAMU 
len ten monitor, ktorý je nastavený ako hlavné zobrazenie.  Funkcia dvojitého zobrazenia 
funguje len vo Windows.
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5. Z rozbaľovacieho zoznamu Viacnásobné zobrazovania: vyberte režim zobrazenia.
 •  Zdvojiť tieto zobrazenia: Túto možnosť vyberte pre používanie ďalšieho 

monitora ako duplikát vášho hlavného zobrazenia.
 •  Rozšíriť tieto zobrazenia: Túto možnosť vyberte pre používanie ďalšieho 

monitora ako rozšírenie zobrazenia. Týmto sa zväčší priestor na pracovnej 
ploche. 

 •  Pracovnú plochu zobraziť len na 1./2. monitore: Túto možnosť vyberte na 
zobrazenie pracovnej plochy len na 1. alebo 2. monitore.

 •  Odstrániť toto zobrazenie: Túto možnosť vyberte na odstránenie vybratého 
zobrazenia.

6. Kliknite na tlačidlo Použiť alebo OK. V potvrdzujúcom hlásení potom kliknite na 
možnosť Ponechať zmeny.

3. Zapnite svoj počítač.  
4. Na otvorenie nastavovacej obrazovky Rozlíšenie obrazovkyvykonajte ktorýkoľvek z 

nasledovných krokov: 

 •  Kliknite na tlačidlo  > Ovládací panel > Vzhľad a prispôsobenie > 
Zobrazenie > Zmeniť nastavenia zobrazenia. 

 •  Pravým tlačidlom kliknite kdekoľvek na pracovnej ploche Windows. Keď sa 
zobrazí vyskakovacia ponuka, kliknite na tlačidlo Prispôsobiť > Zobrazenie > 
Zmeniť nastavenia zobrazenia.
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Zapojenie.HDTV
Do portu HDMI vo vašom počítači zapojte televízor s vysokým rozlíšením obrazu (HDTV). 

• Na zapojenie HDTV do počítača potrebujete kábel HDMI. Kábel HDMI si musíte zakúpiť 
samostatne.

• Na získanie najlepšieho výkonu zobrazenia musí byť váš kábel HDMI dlhý maximálne 
15 metrov. 
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4..kapitola
Používanie vášho počítača

Správna poloha pri používaní vášho stolného PC
Pri používaní vášho stolného PC je dôležité udržiavať správnu polohu, aby sa zabránilo 
namáhaniu vašich zápästí, rúk a ďalších kĺbov alebo svalov.  V tejto časti sa uvádzajú rady na 
zabránenie fyzického nepohodlia a možného zranenia pri používaní a plnom užívaní si vášho 
stolného PC.

Na udržiavanie správnej polohy:

• Stoličku pri počítači si umiestnite tak, aby boli vaše lakte pri alebo mierne nad 
klávesnicou, čím dosiahnete pohodlnú polohu pri písaní.  

• Nastavte výšku stoličky tak, aby boli vaše kolená mierne vyššie ako vaše bedrá, čím 
sa uvoľnia boky vašich stehien.  Ak je to nutné, na zvýšenie polohy vašich kolien 
používajte opierku na nohy.

• Operadlo na stoličke si nastavte tak, aby bola dolná časť vášho chrbta pevne opretá a 
nakláňala sa mierne dozadu.

• Pri počítači seďte rovno s kolenami, lakťami a bedrami v uhle približne 90º.  
• Monitor si umiestnite priamo pred seba a hornú časť obrazovky monitora nastavte do 

výšky vašich očí tak, aby sa vaše oči klopili mierne dolu.
• Myš majte blízko klávesnice a, ak je to nutné, používajte opierku na zápästie ako oporu 

na zníženie tlaku na zápästia počas písania.
• Svoj stolný počítač používajte na príjemne osvetlenom mieste ďalej od zdrojov 

prudkého svetla ako sú okná a priame slnečné žiarenie. 
• Počas práce s vašim stolným PC si pravidelne robte krátke prestávky.

Eye level to the top of 
the monitor screen

Foot rest 90˚ angles90˚ uhlyOpierka na nohy

Oči musia byť na úrovni hornej 
časti obrazovky monitora.
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Používanie čítačky pamäťových kariet
V digitálnych fotoaparátoch a ďalších digitálnych zobrazovacích zariadeniach sa používajú 
pamäťové karty na ukladanie digitálnych obrázkov alebo mediálnych súborov.  Pomocou 
vstavanej čítačky pamäťových kariet na prednom paneli vášho počítača môžete snímať z a 
zapisovať na rôzne mechaniky pamäťových kariet.

3. Po skončení kliknite pravým tlačidlom na ikonu mechaniky pamäťovej karty na 
obrazovke Počítač, ďalej kliknite na tlačidlo Vysunúťa potom vyberte kartu.

Karty nikdy nevyberajte počas alebo tesne po skončení snímania, kopírovania, 
formátovania alebo vymazávania údajov na karte, pretože by tým mohlo dôjsť k strate 
údajov.

Aby sa zabránilo strate údajov, pred vyberaním pamäťovej karty vždy postupujte podľa 
pokynu "Teraz sa môže hardvér a médium bezpečne vybrať" v správovej oblasti Windows. 

Na používanie pamäťovej karty:

1. Pamäťovú kartu vložte do otvoru pre karty.

2. V okne AutoPlay vyberte program pre vstup do vašich súborov. 

• Ak vo vašom počítači NIE je aktivovaná funkcia AutoPlay, vo Windows® 7 kliknite na 
tlačidlo Štart na lište s nástrojmi, ďalej na tlačidlo Počítača potom kliknutím dvakrát na 
ikonu pamäťovej karty vstúpte do údajov na tejto karte.

• Každý otvor pre kartu má vlastnú ikonu mechaniky, ktorá je zobrazená na obrazovke 
Počítač.

• Počas snímania údajov z alebo ich zapisovania na pamäťovú kartu svietia na čítačke 
pamäťových kariet LED diódy.

• Pamäťová karta je tvarovaná tak, aby sa dala vkladať len v jednom smere. Kartu nikdy 
NASILU nevkladajte do otvoru, aby sa nepoškodila.

• Médium môžete vložiť do jedného alebo viacerých otvorov pre kartu a každé médium 
nezávisle používať.  Naraz vkladajte do otvoru len jednu pamäťovú kartu.
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Používanie optickej mechaniky

Vloženie optického disku 
Na vloženie optického disku: 

1. Kým je váš systém zapnutý, stlačte tlačidlo PUSH (STLAČIŤ).
2. Stlačte tlačidlo na vysunutie pod krytom priehradky mechaniky a mechaniku otvorte.
3. Disk vložte do optickej mechaniky so štítkom smerom hore. 
4. Zatlačte na priehradku, aby sa zatvorila.
5. V okne AutoPlay vyberte program pre vstup do vašich súborov. 

Vybratie.optick�ho.disku.
Na.vybratie.optick�ho.disku:.

1. Keď je počítač zapnutý, priehradku vysuňte ktorýmkoľvek z nasledovných krokov:
• Stlačte tlačidlo na vysunutie pod krytom priehradky mechaniky.

• Pravým tlačidlom kliknite na ikonu mechaniky CD/DVD na obrazovke Počítač a 
potom kliknite na tlačidlo Vysunúť.

2. Disk vyberte z priehradky na disk.

Ak vo vašom počítači nie je aktivovaná funkcia AutoPlay, vo Windows® 7 kliknite na tlačidlo 
Štart na lište s nástrojmi, ďalej na tlačidlo Počítača potom kliknutím dvakrát na ikonu 
mechaniky CD/DVD vstúpte do údajov na týchto diskoch.



1�6

Slovensky Sl
ov

en
sk

ySlovensky Sl
ov

en
sk

y

Používanie hráčskej klávesnice ASUS ROG U9N
Váš stolový PC ROG CG8890 Essentio je dodávaný s hráčskou klávesnicou ASUS ROG 
U9N na dosiahnutie optimálneho zážitku pri hraní hier.
 
 
 
 
 
 
Inštalácia hráčskej klávesnice ASUS ROG U9N

Na pripojenie svojej hráčskej klávesnice k USB 2.0 portu na počítači použite dodávaný 
adaptér PS/2 – USB.. 

1.

Do otvorov na klávesnici (A) určených na podložku hráčskej klávesnice pod zápästie 
zasuňte podložku pod zápästie. Obidvoma palcami zatlačte podložku pod zápästie, 
kým neklikne na mieste (B). 

�.

Pozrite si časť Obsah balenia, kde nájdete informácie o obsahu balenia hráčskej klávesnice 
ASUS ROG U9N.

Reštartujte svoj počítač. Systém Windows® automaticky nainštaluje všetky potrebné 
ovládače pre vašu klávesnicu. 

�.

A B
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Používanie hráčskej myši ASUS GX900
Váš stolový PC ROG CG8890 Essentio je dodávaný s hráčskou myšou ASUS GX900 
určenou na komplexné ovládanie výstrelov počas hrania hier. 

Pozrite si časť Obsah balenia, kde nájdete informácie o obsahu balenia hráčskej klávesnice 
ASUS ROG U9N.

Vaša hráčska myš ASUS GX900 je vybavená ľavým tlačidlom, pravým tlačidlom, kolieskom, 
dvoma bočnými tlačidlami, tlačidlom rozlíšenia DPI a špeciálne navrhnutým tlačidlom na 
prepínanie profilov.

Klávesy Popis Popis
1 ľavé tlačidlo 7 Logo GX900
2 pravé tlačidlo 8 Tlačidlo IE dopredu
3 koliesko 9 Tlačidlo IE dozadu

4 Tlačidlo na nastavenie DPI typu 
stlačiť 10 Stopa myši

5 Tlačidlo na prepínanie profilov / 
indikátor profilu* 11 Snímač stopy myši a laser Twin-

Eye

6 LED indikátor DPI** 12 Základňa na nastavenie hmotnosti 
(5 blokov po 4,5 g)***

***  Hmotnosť myši môžete nastaviť pridaním alebo odstránením určitých blokov pre nastavenie hmotnosti.
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.*  LED indikácie prepínača profilov

Farba LED indikátora Indikácie

 Nesvieti. Štandardný profil
Zelená Profil 1

Červená Profil 2
Oranžová Profil 3

**  LED indikácie prepínača DPI

Farba.LED.
indikátora

Indikácie

� DPI - úroveň 1
4 DPI - úroveň 2

Spustenie.programu
Špeciálne navrhnutý program je predinštalovaný vo vašom počítači, umožňuje vám 
nainštalovať vašu hráčsku myš ASUS GX900 a sprístupniť všetky jej funkcie.
Keď prvýkrát pripojíte hráčsku myš ASUS GX900 k svojmu počítaču pred spustením 
Windows® 7, program automaticky zistí myš a prístup k nej získate automaticky. V opačnom 
prípade budete musieť manuálne nainštalovať nástroj na inštaláciu z dodávaného DVD s 
podporou. 
Ak chcete nainštalovať program z DVD s podporou, vložte DVD s podporou do optickej 
jednotky a program spustíte podľa pokynov na obrazovke.

If Autorun is NOT enabled in your computer, browse the contents of the support DVD to 
locate the GX900.exe file. Double-click the GX900.exe.file to launch the program.

Svoju hráčsku myš pripojte k USB portu svojho počítača. Program automaticky zistí myš a 
prejde do hlavnej ponuky.

Nastavenie hráčskej myši ASUS GX900
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Položky Popisy
1. Kliknutím na každú položku zobrazíte ponuku vybraného profilu.
2. Zobrazí ikonu profilu, ktorý možno nakonfigurovať v ponukách profilu 1 - 3.
3. Kliknutím zresetujete konfiguráciu DPI na hodnoty posledných uložených nastavení.
4. Potiahnite posúvač a nastavte hodnotu DPI pre každú úroveň.*
5. Kliknutím zresetujete nastavenia tlačidiel na hodnoty posledných uložených 

nastavení.
6. Kliknutím zobrazíte indikácie rôznych farieb indikátora profilu.
7. Kliknutím načítate profil, ktorý ste pre svoju myš uložili.
8. Kliknutím uložíte nastavenia aktuálneho profilu na mechaniku pevného disku.
9. Kliknutím zresetujete všetky nastavenia myši na výrobné hodnoty.

10. Kliknutím uložíte vami zrealizované nastavenia.
11. Kliknutím uložíte vami zrealizované nastavenia a ukončíte činnosť programu.

Hlavná ponuka

* Každý profil obsahuje dve úrovne DPI. Dva LED indikátory prepínača DPI sa rozsvietia 
a budú označovať používanie úrovne 1; ak sa rozsvietia štyri indikátory, znamená to, že 
používate úroveň 2. Podrobnosti nájdete na strane 7.

1 111

2

4

4

3

5

6

987

11

10
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Ponuka profilu 1

Položky Popisy
1. Kliknutím otvoríte ponuku Edit (Úprava), ktorá vám umožňuje zmeniť 

názov profilu a ikonu profilu.
2. Zadajte názov profilu, ktorý chcete používať.
3. Po kliknutí nájdite obrázkový súbor, ktorý chcete používať ako ikonu 

profilu.
4. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte funkciu pre každé tlačidlo / akciu. 

* Viac informácií nájdete v dolu uvedenej tabuľke.

1

2

3

4

4

4

4

4

4

Položky Popisy
Ľavé tlačidlo Tlačidlo sa bude správať ako ľavé tlačidlo myši.
Pravé tlačidlo Tlačidlo sa bude správať ako pravé tlačidlo myši.
Stredné tlačidlo Tlačidlo sa bude správať ako stredné tlačidlo myši.
IE.dozadu Tlačidlo sa bude správať ako tlačidlo IE dozadu. Pri zvolení a 

po stlačení tlačidla prejdete na predchádzajúcu vami zobrazenú 
stránku.

IE.dopredu Tlačidlo sa bude správať ako tlačidlo IE dopredu. Pri zvolení a po 
stlačení tlačidla prejdete na nasledujúcu vami zobrazenú stránku.
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Položky Popisy
Klávesnica Pri zvolení a stlačení tlačidla vykonáte stlačenie klávesu alebo 

postupnosť stlačenia klávesov.
Makro Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte príkaz alebo sériu príkazov, 

ktoré môžete upraviť v rámci ponuky Edit Macro (Upraviť makro). 
Podrobnosti nájdete na strane 12.

Skript č. 1-6 Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte skript, ktorý môžete upraviť v 
rámci ponuky Edit Script (Upraviť skript). Podrobnosti nájdete na strane 
1�.

DPI[+] Pri zvolení a stlačení tlačidla zvýšite hodnotu DPI.
DPI[-] Pri zvolení a stlačení tlačidla znížite hodnotu DPI.
Úroveň DPI 1/2 Pri zvolení a stlačení tlačidla použijete úroveň DPI 1/2.
Prepínanie profilov Tlačidlo sa bude správať ako tlačidlo na prepínanie profilov.
Štandardný profil Pri zvolení a stlačení tlačidla použijete štandardný profil.
Vlastný profil 1/2/3 Pri zvolení a stlačení tlačidla použijete vlastný prispôsobený profil 1/2/3.
Koliesko [doľava] / 
[doprava]

Pri zvolení a stlačení tlačidla môžete rolovať doľava / doprava podobne 
ako v prípade sklopného kolieska myši. 

POZNÁMKA: Táto funkcia funguje jedine v prípade aplikácií 
balíka Microsoft® Office v prostredí operačných systémov 
Windows® 7 / Vista.

Rýchly výstrel [myš] Pri zvolení a stlačení tlačidla vykonáte rýchly výstrel v rámci hry typu 
„útok po kliknutí“, čo je totožné s trojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši.

Rýchly.výstrel.
[kláves]

Pri zvolení a stlačení tlačidla vykonáte rýchly výstrel v rámci hry typu 
„útok pomocou medzerníka“, čo je totožné s trojitým kliknutím na 
medzerník.

Webový prehľadávač Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolený webový prehľadávač.
E-mail Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolenú e-mailovú aplikáciu.
Prehrávač médií Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolený prehrávač médií.
Prehrávanie/
Pozastavenie

Po zvolení sa tieto tlačidlá stanú tlačidlami na ovládanie prehrávania v 
rámci aktívneho prehrávača médií.

Zastaviť
Nasledujúca skladba
Predchádzajúca 
skladba
Zvýšenie / zníženie 
hlasitosti

Pri zvolení a stlačení tohto tlačidla zvýšite / znížite hlasitosť v rámci 
systému.

Stíšiť zvuk Pri vybraní a stlačení tlačidla zapnete/vypnete režim stíšenia.
Kalkulačka Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte aplikáciu kalkulačky.
Môj počítač Pri zvolení a stlačení tlačidla otvoríte okno My Computer (Môj počítač).
Deaktivovaný Voľbou tejto položky tlačidlo deaktivujete.



1��

Slovensky Sl
ov

en
sk

ySlovensky Sl
ov

en
sk

y

Položky Popisy
Upraviť makro Kliknutím otvoríte ponuku Edit Macro (Upraviť makro).
Časovanie Začiarknutím tejto položky zaznamenáte čas medzi stlačením a uvoľnením 

tlačidla. (Predvoľba: 12 ms)
Vložiť Po začiarknutí bude pred vybraný pokyn vložený nový pokyn. V opačnom prípade 

bude mať nový pokyn prvotnú prioritu.
Spustiť* Kliknutím spustíte záznam stláčania klávesov a/alebo akcií myši.
Zastaviť Kliknutím zastavíte záznam stláčania klávesov a/alebo akcií myši.
Vymazať Kliknutím vymažete všetky uložené pokyny.
Posunúť 
nahor/nadol

Kliknutím posuniete vybraný profil nahor/nadol.

Čas cyklu pre 
pokyn

Ak nie je začiarknutá položka Timing (Časovanie), časy oneskorenia všetkých 
akcií budú hodnotou, ktorú vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu.

Slučka Nastavuje makro, ktoré sa spustí po kliknutí a zastaví po opätovnom kliknutí.
Vystreliť Nastavuje makro, ktoré sa spustí raz po jednom kliknutí.
Opakovaná 
streľba

Nastavuje makro, ktoré sa spustí, keď stlačíte tlačidlo a zastaví sa, keď tlačidlo 
uvoľníte.

Exportovať Kliknutím uložíte aktuálne makro na mechaniku pevného disku.
Importovať Kliknutím načítate makro z mechaniky pevného disku.

Ponuka Edit Macro (Upraviť makro)



1��

Slovensky Sl
ov

en
sk

ySlovensky Sl
ov

en
sk

y

Ponuka Edit Script((Upraviť Skript)

Položky Popisy
Upraviť Skript Kliknutím otvoríte ponuku Edit Macro (Upraviť makro).
Časovanie Začiarknutím tejto položky zaznamenáte čas medzi stlačením a uvoľnením 

tlačidla. (Predvoľba: 12 ms)
Vložiť Po začiarknutí bude pred vybraný pokyn vložený nový pokyn. V opačnom prípade 

bude mať nový pokyn prvotnú prioritu.
Spustiť* Kliknutím spustíte záznam stláčania klávesov a/alebo akcií myši.
Zastaviť Kliknutím zastavíte záznam stláčania klávesov a/alebo akcií myši.
Vymazať Kliknutím vymažete všetky uložené pokyny.
Posunúť 
nahor/nadol

Kliknutím posuniete vybraný profil nahor/nadol.

Čas cyklu pre 
pokyn

Ak nie je začiarknutá položka Timing (Časovanie), časy oneskorenia všetkých 
akcií budú hodnotou, ktorú vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu.

Slučka Nastavuje makro, ktoré sa spustí po kliknutí a zastaví po opätovnom kliknutí.
Vystreliť Nastavuje makro, ktoré sa spustí raz po jednom kliknutí.
Opakovaná 
streľba

Nastavuje makro, ktoré sa spustí, keď stlačíte tlačidlo a zastaví sa, keď tlačidlo 
uvoľníte.

Exportovať Kliknutím uložíte aktuálne makro na mechaniku pevného disku.
Importovať Kliknutím načítate makro z mechaniky pevného disku.
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5..kapitola
Pripojenie.na.internet

Pripojenie cez modem DSL/kábel
Pripojenie cez modem DSL/kábel:

1. Pripravte svoj modem DSL/kábel.

Pripojenie pomocou kábla
Pripojte svoj počítač do modemu DSL/kábel alebo miestnej siete (LAN) pomocou kábla RJ-
45.

2. Jeden koniec kábla RJ-45 zapojte do portu LAN (RJ-45) na zadnom paneli vášho 
počítača a druhý koniec zapojte do modemu DSL/kábel.

Pozrite si dokumentáciu dodanú k vášmu modemu DSL/kábel.

3. Modem DSL/kábel a počítač zapnite.
4. Nakonfigurujte potrebné nastavenia pre pripojenie na internet.

Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia na internet si vyžiadajte od 
svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP).

E-SATA

Modem

RJ-45 cable
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Pripojenie.pomocou.miestnej.siete.(LAN)
Na.pripojenie.cez.LAN:

1. Jeden koniec kábla RJ-45 zapojte do portu LAN (RJ-45) na zadnom paneli vášho 
počítača a druhý koniec zapojte do konektora LAN.

2. Zapnite svoj počítač. 
3. Nakonfigurujte potrebné nastavenia pre pripojenie na internet.

Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia na internet si vyžiadajte od 
svojho správcu siete.

E-SATA

RJ-45 cable LAN
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Bezdrôtové pripojenie (len u vybratých modeloch)
Svoj počítač pripojte na internet pomocou bezdrôtového spojenia.

Na vytvorenie bezdrôtového spojenia sa musíte pripojiť do bezdrôtového prístupového  
bodu (AP).

E-SATA

Wireless AP

Modem
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• Na zvýšenie rozsahu a citlivosti bezdrôtového rádiového signálu zapojte externé antény 
do konektorov pre antény na karte ASUS WLAN.

• Antény umiestnite na hornú časť svojho počítača, aby sa tak dosiahol najlepší 
bezdrôtový príjem.

• Tieto externé antény sú voliteľné položky.

Na pripojenie do bezdrôtovej siete:

1. Kliknutím na ikonu siete  v správovej oblasti sa zobrazia dostupné bezdrôtové siete.
2. Vyberte bezdrôtovú sieť, do ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na 

tlačidloPripojiť.
3. V zabezpečenej bezdrôtovej sieti budete musieť vložiť prístupový kód do siete a potom 

kliknúť na tlačidlo OK.

5. Týmto je úspešne vytvorené bezdrôtové spojenie. Zobrazený je stav pripojenia a ikona 
siete zobrazuje stav  pripojenia.

4. Počkajte, kým sa váš počítač pripojí do bezdrôtovej siete.
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6..kapitola
Používanie obslužných programov

AI.Suite.II
ASUS AI Suite II je rozhranie typu všetko v jednom, ktoré spája obslužné programy ASUS, 
pomocou ktorých môže používateľ súčasne spúšťať a prevádzkovať tieto obslužné programy.

ASUS.AI.Suite.II
Na inštalovanie AI Suite II:

1. Podporné DVD vložte do optickej mechaniky. Keď je v počítači aktivovaná funkcia 
Autorun, zobrazí sa záložka Inštalácia mechaník. 

2. Kliknite na záložku Obslužné programya potom na možnosť ASUS.AI.Suite.II.
3. Na dokončenie inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

ASUS.AI.Suite.II
AI Suite II sa automaticky spustí, keď vstúpite do operačného systému (OS) Windows® . 
V správovej oblasti Windows® sa zobrazí ikona AI Suite II. Kliknutím na túto ikonu otvoríte 
hlavnú ponuku AI Suite II. 
Kliknutím na každé tlačidlo môžete vybrať a spustiť obslužný program, monitorovať systém, 
aktualizovať BIOS základnej dosky, zobrazovať informácie o systéme a upravovať nastavenia 
AI Suite II. 

• •Aplikácie v rámci ponuky Tool (Nástroj) sa líšia v závislosti na modeloch. 
• Snímky obrazovky pre AI Suite II použité v tomto návode na používanie slúžia len ako 

pomôcka. Skutočné snímky obrazovky sa môžu v rámci rôznych modelov líšiť.
• Podrobné informácie o konfigurácii softvéru nájdete v návode na používanie softvéru 

na DVD s podporou, alebo navštívte webovú lokalitu ASUS na adrese www.asus.com.

Informácie o softvéri
Väčšina aplikácií na podporu DVD má sprievodcu, ktorý Vás pohodlne vás prevedie 
inštaláciou. Viac informácií si pozrite v nápovede alebo textovom súbore (Read Me), ktorý bol 
dodaný k softvérovej aplikácii.

Kliknutím 
spustíte nástroj 
automatick�ho.
ladenia

Kliknutím na 
toto tlačidlo 
monitorujte.
senzory.
alebo.
kmitočet 
CPU

Kliknutím na 
toto tlačidlo 
aktualizujte.BIOS.
základnej dosky

Kliknutím na toto 
tlačidlo zobrazte 
informácie o 
syst�me

Kliknutím na toto 
tlačidlo upravte 
nastavenia.
rozhrania

Kliknutím 
zobrazíte 
informácie o 
podpore.ASUS
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Nástroj
Ponuka Tool (Nástroj) obsahuje nástroje System Level Up, Probe 
II, Sensor Recorder, Dr. Net, USB �.0 Boost a Ai Charger+.

Vyrovnanie.syst�mu
Vyrovnanie systému vám umožňuje pretaktovať systém v prostredí Windows® pomocou 
nastavení profilu.
Ak chcete spustiť funkciu vyrovnania systému, kliknite na Tool (Nástroj) > System Level Up 
(Vyrovnanie systému) na paneli s ponukami AI Suite II. 

Pri nastavení funkcie priraďte klávesové skratky na zmenu profilu vyrovnania systému. 
Úpravu nastavení klávesových skratiek môžete vykonať ručne. Podrobnosti nájdete v 
obrázku nižšie.
Vyrovnanie systému môžete vykonať dvoma spôsobmi:
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Nastavte systémovej úrovni až cez dve metódy: 

BIOS
V inštalačnom programe BIOS kliknite na Extreme.Tweaker.>.System.Level.Up 
(Vyrovnanie systému) a vyberte požadovanú možnosť.

Tlačidlo OC
Stlačte tlačidlo OC v ľavom hornom rohu predného panela.

Probe.II
Probe II je obslužný program, ktorý monitoruje životne dôležité komponenty počítača a 
zisťuje a upozorňuje vás na akúkoľvek poruchu v týchto komponentoch. Probe II sníma 
okrem iného otáčky ventilátora, teplotu CPU a napätia systému.  Tento obslužný program 
vám dáva istotu, že váš počítač je vždy v dobrom prevádzkovom stave.

Spustenie.Probe.II
Po nainštalovaní AI Suite II z DVD s podporou dodávaným so základnou doskou spustíte 
Probe II kliknutím na tlačidlo Tool > Probe II (Nástroj > Probe II) v hlavnej ponuke AI Suite 
II.

Konfigurovanie Probe II
Na aktivovanie senzorov alebo úpravu prahových hodnôt senzora kliknite na záložku 
Napätie/Teplota/Otáčky ventilátora. V záložke Preferenciemôžete upravovať časový 
interval alebo meniť jednotky teploty.

Podrobné informácie o konfigurácii softvéru nájdete v návode na používanie softvéru na 
DVD s podporou, alebo navštívte webovú lokalitu ASUS na adrese www.asus.com.

Načítava 
štandardné prahové 
hodnoty pre každý 

senzor

Aplikuje.vaše 
zmeny

Načítava 
vami uloženú 
konfiguráciu

Ukladá vašu 
konfiguráciu
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Voltage (Napätie)
Karta Voltage (Napätie) zobrazuje snímače systémového napätia vrátane aktuálnych 
a prahových hodnôt. Ak je systémové napätie menšie alebo väčšie ako prahové 
percento, snímač vysiela používateľovi signál prostredníctvom panelov monitora alebo 
vyskakovacou správou.

Temperature (Teplota)
Karta Temperature (Teplota) zobrazuje snímače teploty centrálneho procesora a 
základnej dosky vrátane aktuálnych a prahových hodnôt. Ak teplota centrálneho pro-
cesora/základnej dosky prekročí prahovú hodnotu, snímač vysiela používateľovi signál 
prostredníctvom panelov monitora alebo vyskakovacou správou.
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Fan Speed (Otáčky ventilátora)
Karta Fan Speed (Otáčky ventilátora) zobrazuje aktuálne a prahové otáčky (za minútu) 
pre ventilátory centrálneho procesora, kostry a napájania. Ak sú otáčky ventilátora 
menšie ako prahové otáčky, snímač vysiela používateľovi signál prostredníctvom 
panelov monitora alebo vyskakovacou správou.

Preference (Preferencia)
Karta Preference (Preferencia) vám umožňuje aktivovať vyskakovacie okno, nastaviť 
interval cyklického zisťovania a zvoliť jednotku teploty.
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Alert Log (Denník upozornení)
Karta Alert Log (Denník upozornení) zobrazuje všetky štandardné a kritické udalosti 
zistené snímačmi, vrátane hodnoty na snímači v čase udalosti. Kliknutím na Clear.
(Vymazať) odstránite z denníka údaje.i.

Sensor.Recorder
Sensor Recorder monitoruje zmeny systémového napätia, teplotu a otáčky ventilátora v 
rámci časovej osi. Funkcia History Record (Historický záznam) umožňuje zaznamenávať 
špecifické časové obdobia pre všetky tri hodnoty.

Spustenie.Sensor.Recorder
Po nainštalovaní AI Suite II z DVD s podporou dodávaným so základnou doskou spustíte 
Sensor Recorder kliknutím na tlačidlo Tool > Sensor Recorder (Nástroj > Sensor Recorder) v 
hlavnej ponuke AI Suite II.



145

Slovensky Sl
ov

en
sk

ySlovensky Sl
ov

en
sk

y

Používanie nástroja Sensor Recorder
Kliknite na záložky Napätie/Teplota/Otáčky ventilátora a vyberte senzory, ktoré chcete 
monitorovať. V rámci schémy sa automaticky zobrazia farebné čiary indikujúce zmeny stavu 
systému v reálnom čase.

Používanie karty History Record (Historický záznam)
1. Kliknite na kartu History Record (Historický záznam) a upravte nastavenia pre 

Type (Typ), Date (Dátum), Record Interval (Interval záznamu) a Record.Duration.
(Trvanie záznamu).

2. V rámci grafu sa zobrazia farebné čiary predstavujúce hodnoty s cieľom indikovať 
zmeny počas daného časového obdobia.

�. Kliknite na Recording (Záznam) na nahrávanie zmien.

Kliknite na Monitor.>.Sensor.(Monitor.>.Senzor) v hlavnej ponuke AI Suite II; v pravom 
paneli sa zobrazí zvýraznenie systémových stavov.
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Ai.Charger+
Verzia nabíjania batérie 1.1 (BC 1.1), funkcia USB nabíjania certifikovaná USB Implementers 
Forum (USB-IF) bola navrhnutá na dosiahnutie rýchlejšieho USB nabíjania, než ako je 
to v prípade štandardných zariadení s rozhraním USB. Ak vaše zariadenie s rozhraním 
USB podporuje funkciu BC 1.1*, keď pripojíte svoje zariadenie s rozhraním USB k svojmu 
systému, systém automaticky zistí vaše zariadenie s rozhraním USB a spustí nabíjanie 
pomocou USB. Rýchlosť nabíjania môže byť 3-krát vyššia, než ako je to v prípade 
štandardných zariadení s rozhraním USB**.

• * Skontrolujte u výrobcu zariadenia s podporou USB, či zariadenie podporuje funkciu 
BC 1.1 v celom rozsahu.

• ** Skutočná rýchlosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti na podmienkach zariadenia s 
podporou USB.

• Po povolení alebo zakázaní nabíjačky Ai Charger+ svoje zariadenie s podporu USB 
odpojte a opäť pripojte, aby ste zabezpečili štandardnú funkciu nabíjania.
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USB.3.0.Boost
Exkluzívny nástroj spoločnosti ASUS – USB 3.0 Boost – zvyšuje rýchlosť zariadení s 
rozhraním USB 3.0 a ponúka najmodernejšiu podporu pre štandard USB Attached SCSI 
Protocol (UASP). Pomocou nástroja USB 3.0 Boost môžete jednoducho zvýšiť prenosovú 
rýchlosť svojich zariadení s rozhraním USB 3.0.

Spustenie nástroja USB 3.0 Boost
Po nainštalovaní AI Suite II z DVD s podporou dodávaným so základnou doskou spustíte 
USB 3.0 Boost kliknutím na tlačidlo Tool > USB 3.0 Boost (Nástroj > USB 3.0 Boost) v 
hlavnej ponuke AI Suite II.

Konfigurácia nástroja USB 3.0 Boost
1. Pripojte zariadenie s rozhraním USB 3.0 k USB 3.0 portu. 
2. Nástroj USB 3.0 Boost automaticky zisťuje typ pripojeného zariadenia a prepne na 

režim Turbo alebo na režim UASP (ak pripojené zariadenie podporuje štandard 
UASP).

3. Kedykoľvek môžete režim USB 3.0 prepnúť naspäť na Normal (Štandardný).

Podrobné informácie o konfigurácii softvéru nájdete v návode na používanie softvéru na 
DVD s podporou, alebo navštívte webovú lokalitu ASUS na adrese www.asus.com.



148

Slovensky Sl
ov

en
sk

ySlovensky Sl
ov

en
sk

y

Sensor
Panel Senzor zobrazuje aktuálnu hodnotu senzora systému, ako sú otáčky ventilátora, 
teplota CPU a napätia. Kliknutím na záložku Monitorovanie.>.Senzor v hlavnej ponuke AI 
Suite II sa spustí panel Senzor.

Kmitočet CPU
Panel Kmitočet CPU zobrazuje aktuálny kmitočet CPU a percento využitia CPU. Kliknutím 
na záložku Monitorovanie.>.Senzor v hlavnej ponuke AI Suite II sa otvorí panel 
Frekvencia CPU.  

Monitorovanie
V časti Monitorovanie sa nachádzajú panely Senzor a 
Kmitočet CPU.

Panel.Senzor Panel Kmitočet CPUNachádza sa v pravom podokne (oblasť informácií o systéme)



149

Slovensky Sl
ov

en
sk

ySlovensky Sl
ov

en
sk

y

Aktualizácia
V časti Aktualizácia môžete pomocou obslužných 
programov navrhnutých spoločnosťou ASUS 
aktualizovať BIOS základnej dosky a logo načítania 
BIOS. 

ASUS.Update
Nástroj ASUS Update ponúka možnosti aktualizovania BIOS-u vo vašom systéme. BIOS vo 
svojom systéme môžete aktualizovať okamžite, alebo si jednoducho súbor BIOS uložte na 
neskoršie použitie.

Spustenie nástroja ASUS Update
Po nainštalovaní AI Suite II z DVD s podporou dodávaným so základnou doskou spustíte 
ASUS Update kliknutím na tlačidlo Update > ASUS Update (Aktualizovať > ASUS Update) 
v hlavnej ponuke AI Suite II.

Používanie nástroja ASUS Update
Zvoľte, čo by ste so základným systémom BIOS chceli urobiť. Kliknite na Next (Ďalej) a svoju 
požiadavku dokončite podľa pokynov.

• Update BIOS from Internet (Aktualizovať BIOS z internetu)
Prevezmite si najnovší základný systém BIOS z webovej lokality služby ASUS (www.
asus.com) a podľa postupu vykonajte aktualizáciu verzie BIOS vo svojom systéme.

• Download BIOS from Internet (Prevziať BIOS z internetu)
Prevezmite si najnovší základný systém BIOS z webovej lokality služby (www.asus.
com) a uložte si ho na neskoršie použitie.

• Update BIOS from file (Aktualizovať BIOS zo súboru)
Použite základný systém BIOS na odovzdanie uloženého súboru BIOS s cieľom 
aktualizovať verziu BIOS vo vašom systéme.

• Save BIOS to file (Uložiť BIOS do súboru)
Zálohujte svoj aktuálny BIOS vo vašom systéme vo formáte súboru alebo na USB disk.

Pri aktualizovaní BIOS existuje riziko, že môže dôjsť k zlyhaniu systému. Pred 
aktualizáciou sa odporúča zálohovať pôvodný základný systém BIOS.
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USB.BIOS.Flashback
Nástroj USB BIOS Flashback umožňuje používateľovi aktualizovať BIOS bez vstupu do 
BIOS-u alebo operačného systému pomocou jednotky disku USB flash.

• Táto funkcia podporuje disky USB flash naformátované pomocou FAT 
32/16 v rámci jednej oblasti.

• Pred používaním funkcie USB BIOS Flashback pomocou portu ROG 
Connect deaktivujte ErP READY v systéme BIOS.

1. Prevezmite si najnovší súbor BIOS z 
webovej lokality ASUS.

2. Súbor s obrazom systému BIOS 
extrahujte alebo premenujte na 
„CG8890.CAP“.

3. Skopírujte „CG8890.CAP do 
koreňového adresára jednotky disku 
USB flash.

4. Vypnite systém a pripojte jednotku USB 
flash k portu.ROG.Connect (biely port 
USB 2.0) na zadnom paneli základnej 
dosky.

5. Podržte tlačidlo ROG Connect, kým LED 
nezačne blikať a potom tlačidlo uvoľnite.

6. Počkajte, kým LED prestane blikať, čo 
indikuje, že proces aktualizácie BIOS bol 
dokončený.

• Aby ste zabránili zlyhaniu zavedenia systému, počas aktualizácie BIOS-u 
NEODPÁJAJTE napájanie.
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MyLogo2
Tento nástroj MyLogo vám umožňuje prispôsobiť logo zavedenia systému. Logo zavedenia 
systému je obrázok, ktorý sa zobrazuje na obrazovke počas samotestovania po zapnutí 
(POST). Prispôsobujte svoj počítač už od začiatku!

Spustenie nástroja MyLogo
Po nainštalovaní AI Suite II z DVD s podporou dodávaným so základnou doskou spustíte 
MyLogo kliknutím na tlačidlo Update > MyLogo (Aktualizovať > MyLogo) v hlavnej ponuke 
AI Suite II.

Používanie nástroja MyLogo
Zvoľte, čo by ste radi urobili, kliknite na Next (Ďalej) a postupujte podľa pokynov. 

Change the BIOS boot logo of my motherboard (Zmeniť logo BIOS mojej 
základnej dosky)
1. V položke Picture File (Súbor obrázka) kliknite na Browse (Prehľadávať) a zvoľte 

požadovaný obrázok pre vaše logo zavedenia systému. Potom kliknite na Next (Ďalej).
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Konfigurácie zvuku
Zvukový KODEK Realtek® ponúka 7.1 kanálový zvuk na dosiahnutie maximálneho 
zvukového zážitku vo vašom počítači. Softvér ponúka funkciu detekcie konektorov, podporu 
výstupu S/PDIF a funkciu prerušenia. KODEK obsahuje aj technológiu patentovanú 
spoločnosťou Realtek® – UAJ® (univerzálny zvukový konektor) pre všetky audio porty s 
eliminovaním chýb v pripojení káblov a ponúkajúc používateľovi pohodlie technológie plug 
and play.
Podľa sprievodcu inštaláciou nainštalujte zvukový ovládač Realtek® z DVD s podporou, ktorý 
je dodávaný v balíkom základnej dosky.

Realtek.HD.Audio.Manager

A.. Realtek.HD.Audio.Manager.pre.Windows®.Vista™./.7

Okno nastavení 
ovládania

Karty.
možností 

konfigurácie 

Tlačidlo na 
zobrazenie.
informácií

Rozšírené 
nastavenia.
zariadenia
Nastavenia.
konektorov

Stav.
analógového 
a digitálneho 
konektora

Tlačidlo nastavenia predvo-
len�ho.zariadenia

Po správnom nainštalovaní audio softvéru Realtek nájdete 
na paneli úloh ikonu Realtek.HD.Audio.Manager. Dvakrát 
kliknite na ikonu, čím zobrazíte správcu Realtek HD Audio 
Manager.



15�

Slovensky Sl
ov

en
sk

ySlovensky Sl
ov

en
sk

y

Tlačidlo na 
zobrazenie.
informácií

Tlačidlo Exit 
(Skončiť)

Tlačidlo 
Minimize.
(Minimalizovať)

B.. Realtek.HD.Audio.Manager.pre.Windows.XP

Podrobné informácie o konfigurácii softvéru nájdete v návode na používanie softvéru na 
DVD s podporou, alebo navštívte webovú lokalitu ASUS na adrese www.asus.com.

Táto aplikácia je dostupná len v operačných systémoch Windows® Vista a Windows® 7.

Nainštalovaný 8-kanálový HD audio (High Definition Audio, predtým nazvaný kódom Azalia) 
KODEK umožňuje vysokokvalitný 192 KHz/24-bitový výstup zvuku a obsahuje funkciu 
zistenia konektorov, funkciu opakovania úloh a technológiu viacnásobného vysielania prúdu 
údajov, ktorá súčasne vysiela prúdy zvukových údajov na rôzne cieľové miesta.

Aktivovanie.programu.Sound.Blaster.X-Fi.MB.2
Po úspešnom nainštalovaní Sound Blaster X-Fi MB 2 musíte tento program pred prvým 
použitím aktivovať on-line.
1. Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na Activate (Aktivovať).

Skontrolujte, že ste úspešne nainštalovali ovládač LAN a že ste pripojení na internet.

Sound.Blaster.X-Fi.MB.2
Táto inštalácia vyžaduje, aby ste vo svojom systéme mali nainštalovaný najnovší Windows 
Media Player. Pred inštaláciou Sound Blaster X-Fi MB 2 si prevezmite a nainštalujte 
najnovší Windows Media Player.

Okno.
nastavení 
ovládania

Karty.
možností 

konfigurácie 



154

Slovensky Sl
ov

en
sk

ySlovensky Sl
ov

en
sk

y

Používanie Sound Blaster X-Fi MB 2

Reproduktor a slúchadlá
EAX
Ekvaliz�r
Zmiešavač

THX
Nastavenie.hlasitosti

Obnovenie.predvolieb

Stmiť

2. Kliknutím na Activate (Aktivovať) spusťte aktiváciu.
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Speaker and Headphone (Reproduktor a 
slúchadlá)
V rámci konzoly Sound Blaster 
môžete upraviť konfigurácie týkajúce 
sa reproduktora a slúchadiel.

Environment Audio Extensions (EAX) 
(Rozšírenie zvuku prostredia (EAX))
Po aktivovaní efektov EAX budete 
môcť zvoliť a pridávať do hudby 
požadované zvuky prostredia.

Equalizer (Ekvalizér)
Pomocou ekvalizéra môžete 
manuálne upraviť zvukovú frekvenciu 
a prispôsobiť svoje predvoľby na 
neskoršie používanie.
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Mixer (Zmiešavač)
Môžete manuálne upraviť hlasitosť 
zvuku, vrátane Line In, Stereo Mix 
a mikrofónu, a to počas nahrávania 
alebo prehrávania.

THX
THX je zvuková Hi-Fi technológia, 
ktorá umožňuje upraviť efekt priesto-
rového zvuku, hlasitosť basového 
reproduktora a pod.
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Po spustení tejto aplikácie sa na lište s nástrojmi Windows® 
zobrazí ikona AI Manager.
Pravým tlačidlom môžete prepínať medzi lištou na rýchle 
spustenie a hlavným oknom a AI Manager môžete spustiť buď z lišty pre rýchle spustenie, 
alebo z lišty s nástrojmi.

ASUS.AI.Manager
ASUS AI Manager je obslužný program, pomocou ktorého môžete rýchlo a jednoducho 
vstupovať do často používaných aplikácií.

Spustenie.AI.Manager
AI Manager spustite z pracovnej plochy Windows® kliknutím na tlačidlá Štart > Všetky 
programy.>.ASUS.>.AI.Manager.>.AI.Manager.1.xx.xx. Na pracovnej doske sa zobrazí 
lišta na rýchle spustenie AI Manager.

Lišta na rýchle spustenie AI Manager
Lišta na rýchle spustenie AI Manager šetrí priestor na pracovnej ploche a pomocou nej 
môžete jednoducho spúšťať obslužné programy ASUS alebo zobrazovať informácie o 
systéme. Na zobrazenie obsahu ponuky kliknite na ktorúkoľvek záložku ako Hlavná ponuka, 
Moje obľúbené položky, Podpora alebo Informácie.

Kliknutím na tlačidlo Zväčšiť/Obnoviť  môžete prepínať medzi celým oknom a lištou na 
rýchle spúšťanie. Kliknutím na tlačidlo Zväčšiť  zostane AI Manager na lište s nástrojmi. 
Kliknutím na tlačidlo Zatvoriť  sa ukončí aplikácia AI Manager.

Hlavn�
Hlavná ponuka obsahuje tri funkcie: AI.Disk, AI.Security, a AI Booting. Kliknutím na šípkku 
v Hlavnej ponuke si môžete prezerať funkcie v hlavnej ponuke. 

Hlavn�

Moje obľúbené položky

Podpora
Informácie

Tlačidlo Exit
Prepnúť do hlavného okna
Pridať na lištu s 
nástrojmi
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AI Security
Pomocou funkcie AI Security môžete nastaviť heslo na ochranu vašich zariadení ako 
sú USB flash disky a disky CD/DVD pred neoprávneným vstupom.

. Na.zamknutie.zariadenia:
 1.  Pri používaní funkcie AI Security budete požiadaní o zadanie hesla. Heslo sa 

musí skladať maximálne z 20 abecedno-číslicových znakov. 
 2. Potvrďte heslo. 
 3. Zapíšte pomôcku pre heslo (odporúčané).
 4. Po dokončení kliknite na tlačidlo Ok.

AI Disk
Pomocou funkcie AI Disk môžete jednoducho vymazávať dočasné súbory IE, IE 
cookies, IE URL, históriu IE alebo recyklovací kôš. Kliknutím na ikonu AI Disk na 
lište na rýchle spustenie sa zobrazí celé okno AI Disk a vyberte položky, ktoré chcete 
vymazať. Po dokončení kliknite na tlačidlo Použiť.
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 5. Vyberte zariadenie, ktoré chcete zamknúť a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 6. Zadajte heslo, ktoré ste predtým zostavili, a potom kliknite na tlačidlo Ok. 

Na.odomknutie.zariadenia:
 1. Zrušte zamknuté zariadenie a potom kliknite na tlačidlo Použiť. 
 2.  Zadajte heslo, ktoré ste predtým zostavili, a potom kliknite na tlačidlo Ok. 

Na.zmenu.hesla:
 •  Kliknite na možnosť Zmeniť heslo a potom postupujte podľa pokynov na zmenu 

hesla, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. 
Zavádzanie AI
Pomocou funkcie AI Booting môžete špecifikovať poradie priorít na zavádzanie 
zariadenia. 

 Na špecifikovanie poradia zavádzania: 

 1.  Vyberte zariadenie, potom kliknutím ľavým/pravým tlačidlom špecifikujte poradie 
zavádzania.  

 2. Po dokončení kliknite na tlačidlo Použiť.
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Moje obľúbené položky
Do zložky Moje obľúbené položkymôžete pridávať aplikácie, ktoré často používate, a tieto 
aplikácie potom nemusíte vyhľadávať v celom počítači.

Na pridanie aplikácie:

1. Kliknite na tlačidlo Pridať potom lokalizujte aplikáciu, ktorú chcete pridať do 
zložkyMoje obľúbené položky. 

2. V okne Umiestnenie súboru kliknite na tlačidlo Otvoriť. Aplikácia je pridaná do 
zoznamu Moje obľúbené položky. 

Vybratú aplikáciu môžete spustiť, vymazať alebo premenovať kliknutím pravým tlačidlom na 
ikonu tejto aplikácie. Vybratú aplikáciu môžete tiež spustiť tak, že na ňu dvakrát kliknete.

Podpora
Kliknutím na ktorýkoľvek odkaz v okne Podpora môžete vstúpiť do internetovej stránky 
ASUS, internetovej stránky technickej podpory, internetovej stránky na stiahnutie podpory 
alebo do kontaktných informácií. 
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Informácie
Kliknutím na záložku v okne Informácie si môžete prezerať podrobné informácie o vašom 
systéme, základnej doske, CPU, BIOS, nainštalovaných zariadeniach a veľkosť pamäte.
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Nero.9.
Pomocou aplikácie Nero 9 môžete vytvárať, kopírovať, napaľovať, upravovať, zdieľať a 
aktualizovať rôzne údaje.

Inštalovanie aplikácie Nero 9
Na inštalovanie aplikácie Nero 9:

1. DVD s Nero 9 vložte do optickej mechaniky.
2. Keď je aktivovaná funkcia Autorun, automaticky sa zobrazí hlavná ponuka. 

Keď je funkcia Autorun zablokovaná, dvakrát kliknite na súbor SeupX.exe v hlavnom 
adresári vášho DVD s aplikáciou Nero 9.

3. V hlavnej ponuke kliknite na záložku Nero.9.Essentials.
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4. Vyberte jazyk, ktorý chcete používať pre sprievodcu inštaláciou. Kliknite na tlačidlo 
Ďalej.

5. Pokračujte kliknutím na Ďalej.

6. Zaškrtnite políčko Súhlasím s licenčnými podmienkami. Po dokončení kliknite na tlačidlo 
Ďalej.
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7. Vyberte možnosť Typickáa potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

8. Zaškrtnite políčko Áno, chcem pomôcť odoslaním údajov anonymnej aplikácie do 
Nero a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

9. Po dokončení kliknite na tlačidloExit.
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Napaľovanie súborov
Na napálenie súborov:
1. V hlavnej ponuke kliknite na záložkuNapálenie údajov > Pridať.

2. Vyberte súbory, ktoré chcete napáliť. Po dokončení kliknite na tlačidlo Pridať.
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3. Keď sú vybraté súbory, ktoré chcete napáliť, kliknutím na tlačidlo Napáliť sa súbory 
napália na disk.

Ďalšie informácie o používaní aplikácie Nero 9 si pozrite na internetovej stránke Nero na 
adrese www.nero.com.
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Obnovenie vášho systému
Používanie segmentu na obnovenie 
Pomocou segmentu na obnovenie môžete rýchle obnoviť softvér vášho stolného počítača do 
jeho pôvodného prevádzkového stavu. Pred použitím segmentu na obnovenie si skopírujte 
súbory s údajmi (ako napríklad PST súbory aplikácie Outlook) na pamäťové zariadenie USB 
alebo do sieťovej mechaniky a poznačte si všetky prispôsobené konfiguračné nastavenia 
(ako napríklad sieťové nastavenia).

Používanie segmentu na obnovenie
Segment na obnovenie predstavuje priestor rezervovaný na mechanike pevného disku, 
ktorý sa používa na obnovenie operačného systému, ovládačov a obslužných programov 
nainštalovaných, ktoré sú vo výrobe nainštalované do vášho stolného počítača.

NEVYMAŽTE segment s názvom OBNOVENIE. Segment na obnovenie bol vytvorený 
vo výrobe a v prípade jeho vymazania používateľom ho nie je možné obnoviť. Ak máte 
problémy s procesom obnovenia, zoberte svoj stolný počítač do autorizovaného servisného 
strediska spoločnosti ASUS.

Používanie segmentu na obnovenie:

1. Počas štartovania stlačte tlačidlo <F9>.
2. Stlačte tlačidlo <Enter> a vyberte Windows Setup [Aktivované EMS].
3. Vyberte jednu z nasledovných možností obnovenia.
. Obnovenie.syst�mu:
 Pomocou tejto funkcie môžete systém obnoviť na štandardné nastavenia z výroby.
 Zálohovanie obrazu systému:
 Pomocou tejto funkcie môžete na DVD disky napaľovať zálohovaný obraz systému, ktorý 

môžete neskôr použiť na obnovenie systému na jeho štandardné nastavenia. 
 Zálohovanie DVD systému:
 Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť záložnú kópiu podporného DVD.
4. Proces obnovenia dokončite podľa pokynov na obrazovke. 

Aktualizované ovládače a obslužné programy nájdete na internetovej stránke spoločnosti 
ASUS na adrese www.asus.com.
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Používanie DVD na obnovenie (u vybratých modeloch)

Pripravte si 1 až 3 prázdne zapisovacie DVD podľa pokynov na vytvorenie DVD na 
obnovenie.

Pred obnovovaním systému vo vašom stolnom počítači vyberte externú pevnú diskovú 
jednotku.  Keď je Windows nainštalovaný na nesprávnej diskovej jednotke alebo sa 
sformátoval nesprávny segment jednotky, môžete podľa spoločnosti Microsoft stratiť 
dôležité údaje.

Na používanie DVD na obnovenie:

1.  DVD na obnovenie vložte do optickej mechaniky. Váš stolný počítač musí byť zapnutý.
2.  Stolný počítač reštartujte, počas štartu stlačte tlačidlo <F8>, vyberte optickú mechaniku 

(môže byť označená ako "CD/DVD") a potom stlačením tlačidla <Enter> počítač 
naštartujte z DVD na obnovenie.

3. Na spustenie obnovenia obrazu zvoľte OK.
4. Na potvrdenie obnovenia systému zvoľte OK.

Počas obnovovania sa prepíše váš pevný disk. Pred obnovením systému vykonajte zálohu 
všetkých svojich dôležitých údajov.

5. Proces obnovenia dokončite podľa pokynov na obrazovke. 

Počas procesu obnovovania NEVYBERAJTE disk na obnovenie pokiaľ nebude daný pokyn 
na jeho vybratie, pretože by sa tým mohli poškodiť segmenty.

Aktualizované ovládače a obslužné programy nájdete na internetovej stránke spoločnosti 
ASUS na adrese www.asus.com.
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7..kapitola
Odstraňovanie porúch

Odstraňovanie porúch
V tejto kapitole sa uvádzajú niektoré poruchy, s ktorými sa môžete stretnúť, a ich možné 
riešenia. 

? Môj počítač sa nedá zapnúť a na prednom paneli sa nerozsvieti LED 
dióda napájania.
• Skontrolujte, či je váš počítač správne zapojený.
• Skontrolujte, či nie je poškodená nástenná zásuvka. 
• Skontrolujte, či je zapnutý napájací zdroj. Pozrite si časť Zapnutie/Vypnutie.

vášho počítača v 1. kapitole.

? Môj počítač zamŕza.
• Programy, ktoré nereagujú, zatvorte pomocou nasledovných krokov: 
 1.  Stlačte kombináciu kláves <Alt> + <Ctrl> + <Delete> na klávesnici a 

potom kliknite na možnosť Spustiť Task Manger.
 2. Kliknite na záložku Aplikácie.
 3. Vyberte program, ktorý nereaguje a potom kliknite na tlačidlo Ukončiť 

úlohu.
• Keď klávesnica nereaguje. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania v 

hornej časti rámu, kým sa počítač nevypne. Potom počítač zapnite stlačením 
tlačidla napájania.  

? Pomocou karty ASUS WLAN sa nemôžem pripojiť do bezdrôtovej 
siete.(len.u.vybratých.modelov)..
• Uistite sa, či ste zadali správne heslo na vstup do bezdrôtovej siete, do ktorej 

sa chcete pripojiť.
• Externé antény (voliteľné) zapojte do konektorov pre anténu na karte ASUS 

WLAN a tieto antény umiestnite na hornú časť skrinky vášho počítača, čím sa 
dosiahne lepší bezdrôtový príjem.

? Nefungujú klávesy so šípkami na číslicovej klávesnici. 
 Skontrolujte, či je vypnutá LED dióda klávesu na zablokovanie čísiel. Keď LED 

dióda klávesu na zablokovanie čísiel svieti, klávesy na číslicovej klávesnici sa 
môžu používať len na vkladanie čísiel. Ak chcete používať klávesy so šípkami 
na číslicovej klávesnici, LED diódu vypnite stlačením klávesu na zablokovanie 
čísiel. 
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? Na monitore sa nič nezobrazuje.
• Skontrolujte, či je monitor zapnutý. 
• Uistite sa, či je váš monitor správne zapojený do portu pre výstup obrazového 

signálu vo vašom počítači.
• Keď je k vášmu počítaču dodaná samostatná grafická karta, uistite sa, že 

váš monitor je zapojený do portu pre výstup obrazového signálu na tejto 
samostatnej grafickej karte.

• Skontrolujte, či nie sú ohnuté niektoré kolíky vo video konektore na monitore.  
Ak zistíte ohnuté kolíky, vymeňte spojovací video kábel pre monitor. 

• Skontrolujte, či je váš monitor správne zapojený do zdroja napájania.  
• Viac informácií o odstraňovaní porúch si pozrite v dokumentácii dodanej k 

vášmu monitoru.

? Keď sa používa viac monitorov, obraz je len na jednom monitore.
• Uistite sa, či sú zapnuté obidva monitory. 
• Počas samočinných kontrol je obraz len na monitore, ktorý je zapojený do 

portu VGA. Funkcia dvojitého zobrazenia funguje len vo Windows. 
• Keď je vo vašom počítači nainštalovaná grafická karta, uistite sa, či ste 

monitory zapojili do výstupných portov na tejto grafickej karte. 
• Skontrolujte správnosť nastavení viacnásobných zobrazení. Podrobnosti si 

pozrite v časti Pripojenie.viacerých.externých.displejov v �. kapitole.

? Môj počítač nemôže zistiť moje pamäťové zariadenie USB.
• Keď svoje pamäťové zariadenie USB zapojíte do svojho počítača po prvý 

raz, Windows automaticky nainštaluje jeho ovládač. Chvíľu počkajte a potom 
otvorte zložku Môj počítač a skontrolujte, či sa zistilo pamäťové zariadenie 
USB.  

• Svoje pamäťové zariadenie USB zapojte do iného počítača a vyskúšajte, či 
toto pamäťové zariadenie USB nie je poškodené alebo či správne funguje. 

? Zmeny v nastaveniach systému môjho počítača chcem obnoviť alebo 
zrušiť bez toho, aby sa poškodili moje osobné súbory alebo údaje.
 Pomocou funkcie Windows® System Restore môžete obnoviť alebo zrušiť 

zmeny v nastaveniach systému vášho počítača bez toho, aby sa poškodili 
vaše osobné údaje, ako sú dokumenty alebo fotografie. Ďalšie podrobnosti si 
pozrite v časti Obnovenie vášho systémuv �. kapitole.
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? Na.HDTV.je.roztiahnutý.obraz..
• Toto spôsobujú rôzne rozlíšenia vášho monitora a vášho HDTV. Rozlíšenie 

obrazovky nastavte tak, aby vyhovovalo vášmu HDTV. Na zmenu rozlíšenia 
obrazovky:

 1.  Na otvorenie nastavovacej obrazovky Rozlíšenie obrazovkyvykonajte 
ktorýkoľvek z nasledovných krokov: 

•   Kliknite na tlačidlo  > Ovládací panel > Vzhľad a prispôsobenie > 
Zobrazenie > Zmeniť nastavenia zobrazenia. 

  •   Pravým tlačidlom kliknite kdekoľvek na pracovnej ploche Windows. Keď  
sa zobrazí vyskakovacia ponuka, kliknite na tlačidlo Prispôsobiť > 
Zobrazenie > Zmeniť nastavenia zobrazenia.

 2.  Upravte rozlíšenie. Rozlíšenie si pozrite v dokumentácii dodanej k vášmu 
HDTV.

 3.  Kliknite na tlačidlo Použiť alebo OK. V potvrdzujúcom hlásení potom kliknite 
na možnosť Ponechať zmeny. 

? Z mojich reproduktorov nevychádza žiadny zvuk. 
• Uistite sa, či ste svoje reproduktory zapojili do portu Výstup zapojenia (lipová 

zelená) na prednom alebo zadnom paneli.  
• Skontrolujte, či je váš reproduktor zapojený do zdroja napájania a či je zapnutý. 
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
• Uistite sa, či nie je stlmený zvuk v systéme vášho počítača. 

•  Ak je stlmený, ikona zvuku je zobrazená ako  . Zvuk systému  
aktivujte kliknutím na ikonu v správovej oblasti Windows a potom kliknite 
na ikonu . 

•  Ak zvuk nie je stlmený, kliknite na ikonu  a posúvaním posuvného 
ovládača nastavte hlasitosť.

• Svoje reproduktory zapojte do iného počítača a vyskúšajte, či správne fungujú.

? Mechanika DVD nesníma disk.
• Skontrolujte, či je disk vložený štítkom hore.
• Skontrolujte, či je disk v strede v priehradky, obzvlášť disky s  

neštandardnou veľkosťou a tvarom.
• Skontrolujte, či disk nie je poškriabaný alebo poškodený. 

? Tlačidlo na vysunutie na mechanike DVD nereaguje.

 1. Kliknite na tlačidlo  > Počítač.

 2.  V ponuke kliknite pravým tlačidlom na ikonu 
Mechanika 
DVD RW  a potom 

kliknite na tlačidlo Vysunúť.
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Napájanie
Probl�m Možná príčina Opatrenie

Prerušené 
napájanie 
(nesvieti 
indikátor 
napájania)

Nesprávne napätie 
napájania

•   Ak váš počítač obsahuje prepínač 
napätia, nastavte ho podľa 
požiadaviek na napájanie vo svojej 
oblasti používania.

•   Upravte nastavenia napätia. Uistite 
sa, že sieťový kábel je vytiahnutý zo 
sieťovej zásuvky.

Váš počítač nie je zapnutý.
Na prednom paneli stlačte tlačidlo 
napájania a uistite sa, že počítač je 
zapnutý. 

Sieťový kábel vášho 
počítača je nesprávne 
zapojený.

•   Uistite sa, že sieťový kábel je 
správne zapojený.

•   Použite iný kompatibilný sieťový 
kábel.

Problémy s PSU (napájací 
zdroj)

V prípade potreby vykonať opravu 
zavolajte na naše Call Centrum.

Zobrazovanie
Probl�m Možná príčina Opatrenie

Po zapnutí 
počítača nie 
je na monitore 
žiadny obraz 
(čierna 
obrazovka) 

Tento signálny kábel nie 
je zapojený do správneho 
portu VGA vo vašom 
počítači. 

•   Signálny kábel zapojte do 
správneho portu pre obrazový signál 
(VGA na základnej doske alebo 
samostatný VGA port). 

•   Ak používate samostatnú kartu 
VGA, signálny kábel zapojte do 
samostatného portu VGA.

Problémy so signálnym 
káblom

Kábel skúste zapojiť do iného 
monitora.
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LAN
Probl�m Možná príčina Opatrenie

Nemôžem 
sa pripojiť na 
internet

Kábel LAN nie je zapojený. Zapojte kábel LAN do svojho počítača.

Problémy s káblom LAN

Uistite sa, či svieti LAN LED dióda. 
Ak nie, vyskúšajte iný LAN kábel. Ak 
to ani teraz nefunguje, obráťte sa na 
servisné stredisko ASUS. 

Váš počítač je nesprávne 
zapojený do smerovača 
alebo rozbočovača.

Uistite sa, že váš počítač je správne 
zapojený do smerovača alebo 
rozbočovača.

Nastavenia siete
Správne nastavenia LAN si vyžiadajte 
od vášho poskytovateľa internetových 
služieb (ISP). 

Problémy spôsobené 
protivírusovým softvérom Zatvorte protivírusový softvér.

Problémy s ovládačom Znovu nainštalujte ovládač LAN

Zvuk
Probl�m Možná príčina Opatrenie

Žiadny zvuk

Reproduktory alebo 
slúchadlá sú zapojené do 
nesprávneho portu.

•   Správny port si vyhľadajte v 
príručke pre používateľa dodanej k 
vášmu počítaču.

•   Reproduktory odpojte a znovu 
zapojte do počítača.

Reproduktor alebo 
slúchadlá nefungujú.

Skúste použiť iný reproduktor alebo 
slúchadlá.

Nefunguje ani zadný ani 
predný port pre zvukový 
výstup.

Vyskúšajte predný aj zadný port pre 
zvukový výstup. Ak jeden z týchto 
portov nefunguje, skontrolujte, či je 
tento port nastavený na viac kanálov. 

Problémy s ovládačom Znovu nainštalujte ovládač zvuku
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Syst�m
Probl�m Možná príčina Opatrenie

Systém je príliš 
pomalý

Spustených je príliš veľa 
programov. Zatvorte niektoré programy.

Počítač je napadnutý 
vírusom

•   Pomocou protivírusového softvéru 
skontrolujte celý počítač a 
odstráňte všetky zistené vírusy.

•   Znovu nainštalujte operačný 
systém.

Systém často 
spadúva alebo 
mrzne.

Porucha pevnej diskovej 
jednotky

•    Poškodenú pevnú diskovú jednotku 
zaneste do opravy servisnému 
stredisku ASUS.

•   Vymeňte za novú pevnú diskovú 
jednotku.

Problémy s pamäťovým 
modulom

•   Vymeňte za kompatibilné 
pamäťové moduly.

•   Vyberte ďalšie moduly, ktoré ste 
nainštalovali, a potom skúste 
znovu.

Váš počítač je 
nedostatočne vetraný.

Počítač premiestnite na iné miesto s 
lepším prúdením vzduchu.

Nainštalovanú sú 
nekompatibilné softvéry. 

Preinštalujte operačný systém a 
znovu nainštalujte kompatibilné 
softvéry.
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CPU
Probl�m Možná príčina Opatrenie

Počítač je hneď 
po zapnutí príliš 
hlučný.

Váš počítač sa štartuje.

To je normálne. Keď sa počítač 
zapína, ventilátor je v chode na plné 
otáčky. Po načítaní operačného 
systému sa znížia otáčky ventilátora.

Zmenili sa nastavenia v 
BIOSe.

BIOS obnovte na jeho štandardné 
nastavenia.

Stará verzia BIOS

BIOS aktualizujte na najnovšiu 
verziu. Najnovšiu verziu BIOS si 
stiahnite z internetovej stránky 
Podpora ASUS na http://support.
asus.com.

Počas práce je 
počítač príliš 
hlučný.

Vymenený je ventilátor 
CPU.

Uistite sa, že používate kompatibilný 
alebo spoločnosťou ASUS 
odporúčaný ventilátor CPU.

Váš počítač je 
nedostatočne vetraný.

Počítač premiestnite na iné miesto s 
lepším prúdením vzduchu.

Teplota systému je príliš 
vysoká.

•   Aktualizujte  BIOS. 
•   Ak viete znovu namontovať 

základnú dosku, skúste vyčistiť 
vnútorný priestor skrinky počítača.

Ak problém stále pretrváva, skontrolujte svoj záručný list k vášmu stolnému počítaču a 
zaneste ho do opravy servisnému stredisku ASUS. Informácie o servisnom stredisku si 
pozrite na internetovej stránke Podpora ASUS nahttp://support.asus.com.
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Kontaktné informácie spoločnosti ASUS

ASUSTeK.COMPUTER.INC.
Adresa  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11�59
Telefón  +886-�-�894-�447
Fax    +886-�-�890-7798
E-mail  info@asus.com.tw
Internetová stránka  www.asus.com.tw

Technická podpora
Telefón  +86-�1-�84�9911
On-line podpora  support.asus.com

ASUS.COMPUTER.INTERNATIONAL.(America)
Adresa  800 Corporate Way, Fremont, CA 945�9, USA
Telefón  +1-81�-�8�-�777
Fax   +1-510-608-4555
Internetová stránka  usa.asus.com

Technická podpora
Telefón  +1-81�-�8�-�787
Faxové číslo oddelenia podpory +1-812-284-0883
On-line podpora  support.asus.com

ASUS.COMPUTER.GmbH.(Germany.and.Austria)
Adresa  Harkort Str. �1-��, D-40880 Ratingen, Germany
Fax   +49-�10�-959911
Internetová stránka  www.asus.de
On-line kontakt  www.asus.de/sales

Technická podpora
Telefón  +49-1805-010923*
Faxové číslo oddelenia podpory +49-2102-9599-11*
On-line podpora  support.asus.com

* 0,14 EUR/minuto a partir da rede telefónica fixa na Alemanha; 0,42 EUR/minuto 
a partir de um telemóvel.

Výrobca ASUSTeK Computer Inc.
Telefón:            +886-�-�894-�447
Adresa:             No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 11�, 
TAIWAN R.O.C

Autorizovaný.
zástupca v Európe

ASUSTeK Computer GmbH

Adresa:.. HARKORT STR. �1-��, 40880 RATINGEN, GERMANY



Komputer.biurkowy.ASUS.Gaming
ROG.CG8890

Podręcznik użytkownika
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Wydanie pierwsze 
Lipiec �01�

Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie 
można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych 
lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem 
wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, 
pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był 
naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany 
zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub 
usunięta etykieta z numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA 
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, 
WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W 
ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY 
LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, 
SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ 
ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB 
UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, 
JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W 
WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU 
LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, 
SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W 
DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ 
INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS 
NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ 
WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I 
OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być 
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i 
używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez 
naruszania ich praw. 
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Uwagi.
REACH
Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie 
chemikaliów), na stronie sieci web ASUS REACH, pod adresem http://green.asus.com/
english/REACH.htm, opublikowaliśmy substancje chemiczne znajdujące się w naszych 
produktach

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications 
Commission.(FCC)
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega 
następującym dwóm warunkom:
• To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
• To urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem 

zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia wymagania dla 
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały 
opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach 
domowych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o 
częstotliwości radiowej i jeśli zostanie zainstalowane lub będzie używane niezgodnie z 
instrukcjami producenta, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie 
to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można 
sprawdzić przez jego włączenie i wyłączenie) należy spróbować wyeliminować zakłócenia, 
jedną z następujących metod:
• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego 

podłączony jest odbiornik.
• Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w 

celu uzyskania pomocy.

Aby zapewnić zgodność z przepisami FCC, do połączenia monitora z kartą graficzną, 
wymagane jest używanie  kabli ekranowanych. Zmiany lub modyfikacje wykonane 
bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować 
pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.
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Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF
To urządzenie można zainstalować i używać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a 
antenę(y) stosowaną z tym nadajnikiem należy zainstalować w odległości co najmniej 
20 cm od wszystkich osób i nie należy jej przenosić lub używać razem z inną anteną lub 
nadajnikiem. Dla zachowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji RF, 
użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji i warunki działania nadajnika.

Oświadczenie.Canadian.Department.of.Communications..
(Kanadyjski.Departament.Komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dotyczących zakłóceń emisji 
radiowej spowodowanych działaniem urządzeń cyfrowych, ustanowionych przez przepisy 
Radio Interference Regulations (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych) Canadian 
Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Uwaga Macrovision Corporation dotycząca produktu
Ten produkt zawiera chronioną prawem autorskim technologię, zabezpieczoną metodami 
ochrony praw patentowych USA i innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, 
posiadanymi przez Macrovision Corporation i innych właścicieli tych praw. Użycie tej 
chronionej prawem autorskim technologii musi być autoryzowane przez firmę Macrovision 
Corporation, a jej stosowanie ogranicza się wyłącznie do użytku domowego i innych 
zastosowań z ograniczoną widownią , chyba że wynika to z autoryzacji udzielonej 
odrębnie przez Macrovision Corporation. Operacje inżynierii odwrotnej i demontażu są 
zabronione. 

Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować wybuch baterii. Baterię 
można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez 
producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Recycling.ASUS./.Serwis.odbioru
Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego zaangażowania w zapewnienie 
najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań 
umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych 
elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe informacje o recyklingu 
dla poszczególnych regionów znajdują się na stronie http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i urządzenia peryferyjne. 
Komputer dekstop PC należy czyścić używając czystego, celulozowego tamponu lub 
szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości ścierających, z dodatkiem kilku kropel 
ciepłej wody, a nadmiar wilgoci należy usunąć suchą szmatką.

• NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach 
roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.

• NIE NALEŻY używać komputera w miejscach brudnych lub zakurzonych. NIE NALEŻY 
używać urządzenia podczas wycieku gazu.

• NIE NALEŻY umieszczać lub upuszczać obiektów na górnej części komputera i nie 
należy wpychać do komputera desktop PC żadnych obcych obiektów.

• NIE NALEŻY narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.
• NEI NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na 

deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami 
elektrycznymi.

• Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wrzucać baterii do ognia. 
NIE NALEŻY zwierać styków. NIE NALEŻY demontować baterii.

• Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C (32˚F) 
do 35˚C (95˚F).

• NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec 
przegrzaniu systemu.

• NIE NALEŻY używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych 
urządzeń peryferyjnych.

• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy 
odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.

• Przed użyciem adaptera lub przedłużacza skonsultować się z profesjonalistą 
elektrykiem. Urządzenia te mogą spowodować przerwanie obwodu uziemienia.

• Należy upewnić się, że urządzenia te są ustawione na prawidłowe w danym regionie 
napięcie. Przy braku pewności co do napięcia w używanym gniazdku elektrycznym 
należy się skontaktowac z lokalnym zakładem energetycznym.

• Jeśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy 
skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
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Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku
Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać uwagę na 
występujące w tym podręczniku następujące symbole.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO/PRZESTROGA:  Informacje, zapobiegające odniesieniu 
obrażeń podczas wykonywania zadania. 

 OSTRZEŻENIE: Informacje, które mają zapobiegać uszkodzeniu komponentów 
podczas wykonywania zadania. 

 UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, które mogą pomóc w wykonaniu 
zadania.

  WAŻNE: Instrukcje, które NALEŻY wykonać, aby zakończyć zadanie.

Gdzie można znaleźć więcej informacji
Dodatkowe informacje oraz aktualizacje produktu i oprogramowania, można znaleźć w 
następujących źródłach.
. Strony.sieci.web.ASUS
 Strona sieci web ASUS udostępnia zaktualizowane informacje dotyczące sprzętu i 

oprogramowania ASUS. Sprawdź stronę sieci web ASUS www.asus.com.
 Lokalna.pomoc.techniczna.ASUS
 Sprawdź stronę sieci web ASUS, pod adresem http://support.asus.com/contact w celu 

uzyskania informacji kontaktowych lokalnego technika serwisu. 

http://www.asus.com
http://support.asus.com/contact
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Komputer biurkowy ASUS 
Gaming ROG

Opakowanie z klawiaturą do 
gier ASUS ROG U9N x1

Laserowa myszka dla 
graczy ASUS GX900 x1

Installation Guide

Przewód zasilający x1 Oprogramowanie do 
nagrywania Nero 9 DVD 

x1 

Podręcznik instalacji x1

Karta gwarancyjna x1 Pomocniczy dysk DVD Dysk DVD przywracania 
(opcjonalna)

LUB

Przenośna antena Wi-Fi Ring x 2 
(opcjonalna)

Antena (opcjonalna) x1s

Zawartość opakowania

• Jeśli jakiekolwiek z wymienionych wyżej elementów będą uszkodzone lub nie będzie ich 
w opakowaniu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

• Pokazane powyżej ilustracje elementów służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste 
specyfikacje produktu zależą od modelu

• Szczegółowe informacje dotyczące używania dostarczonej klawiatury i myszy, sprawdź 
w częściach Używanie klawiatury do gier ASUS ROG oraz Używanie myszy do gier 
ASUS GX900. 
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Rozdział.1
Rozpoczęcie

Poznanie.komputera

Panel.przedni

Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Porty i ich lokalizacje oraz kolor obudowy 
zależą od modelu.

Witamy!
Dziękujemy za zakupienie Komputer biurkowy ASUS Gaming ROG CG8890! 
Komputer biurkowy ASUS Gaming ROG CG8890 udostępnia najnowsze rozwiązania, 
bezkompromisową niezawodność i dedykowane użytkownikowi narzędzia. Wszystkie te 
wartości są zawarte w zadziwiającej, futurystycznej i stylowej obudowie.

Przed rozpoczęciem ustawień komputera desktop PC ASUS należy przeczytać kartę 
gwarancyjną ASUS.

1

2

3

4

5

7
8

109 11 12

6
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1.. Przycisk.zasilania. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer.
2.. Gniazdo.Secure.Digital™./.MultiMediaCard. Do tego gniazda można wkładać karty 

Secure Digital™ / MultiMediaCard. 
3. Wnęka napędu optycznego. Do montażu napędu optycznego.
4. Wnęka do podłączania bez wyłączania (Hot Swap) (pusta). Umożliwia instalację 

dodatkowego dysku twardego.
5.. Dioda.LED.zasilania..Ta dioda LED świeci po włączeniu komputera.
6.. Gniazdo.kart.Memory.Stick™./.Memory.Stick.Pro™. Do tego gniazda można 

wkładać karty Memory Stick™ / Memory Stick Pro™.
7.. Gniazdo.kart.CompactFlash6®./.Microdrive™. Do tego gniazda można wkładać karty 

CompactFlash® / Microdrive™.
8.. Przycisk.OC..Ten przycisk reguluje profil System Level Up komputera.
9.. Porty USB 3.0.Porty.USB.3.0. Te porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umożliwiają podłączenie 

takich urządzeń USB 3.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne. 

.
.
.
.
.
.
.
.

10.. Porty USB 2.0.Porty.USB.2.0. Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają podłączenie 
takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.

11.. Port.mikrofonu. Ten port umożliwia podłączenie mikrofonu.
12.   Port słuchawek. Ten port służy do podłączania słuchawek lub głośnika. 

• NIE NALEŻY podłączać klawiatury/myszy do któregokolwiek portu USB 3.0, podczas 
instalacji systemu operacyjnego Windows®.

• Z powodu ograniczeń kontrolera USB 3.0, urządzenia USB 3.0 można używać 
wyłącznie w środowisku systemu operacyjnego Windows®, po zainstalowaniu 
sterownika USB �.0.

• Urządzenia USB 3.0 można używać wyłącznie jako urządzenia pamięci masowej.

• Zalecamy, aby podłączać urządzenia USB 3.0 do portów USB 3.0 w celu uzyskania 
większej szybkości i lepszej wydajności urządzeń USB 3.0.
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Panel.tylny

E-SATA

2120

1312

10 119

14

22

3

6
4
5

2

7
8 16

17

15

18

19

1

1.. Porty.USB.2.0. Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają podłączenie 
takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.

2. Przełącznik Czyść CMOS. Naciśnij przełącznik Czyść CMOS w celu usunięcia 
informacji konfiguracji BIOS jedynie, kiedy dojdzie do zawieszenia systemu z powodu 
przetaktowania.

3. Port.optyczny.S/PDIF_OUT. Do podłączania zewnętrznego urządzenia wyjścia audio, 
przez optyczny kabel S/PDIF.

4. Przełącznik Połącz ROG. Umożliwia monitorowanie i regulację lokalnego komputera 
przez twój zdalny komputer.

5. Porty.USB.2.0. Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają podłączenie 
takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.

6. Porty USB 3.0. obsługa trybu Boost UASP ASUS USB 3.0. Le porty Universal 
Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 3.0 jak mysz, 
drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.
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• Port USB 3.0 obsługują jedynie Windows® 7 lub wersje późniejsze. Standard UASP 
obsługuje jedynie Windows® 8.

• DO NOT connect a keyboard / mouse to any USB �.0 port when installing Windows® 
operating system.

• Due to USB �.0 controller limitation, USB �.0 devices can only be used under Windows® 
OS environment and after the USB �.0 driver installation.

• USB �.0 devices can only be used as data storage only.

• We strongly recommend that you connect USB �.0 devices to USB �.0 ports for faster 
and better performance for your USB �.0 devices.

7. Zewnętrzne gniazda SATA. Zewnętrzne gniazda SATA służą do podłączenia urządzeń 
pamięci masowej SATA.

8. Porty USB 3.0. obsługa trybu Boost UASP ASUS USB 3.0. Le porty Universal 
Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 3.0 jak mysz, 
drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.

9. Port wyjścia na głośnik boczny (szary).Port wyjścia na głośnik boczny (szary). Ten port służy do podłączania głośników 
bocznych w konfiguracji audio 8-kanałowego.

10. Port wyjścia na głośnik tylny (czarny).Port wyjścia na głośnik tylny (czarny). Ten port służy do podłączania głośników 
tylnych w konfiguracji audio 4, 6 i 8-kanałowego.

11. Port Centralny/Subwoofer (pomarańczowy).Port Centralny/Subwoofer (pomarańczowy). Ten port służy do podłączenia 
głośników centralny/subwoofer.

12. Port mikrofonu (różowy).Port mikrofonu (różowy). Ten port umożliwia podłączenie mikrofonu.
13.. Port wyjścia liniowego (jasnozielony). Ten port służy do podłączania słuchawek lub 

głośnika. W konfiguracji 4, 6 lub 8-kanałowej, funkcja tego portu to wyjście na głośnik przedni.
14. Port wejścia liniowego (jasnoniebieski).Port wejścia liniowego (jasnoniebieski). Ten port służy do podłączenia odtwarzacza 

taśmowego, CD, DVD lub innych źródeł audio.

Sprawdź tabelę konfiguracji audio poniżej w celu uzyskania opisu funkcji portów audio w 
konfiguracji 2, 4, 6 lub 8-kanałowej.

 Audio 2, 4, 6 lub 8-kanałowe

Port Słuchawki.
2-kanałowe 4-kanałowe 6-kanałowe 8-kanałowe

Jasnoniebieski Wejście 
liniowe Wejście liniowe Wejście liniowe Wejście liniowe

Jasnozielony Wyjście 
liniowe

Przednie wyjście na 
głośnik

Przednie wyjście na 
głośnik

Przednie wyjście na 
głośnik

Różowy Wejście 
mikrofonu Wejście mikrofonu Wejście mikrofonu Wejście mikrofonu

Pomarańczowy – – Centralny/Subwoofer Centralny/Subwoofer

Czarny – Wyjście na głośnik tylny Wyjście na głośnik tylny Wyjście na głośnik 
tylny

Szary – – – Wyjście na głośnik 
boczny
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15.. Klawiatura.PS/2/Port.combo.myszy.(purpurowy). To jest port dla klawiatury lub 
myszy PS/2.

16.. Port.LAN.(R�-45). Ten port umożliwia wykonywanie połączeń Gigabit z siecią LAN 
(Lokalna sieć komputerowa) przez hub sieciowy.through a network hub.

17. EKarta WLAN ASUS (wyłącznie wybrane modele).EKarta WLAN ASUS (wyłącznie wybrane modele).Karta WLAN ASUS (wyłącznie wybrane modele). Ta opcjonalna karta WLAN, 
umożliwia połączenie komputera z siecią bezprzewodową.

18. Porty karty dźwiękowej (wymienne). Porty te umożliwiają podłączenie urządzeń 
wyjścia, takich jak mikrofon, słuchawki i głośniki..

19. Zaślepka gniazdaZaślepka gniazda (opcjonalne).rozszerzenia. Zaślepkę gniazda rozszerzenia należy 
odłączyć podczas instalacji karty rozszerzenia.

20.. Przełącznik zasilania. Przełącz w celu WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA zasilacza komputera.
21.  Złącze zasilania. (parametry wejścia: 100~120/200~240Vac, 60/50Hz, 10/5A). Do 

tego portu należy podłączyć przewód zasilający. 
22... Szczeliny.wentylacyjne. Zapewniają przepływ powietrza. 

Dioda.LED.aktywności/połączenia............................Dioda.LED.szybkości
Stan Opis Stan Opis
WYŁ. Brak połączenia WYŁ. Połączenie 10Mbps

Połączenie Połączenie 100Mbps
MIGANIE Aktywność 

danych
ZIELONA Połączenie 1Gbps

Wskazania.LED.portu.LAN

Dioda.LED.
SZYBKOŚCI

Dioda.LED.
AKTYWNOŚĆ/
POŁĄCZENIE
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Ustawienia.komputera
Ta część zawiera opis podłączania do komputera głównych urządzeń, takich jak zewnętrzny 
monitor, klawiatura, mysz i przewód zasilający.

Podłączanie zewnętrznego monitora
Używanie karty graficznej ASUS (wyłącznie wybrane modele)
Podłącz monitor do portu wyjścia wyświetlania dyskretnej karty graficznej ASUS.

W celu podłączenia zewnętrznego monitora z wykorzystaniem karty graficznej ASUS:

1. Podłącz monitor do portu wyjścia wyświetlania karty graficznej ASUS.
2. Podłącz monitor do źródła zasilania.

Porty wyjścia wyświetlania karty graficznej ASUS zależą od modelu.

E-SATA

• Jeśli komputer jest dostarczany z kartą graficzną ASUS, karta graficzna jest ustawiana 
w BIOS jako podstawowe urządzenie wyświetlania. Dlatego, monitor należy podłączyć 
portu wyjścia wyświetlania na karcie graficznej.

• Szczegółowe informacje dotyczące podłączania do komputera kilku zewnętrznych 
monitorów, znajdują się w części Podłączanie wielu zewnętrznych monitorów w 
Rozdziale 3 tego podręcznika użytkownika.
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Podłączenie klawiatury USB i myszy USB
Podłącz klawiaturę USB i mysz USB do portów USB na panelu tylnym komputera.

Podłączenie przewodu zasilającego
Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do złącza zasilania na panelu tylnym 
komputera, a drugi koniec do źródła zasialnia.

Dostęp do preinstalowanego programu narzędziowego do dostarczonej myszy do gier 
ASUS GX900 można uzyskać wyłącznie poprzez podłączenie myszy do komputera, przed 
pierwszym uruchomieniem Windows® 7. W przeciwnym razie, konieczna będzie ręczna 
instalacja programu narzędziowego z dostarczonej pomocniczego dysku DVD. Sprawdź 
szczegółowe informacje w Rozdziale 4 Używanie myszy do gier ASUS GX900.

E-SATA

E-SATA



194

Polski

Po
ls

ki

Polski

Po
ls

ki

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE komputera
W tej części znajduje się opis włączania/wyłączania komputera po wykonaniu ustawień 
komputera.

WŁĄCZANIE komputera
W celu WŁĄCZENIA komputera:

1. Włącz przełącznik zasilania.
2. Przestaw przełącznik zasilania na ON (WŁĄCZ), a następnie naciśnij przycisk zasilania 

komputera.

3. Zaczekaj na automatyczne załadowanie systemu oeracyjnego.

WYŁĄCZANIE komputera
W celu WYŁĄCZENIA komputera:

1. Zamknij wszystkie działające aplikacje.

�. Kliknij .na pulpicie Windows®.

�. Kliknij , aby wyłączyć system operacyjny.

E-SATA

Przycisk.zasilania
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Rozdział 2
Używanie Windows®.7

Pierwsze.uruchomienie
Przy pierwszym uruchomieniu komputera, wyświetlany jest szereg ekranów, umożliwiających 
wykonanie podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows® 7.

W.celu.pierwszego.uruchomienia:

1. Włącz komputer. Zaczekaj kilka minut na wyświetlenie ekranu Konfigurowanie 
systemu.Windows®.

2. Na rozwijanej liście wybierz język. Kliknij Dalej.
3. Na rozwijanej liście, wybierz Kraj.lub.region, Czas.i.waluta oraz Układ klawiatury. 

Kliknij Dalej.
4. Wprowadź unikatowe nazwy dla opcji nazwa użuytkownika oraz nazwa.komputera. 

Kliknij Dalej.

5.. .Wprowadź niezbędne informacje w celu ustawienia hasła, a następnie kliknij Dalej. 
Można także kliknąć Dalej, aby pominąć tę czynność, bez wprowadania żadnych 
informacji.

6. Uważnie przeczytaj warunki licencji. Zaznacz Akceptuję postanowienia licencyjne i 
kliknij Dalej.

7. Wybierz Użyj ustawień zalecanych lub Instaluj tylko ważne aktualizacje  w celu 
ustawienia zabezpieczeń komputera. Aby pominąć tę czynnośc, wybierz Zapytaj.mnie.
później.

8. Sprawdź ustawienia daty i czasu. Kliknij Dalej. System załaduje nowe ustawienia i 
wykona ponowne uruchomienie. Można teraz rozpocząć używanie komputera.

Aby później skonfigurować hasło dla konta, sprawdź część Konfiguracja konta 
użytkwonika i hasła w tym rozdziale.
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Używanie pulpitu Windows®.7

Kliknij ikonę Start  > Pomoc i obsługa techniczna w celu uzyskania dalszych informacji 
o Windows® 7.

Używanie menu Start
Menu Start daje dostęp do programów, narzędzi i innych użytecznych elementów komputera. 
Udostępnia także więcej informacji o Windows® 7 poprzez funkcję Pomoc i obsługa 
techniczna.

Uruchamianie elementów z menu Start
W celu uruchamiania elementów z menu Start:

1. Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start .
2. Z menu Start, wybierz element do uruchomienia.

Stale wyświetlane programy, można przypiąć w menu Start. Dalsze, szczegółowe 
informacje znajdują się w tym rozdziale, w części Przypinanie programów w menu Start 
lub  na pasku zadań.

Używanie elementu Pierwsze kroki
Element Pierwsze.kroki w menu Start, zawiera informacje dotyczące podstawowych zadań, 
takich jak personalizacja Windows®, dodawanie nowych użytkowników i transfer plików, 
wspomagające użytkownika w używaniu Windows® 7.

W celu użycia elementu Pierwsze kroki:

1. Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start  w celu uruchomienia menu Start.
2. Wybierz Pierwsze.kroki. Pojawi się lista dostępnych zadań.
3. Wybierz zadanie do wykonania.

Używanie paska zadań
Pasek zadań umożliwia uruchamianie i zarządzanie programami albo elementami 
zainstalowanymi w komputerze.

Uruchamianie programu z paska zadań
W celu uruchomienia programu z paska zadań:

• Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę w celu uruchomienia programu. Ponownie 
kliknij ikonę w celu ukrycia programu.

Stale wyświetlane programy, można przypiąć na pasku zadań. Dalsze, szczegółowe 
informacje znajdują się w tym rozdziale, w części Przypinanie programów w menu Start 
lub  na pasku zadań.
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Przypinanie elementów na liście szybkiego dostępu
Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony na pasku zadań, uruchomiona zostanie lista 
szybkiego dostępu, zapewniając szybki dostęp do łączy powiązanych z programami lub 
elementami. Do listy szybkiego uruchamiania można przypiąć takie elementy, jak ulubione 
strony sieci web, często odwiedzane foldery lub napędy albo ostatnio odtwarzane pliki 
multimedialne.

Aby przypiąć elementy do listy szybkiego uruchamiania:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę na pasku zadań.
2. Na liście szybkiego uruchamiania, kliknij prawym przyciskiem element do przypięcia, a 

następnie wybierz Przypnij.do.tej.listy.

Odpinanie elementów od listy szybkiego uruchamiania
W celu odpięcia elementów od listy szybkiego uruchamiania:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę na pasku zadań.
2. Na liście szybkiego uruchamiania, kliknij prawym przyciskiem element do przypięcia, a 

następnie wybierz Odepnij.od.tej.listy.

Przypinanie programów w menu Start lub na pasku zadań
W celu przypięcia programów w menu Start lub na pasku zadań:

1. Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start  w celu uruchomienia menu Start.
2. Kliknij prawym przyciskiem element do przypięcia w menu Start lub na pasku zadań.
3. Wybierz Przypnij do paska zadań lub Przypnij.do.menu.Start.

Można także kliknąć prawym przyciskiem ikonę uruchomienia programu na pasku zadań, a 
następnie wybrać Przypnij ten program do paska zadań.

Odpinanie programów od menu Start
W celu odpięcia programów od menu Start:

1. Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start  w celu uruchomienia menu Start.
2. W menu Start, kliknij prawym przyciskiem program do odpięcia, a następnie wybierz 

Usuń z tej listy.

Odpinanie programów od paska zadań
W celu odpięcia programów od paska zadań:

1. Na pasku zadań, kliknij prawym przyciskiem program do usunięcia z paska zadań, a 
następnie wybierz Odepnij ten program od paska zadań.
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Używanie obszaru powiadomień
Domyślnie, w obszarze powiadomień znajdują się następujące trzy ikony:

Powiadomienie.Centrum.akcji

Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić wszystkie komunikaty alarmu/powiadomienia i uruchomić 
Centrum akcji Windows®.

Połączenie sieciowe

Ta ikona wyświetla stan połączenia i siłę sygnału przewodowego lub bezprzewodowego 
połączenia sieciowego.

Głośność

Kliknij tę ikonę, aby wyregulować głośność.

Wyświetlanie powiadomienia o alarmie
Aby wyświetlić powiadomienie o alarmie:

• Kliknij ikonę Powiadomienie , a następnie kliknij komunikat w celu jego otwarcia.

Dalsze, szczegółowe informacje są dostępne w tym rozdziale, w części Używanie 
Centrum.akcji.Windows®.

Dostosowanie ikon i powiadomień
Można wybrać wyświetlanie lub ukrywanie ikon i powiadomień na pasku zadań w obszarze 
powiadomień.

Aby dostosować ikony i powiadomienia:

1. W obszarze powiadomień, kliknij ikonę strzałki .
�. Kliknij Dostosuj.
3. Na rozwijanej liście, wybierz zachowanie dla ikon lub elementów, które mają zostać 

dostosowane.

Zarządzanie plikami i folderami
Używanie programu Eksplorator Windows®

Eksplorator Windows® umożliwia przeglądanie, zarządzanie i organizację plików i folderów.

Uruchamianie.programu.Eksplorator.Windows®

Aby uruchomić Eksplorator Windows®:

1. Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start  w celu uruchomienia menu Start.
�. Kliknij Komputer w celu uruchomienia programu Eksplorator Windows®.
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Eksploracja plików i folderów
W celu eksploracji plików i folderów:

1. Uruchom Eksplorator Windows®.
2. W panelu nawigacji lub widoku, przeglądaj lokalizację danych.
3. Kliknij na pasku łączy strzałkę, aby wyświetlić zawartość napędu lub foldera.

Dostosowanie.widoku.pliku/foldera
W.celu.dostosowania.widoku.pliku/foldera:

1. Uruchom Eksplorator Windows®.
2. W panelu nawigacji, wybierz lokalizację danych.

3. Na pasku narzędziowym, kliknij ikonę Widok .
4. W menu Widok, przesuń suwak w celu wyboru widoku pliku/foldera.

Można także kliknąć prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok, kliknąć 
Widok i wybrać wymagany typ widoku.

Rozmieszczanie plików
W celu rozmieszczenia plików:

1. Uruchom Eksplorator Windows®.
�. Kliknij w polu Rozmieść według, aby wyświetlić rozwijaną listę.
3. Wybierz preferowany typ rozmieszczenia.

Sortowanie plików
W celu sortowania plików:

1. Uruchom Eksplorator Windows®.
2. Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok.
3. W wyświetlonym menu, wybierz Sortuj według, a następnie wybierz preferowany typ 

sortowania.

Grupowanie plików
W celu pogrupowania plików:

1. Uruchom Eksplorator Windows®.
2. Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok.
3. W wyświetlonym menu, wybierz Grupuj według, a następnie wybierz preferowany typ 

grupowania.
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Dodawanie.nowego.foldera
Aby dodać nowy folder:

1. Uruchom Eksplorator Windows®.
2. Kliknij na pasku narzędziowym Nowy.folder.
3. Wprowadź nazwę dla nowego foldera.

Można kliknąć prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok, kliknąć Nowy > 
Folder.

Kopia zapasowa plików
Ustawienia.kopii.zapasowej
Aby ustawić kopię zapasową:

1. Kliknij  >.Wszystkie.programy.> Konserwacja > Kopia.zapasowa.i.
przywracanie.

�. Kliknij Konfiguruj kopię zapasową. Kliknij Dalej.
3. Wybierz miejsce docelowe kopii zapasowej. Kliknij Dalej.
4. Wybierz Wybierz.automatycznie.(zalecane) lub Pozwól mi wybrać tryb kopii 

zapasowej. 

Po wybraniu Wybierz.automatycznie, system Windows® nie wykona kopii zapasowej 
programów, plików sformatowanych w systemie FAT, plików w koszu lub plików 
tymczasowych o wielkości 1GB lub większych.

Przywracanie.systemu
Funkcja Przywracanie systemu Windows® tworzy punkt przywracania, w którym zapisywane 
są ustawienia systemu komputerowego, w określonym dniu i czasie. Umożliwia to 
przywrócenie lub cofnięcie zmian ustawień systemu komputerowego bez wpływu na dane 
osobiste.

W celu przywrócenia systemu:

1. Zamknij wszystkie działające aplikacje.

�. Kliknij  >.Wszystkie.programy.>.Akcesoria.> Narzędzia systemowe >.
Przywracanie.systemu.

3. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu.

5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu.
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Zabezpieczenie.komputera
Używanie Centrum akcji Windows®.7
Centrum akcji Windows® 7 udostępnia powiadomienia o alarmach, informacje o 
bezpieczeństwie, informacje o konserwacji systemu i opcję automatycznego rozwiązywania 
problemów oraz naprawiania niektórych, powszechnych problemów dotyczących komputera.

Powiadomienia można dostosować. Dalsze, szczegółowe informacje są dostępne w tym 
rozdziale, w części Dostosowanie ikon i powiadomień.

Uruchamianie.Centrum.akcji.Windows®.7
Aby uruchomić Centrum akcji Windows®.7:

1. W celu uruchomienia Centrum akcji Windows® 7, kliknij ikonę Powiadomienie , a 
następnie kliknij Otwórz Centrum akcji.

�. W Centrum akcji Windows® 7, kliknij zadanie do wykonania.

Używanie funkcji Aktualizuj Windows®

Funkcja Aktualizuj Windows® umożliwia sprawdzanie i instalację najnowszych aktualizacji w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności komputera.

Uruchamianie.funkcji.Aktualizuj.Windows®

W.celu.uruchomienia.funkcji.Aktualizuj.Windows®:

1. Na pasku zadań Windows®, kliknij ikonę Start  w celu uruchomienia menu Start.
2. Wybierz Wszystkie.programy > Windows®.Update.
�. Na ekranie Windows® Update, kliknij zadanie do wykonania.

Ustawienia konta i hasła
Dla osób, które będą używały komputer, można utworzyć konta i hasła.

Ustawienie konta użytkownika
Aby ustawić konto użytkownika:

1. Na pasku zadań Windows®, kliknij  > Pierwsze.kroki > Dodaj.nowych.
użytkowników.

2. Wybierz Zarządzaj innym kontem.
3. Wybierz Utwórz nowe konto. 
4. Wprowadź nazwę nowego użytkownika.
5. Wybierz jako typ użytkownika Użytkownik standardowy lub Administrator.
6. Po zakończeniu, kliknij Utwórz konto. 
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Ustawienie hasła użytkownika
W celu ustawienia hasła użytkownika:

1. Wybierz użytkownika, dla którego ma zostać utworzone hasło.
2. Wybierz Utwórz hasło.
3. Wprowadź hasło i potwierdź je. Wprowadź podpowiedź do hasła.
4. Po zakończeniu, kliknij Utwórz hasło.

Uaktywnianie.programu.antywirusowego..
W komputerze preinstalowany jest program Trend Micro Internet Security. Jest to program 
antywirusowy innej firmy, chroniący komputer przed atakami wirusów. Można go zakupić 
oddzielnie. Po uaktywnieniu, dostępny jest 60-dniowy okres próbny. 

W.celu.uaktywnienia.Trend.Micro.Internet.Security:

1. Uruchom aplikację Trend Micro Internet Security.
2. Uważnie przeczytaj warunki licencji. Kliknij .Zgoda.i.uaktywnienie.
3. Wprowadź swój adres e-mail i wybierz lokalizację. Kliknij Dalej. 
4. Kliknij Zakończ, aby dokończyć aktywację.

Korzystanie z funkcji Pomoc i obsługa techniczna 
Windows®

Pomoc i obsługa techniczna Windows® udostępnia wskazówki i odpowiedzi dotyczące 
używania aplikacji na platformie Windows® 7. 

W celu uruchomienia funkcji Pomoc i obsługa techniczna Windows®, kliknij  >.Pomoc.i.
obsługa techniczna. 

Upewnij się, że dostępne jest połączenie z Internetem, aby uzyskać najnowszą pomoc 
online Windows®.
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W celu odłączenia urządzenia pamięci masowej USB:

1. Kliknij  w obszarze powiadomień systemu Windows® 
komputera, następnie kliknij Eject.USB2.0.FlashDisk.
(Wysuń dysk flash USB2.0) lub, jeśli używany jest 
sterownik napędu flash USB3.0 albo urządzenia zgodne 
z USB3.0 kliknij Eject USB3.0 FlashDisk (Wysuń dysk 
flash USB3.0).

2. Po wyświetleniu komunikatu Sprzęt może być 
bezpiecznie usunięty, odłącz od komputera 
urządzenie pamięci masowej USB.

Rozdział.3
Podłączanie urządzeń do komputera 

Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB
Ten komputer desktop PC  udostępnia porty USB 2.0/1.1  I USB 3.0 na panelu przednim i 
tylnym. Porty USB umożliwiają podłączanie urządzeń USB, takich jak urządzenia pamięci 
masowej.  

W celu podłączenia urządzenia pamięci masowej USB: 

 • Wstaw urządzenie pamięci masowej USB do komputera.

Panel.przedni Panel.tylny

NIE NALEŻY odłączać urządzenia pamięci masowej USB podczas transferu danych. Może 
to spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia pamięci masowej USB.

E-SATA
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Podłączanie mikrofonu i głośników
Ten komputer desktop PC jest dostarczany z portami mikrofonu i portami głośników na 
panelach przednim i tylnym. Porty We/Wy audio na panelu tylnym, umożliwiają podłączenie  
2-kanałowych, 4-kanałowych, 6-kanałowych i 8-kanałowych głośników stereo.

Podłączanie słuchawek i mikrofonu

Podłączanie 2-kanałowych głośników

WEJŚCIA 
AUDIO
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Podłączanie 4-kanałowych głośników

Podłączanie 6-kanałowych głośników

Tył Przód

Centralny/
Subwoofer

WEJŚCIA 
AUDIO

WEJŚCIA 
AUDIO

Tył Przód

WEJŚCIA 
AUDIO

WEJŚCIA 
AUDIO

WEJŚCIA 
AUDIO
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Podłączanie 8-kanałowych głośników

Centralny/
Subwoofer

Tył Przód

WEJŚCIA 
AUDIO

WEJŚCIA 
AUDIO

Boczne
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Podłączanie wielu zewnętrznych wyświetlaczy
Komputer desktop PC może być dostarczony z portami VGA, HDMI lub DVI i umożliwia 
podłączenie wielu zewnętrznych wyświetlaczy. 

Ustawienie wielu wyświetlaczy
Podczas używania wielu monitorów należy ustawić tryby wyświetlania. Dodatkowy 
monitor można używać jako duplikat głównego wyświetlacza lub jako rozbudowę w celu 
powiększenia pulpitu Windows®. 

W celu ustawienia wielu wyświetlaczy: 

1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz dwa monitory do komputera i podłącz do monitorów przewody zasilające. 

Szczegółowe informacje dotyczące podłączania monitora do komputera, znajdują się 
w Rozdziale 1, w części Ustawienia.komputera. 

Po zainstalowaniu w komputerze karty graficznej, podłącz monitory do portów wyjścia karty 
graficznej.

Dla niektórych kart graficznych, podczas testu POST, wyświetlany jest jedynie obraz na 
monitorze, ustawionym jako wyświetlacz podstawowy. Funkcja podwójnego wyświetlacza 
działa jedynie w systemie Windows®.
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5. Wybierz tryb wyświetlania na rozwijanej liście Wiele ekranów: .
 •  Powiel.te.ekrany: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako duplikat 

głównego ekranu.
 •  Rozszerz.te.ekrany: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako 

rozszerzenie ekranu. Zwiększa to miejsce na pulpicie. 
 •  Pokazuj.pulpit.tylko.na.1./.2: Wybierz tę opcję, aby pokazywać pulpit wyłącznie 

na monitorze 1 lub na monitorze 2.
 • Usuń ten wyświetlacz: Wybierz tę opcję, aby usunąć wybrany wyświetlacz.

6. Kliknij Zastosuj lub OK. Następnie kliknij w komunikacie potwierdzenia Zachowaj.
zmiany.

3. Włącz komputer. 
4. Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień Rozdzielczość 

ekranu: 

 •  Kliknij  > Panel.sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran > Zmień 
ustawienia.ekranu. 

 •  Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu na pulpicie Windows®. Po 
wyświetleniu menu pomocniczego, kliknij Personalizuj > Ekran > Zmień 
ustawienia.ekranu.
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Podłączanie HDTV
Podłącz wyskiej jakości telewizor (HDTV) do portu HDMI komputera. 

• Do podłączenia HDTV i komputera, potrzebny jest kabel HDMI. Kabel HDMI należy 
zakupić oddzielnie.

• Aby uzyskać najlepszą jakość wyświetlania, kabel HDMI nie powinien być dłuższy niż 15 
metrów. 
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Rozdział 4
Używanie komputera

Prawidłowa postawa podczas używania komputera 
desktop.PC
Podczas używania komputera desktop PC należy utrzymywać prawidłową postawę, aby 
zapobiec zmęczeniu nadgarstków, rąk oraz innych stawów lub mięśni. W tej części znajdują się 
wskazówki dotyczące unikania fizycznego dyskomfortu i możliwych obrażeń, podczas używania 
i pełnego korzystania z komputera desktop PC.

Eye level to the top of 
the monitor screen

Foot rest 90˚ angles

Aby zachować prawidlową postawę:

• Aby uzyskać wygodną pozycję pisania, ustaw fotel komputera w taki sposób, aby 
łokcie znajdowały się lekko nad klawiaturą.

• Wyreguluj wysokość fotela, aby kolana znajdowały się lekko wyżej niż biodra, aby 
rozluźnić tył ud. Jeśli to niezbędne, użyj podnóżka, aby podwyższyć poziom kolan.

• Wyreguluj oparcie fotela, aby podstawa kręgosłupa była pewnie podparta i lekko 
odchylona do tyłu.

• Podczas używania komputera PC siedź prosto, z kolanami, łokciami i biodrami pod 
kątem około 90°.

• Ustaw monitor bezpośrednio przed sobą i ustaw górną część ekranu monitora na 
poziomie oczu, aby oczy patrzyły lekko w dół.

• Mysz powinna znajdować się blisko klawiatury, a jeśli to konieczne należy użyć 
podparcia pod nadgarstki w celu zmniejszenia nacisku na nadgarstki podczas pisania.

• Komputer desktop PC należy używać w wygodnie oświetlonym miejscu i z dala od 
źródeł światła, takich jak okna i bezpośrednie promienie słońca.

• Należy wykonywać niewielkie przerwy używania komputera desktop PC.

Poziom oczu na poziomie 
górnej części ekranu 
monitora

Podnóżek 90˚ kąty 
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3. Po zakończeniu, kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu karty pamięci na ekranie 
Komputer, kliknij Wysuń, a następnie wyjmij kartę.

Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub bezpośrednio po odczycie, kopiowaniu, 
formatowaniu lub usunięciu danych na karcie, w przeciwnym razie grozi to utratą danych.

Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem karty pamięci należy użyć “Bezpieczne 
usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników” w obszarze powiadomień Windows®.

Używanie czytnika kart pamięci
Aparaty cyfrowe i inne urządzenia obrazów cyfrowych wykorzystują karty pamięci do 
przechowywania obrazów cyfrowych lub plików multimedialnych. Wbudowany czytnik kart 
pamięci na panelu przednim systemu, umożliwia odczyt i zapis w różnych napędach kart 
pamięci.

Aby używać karty pamięci:

1. Włóż kartę pamięci do gniazda karty.

2. Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików. 

• Jeśli w komputerze wyłączona jest funkcja Autoodtwarzanie, kliknij przycisk Windows® 
7 Start na pasku zadań, kliknij Komputer, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę karty 
pamieci w celu dostępu do danych na karcie.

• Każde gniazdo karty ma własną ikonę napędu, wyświetlaną na ekranie.Komputer.

• Podczas odczytu lub zapisu danych na karcie pamięci, świeci i miga światło LED 
czytnika kart pamięci.

• Karta pamięci ma nacięcie, dlatego pasuje tylko w jednym kierunku. Aby uniknąć 
uszkodzenia karty NIE NALEŻY wpychać karty do gniazda na siłę.

• Multimedia można umieścić w jednym lub w kilku gniazdach kart i używać niezależnie. 
Jednocześnie do gniazda można włożyć tylko jedną kartę pamięci.
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Używanie napędu optycznego

Wkładanie dysku optycznego
Aby włożyć dysk optyczny:
1. Przy włączonym systemie, naciśnij przycisk PUSH.

2. Naciśnij przycisk wysuwania poniżej pokrywy wnęki napędu, aby otworzyć tacę.
3. Włóż dysk do napędu optycznego stroną z etykietą skierowaną do góry. 
4. Pchnij tacę w celu jej zamknięcia.
5. Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików. 

Wyjmowanie.dysku.optycznego
Aby wyjąć dysk optyczny:

1. Przy włączonym systemie w celu wysunięcia tacy wykonaj następujące czynności:
• Naciśnij przycisk wysuwania poniżej pokrywy wnęki napędu.

• Kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu CD/DVD na ekranie Komputer, a 
następnie kliknij Wysuń.

2. Wyjmij dysk z tacy dysku.

Jeśli w komputerze wyłączona jest funkcja Autoodtwarzanie, kliknij przycisk Windows® 
7 Start na pasku zadań, kliknij Komputer, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę napędu 
CD/DVD  w celu dostępu do danych na dysku.
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Używanie klawiatury do gier ASUS ROG U9N
Komputer desktop PC CG8890 Essentio jest dostarczany z klawiaturą do gier ASUS ROG 
U9N, co zapewnia optymalne wrażenia podczas gier.
 
 
 
 
 
 
Instalacja.klawiatury.do.gier.ASUS.ROG.U9N

Użyj wbudowanego adaptera PS/2 do USB, do podłączenia klawiatury do gier do portu 
USB �.0 komputera. 

1.

Dopasuj i włóż podpórkę pod nadgarstki do gniazd mocowania podpórki pod nadgarstki 
w klawiaturze do gier (A). Używając obu kciuków, naciśnij podpórkę pod nadgarstki, aż 
do zaskoczenia na miejsce (B). 

�.

Sprawdź część Zawartość opakowania w celu sprawdzenia zawartości opakowania z 
klawiaturą do gier ASUS ROG U9N.

Uruchom ponownie komputer. Windows® automatycznie zainstaluje wszystkie 
niezbędne dla klawiatury sterowniki. 

�.

A B
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Używanie myszy do gier ASUS GX900
Komputer desktop PC CG8890 Essentio jest dostarczany z myszą do gier ASUS GX900 do 
pełnego sterowania grami. 

Sprawdź część Zawartość opakowania w celu sprawdzenia zawartości opakowania z 
klawiaturą do gier ASUS ROG U9N.

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX900 wyposażona jest w lewy przycisk, prawy 
przycisk, dwa przyciski boczne, przycisk DPI oraz specjalnie zaprojektowany przycisk do 
przełączania profilu.

Przyciski Description Przyciski Description
1 Lewy przycisk 7 Logo GX900
2 Prawy przycisk 8 Przycisk IE - Dalej
3 Kółko przewijania 9 Przycisk IE - Wstecz

4 Naciskany/pociągany przełącznik 
DPI 10 Stopka myszy

5 przycisk przełączania profilu / 
Wskaźnik profilu* 11 Stopka myszy oraz sensor 

laserowy Twin-Eye 
6 Wskaźnik LED DPI** 12 Podstawowa waga (5 x blok 

obciążnika 4,5g)***

*** Wagę myszy można regulować, poprzez dodanie lub usunięcie obciążników.
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* Wskazania LED przełącznika profili
Kolory.LED Znaczenie

Brak światła. Normalny profil
Zielony Profil 1

Czerwony Profil 2
Pomarańczowy Profil 3

** Wskazania LED przełącznika DPI
Ilośćzapalonych 
diod

Znaczenie

� DPI Poziom 1
4 DPI Poziom 2

Uruchamianie.programu
W komputerze preinstalowany został specjalny program, umożliwiający wykonanie ustawień 
myszy do gier ASUS GX900 w celu udostępnienia jej wszystkich funkcji.
Po podłączeniu myszy do gier ASUS GX900 do komputera, przed pierwszym uruchomieniem 
Windows® 7, program automatycznie wykryje mysz i można będzie uzyskać do niego 
dostęp bezpośrednio. W przeciwnym razie, konieczna będzie ręczna instalacja programu 
narzędziowego z dostarczonego pomocniczego dysku DVD. 
W celu instalacji programu z pomocniczego dysku DVD, wstaw pomocniczy dysk DVD do 
napędu optycznego i wykonaj instrukcje ekranowe w celu uruchomienia programu.

Jeżeli opcja Autorun (Autoodtwarzanie) NIE jest włączona na komputerze, przejrzeć 
zawartość płyty DVD, aby zlokalizować plik GX900.exe . Kliknij dwukrotnie plik GX900.exe 
w celu uruchomienia programu.

Upewnij się, czy mysz do gier jest podłączona do portu USB komputera.  USB port. 
Program automatycznie wykryje mysz i uruchomi menu główne.
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Elementy Opis
1. Kliknij każdą z zakładek, aby wyświetlić menu wybranego profilu.
2. Wyświetla ikonę profilu, którą można skonfigurować w menu Profil 1~3.
3. Kliknij, aby zresetować konfigurację DPI do ostatnio zapisanych 

ustawień.
4. Przeciągnij suwak, aby wyregulować wartość DPI dla każdego 

poziomu.*
5. Kliknij, aby zresetować ustawienia przycisku do ostatnio zapisanych 

ustawień.
6. Kliknij, aby wyświetlić wskazania różnych kolorów wskaźnika profilu.
7. Kliknij, aby załadować profil zapisany w myszy.
8. Kliknij, aby zapisać ustawienia bieżącego profilu na dysku twardym.
9. Kliknij, aby zresetować wszystkie ustawienia myszy do domyślnych 

wartości fabrycznych.
10. Kliknij, aby zapisać wykonane ustawienia.
11. Kliknij, aby zapisać wykonane ustawienia i opuścić program.

Menu główne

* Każdy profil udostępnia dwa poziomy DPI. Dwa światła LED przełącznika DPI, wskazują, że 
używany jest Poziom 1, a cztery światła wskazują, że używany jest Poziom 2. Szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie 7.
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Menu Profil 1

Elementy Opis
1. Kliknij, aby otworzyć menu Edytuj, gdzie można zmienić nazwę profile i 

ikonę profilu.
2. Wprowadź nazwę profile, który ma być używany.
3. Kliknij, aby zlokalizować plik z obrazem, który ma zostać wykorzystany jako 

ikona profilu.
4. Wybierz z rozwijanej listy funkcję dla każdego przycisku/działania. 

* Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w tabeli poniżej.

Elementy Opis
Przycisk.L Upodabnia zachowanie przycisku do lewego przycisku myszy.
Przycisk.P Upodabnia zachowanie przycisku do prawym przycisku myszy.
Przycisk Ś Upodabnia zachowanie przycisku do Środkowy przycisku myszy.
IE.-.Wstecz Upodabnia zachowanie przycisku do IE - Wstecz przycisku myszy. 

Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzednio 
przeglądanej strony.

IE.-.Dalej Upodabnia zachowanie przycisku do IE - Dalej przycisku myszy. 
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzednio 
następnej strony.
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Elementy Opis
Klawiatura Po wybraniu, naciśnij przycisk, aby wykonać naciśnięcie 

przycisku lub sekwencję naciśnięć przycisku.
Makro Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić polecenie 

lub serię poleceń, które można edytować poprzez menu Edytuj 
makro. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
1�.

Skrypt.#1~6 Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić skrypt, 
który można edytować poprzez menu Edytuj skrypt. Dalsze, 
szczegółowe informacje znajdują się na stronie 13.

DPI[+] Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć wartość DPI.
DPI[-] Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość DPI.
DPI.Poziom.1/2 Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zastosować DPI Poziom 

1/�.
Przełączania 
profilu

Upodabnia zachowanie przycisku do przycisku przełączania 
profilu.

Normalny profil Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zastosować normalny 
profilu.

Profil 
użytkownika 1/2/3

Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby użyć dostosowany profil 
1/�/� .

Pokrętło [lewe] / 
[prawe]

Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przewinąć w lewo/ w 
prawo, zgodnie z nachyleniem przechylanego pokrętła. 
 
 
 

Szybka.seria.
[mysz]

Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby wykonać szybką serię w 
grze, gdzie do ataku wykorzystuje się kliknięcia, efekt jest taki 
sam jak trzykrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.

Szybka.seria.
[klawiatura]

Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby wykonać szybką serię w 
grze, gdzie do ataku wykorzystuje się naciśnięcia spacji, efekt 
jest taki sam jak trzykrotne naciśnięcie spacji.

Przeglądarka 
sieci.web

Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną 
przeglądarkę sieci web.

E-mail Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną 
aplikację obsługi e-mail.

Odtwarzacz.
multimediów

Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną 
aplikację odtwarzacz multimediów.

 Grać/pauza

Po wybraniu, przyciski te stają się przyciskami do sterowania 
odtwarzaniem, w aktywnym odtwarzaczu multimediów.

Zatrzymaj
Następna ścieżka
Poprzednia.
ścieżka
Zwiększenie/
Zmniejszenie.
głośności

Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć/zmniejszyć 
głośność systemu.

Wyciszenie Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć 
wyciszenie głośności.

Kalkulator Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aplikację 
Kalkulator.

Mój komputer Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno Mój 
komputer.

Wyłączone Wybierz ten element, aby wyłączyć przycisk.

Ta funkcja działa jedynie w aplikacjach Microsoft® 
Office w systemach operacyjnych Windows® 7 / 
Vista..
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Menu.Edytuj.makro

Elementy Opis
Edytuj.makro Kliknij, aby otworzyć menu Edytuj makro.
Taktowanie Zaznacz ten element, aby zapisać czas pomiędzy naciśnięciem i 

zwolnieniem przycisku. (Domyślny: 12ms)
Wstaw Po zaznaczeniu, przed wybraną instrukcją zostanie wstawiona nowa 

instrukcja. W przeciwnym razie, priorytet będzie miała każda nowa 
instrukcja.

Uruchom* Kliknij, aby uruchomić zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Zatrzymaj Kliknij, aby zatrzymać zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Usuń Kliknij, aby usunąć wszystkie zapisane instrukcje.
Przesuń w 
górę/w dół

Kliknij, aby przesunąć w górę/w dół wybraną instrukcję.

Czas.cyklu.
instrukcji

Po usunięciu zaznaczenia Taktowanie, wszystkie czasy opóźnienia akcji 
będą wartościami wybieranymi z rozwijanej listy.

Pętla Ustawienie uruchomienia makro i zatrzymania po ponownym kliknięciu.
Seria Ustawienie jednorazowego uruchomienia makro, po jednym kliknięciu.
Kontynuacja.
serii

Ustawienie uruchomienia makro, po przytrzymaniu przycisku i 
zatrzymania, po zwolnieniu przycisku.

Eksportuj Kliknij, aby zapisać bieżące makro na dysku twardym.
Importuj Kliknij, aby załadować makro z dysku twardego.
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Menu.Edytuj.skrypt

Elementy Opis
Edytuj.skrypt Kliknij, aby otworzyć menu Edytuj skrypt.
Taktowanie Zaznacz ten element, aby zapisać czas pomiędzy naciśnięciem i 

zwolnieniem przycisku. (Domyślny: 12ms)
Wstaw Po zaznaczeniu, przed wybraną instrukcją zostanie wstawiona nowa 

instrukcja. W przeciwnym razie, priorytet będzie miała każda nowa 
instrukcja.

Uruchom* Kliknij, aby uruchomić zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Zatrzymaj Kliknij, aby zatrzymać zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Usuń Kliknij, aby usunąć wszystkie zapisane instrukcje.
Przesuń w 
górę/w dół

Kliknij, aby przesunąć w górę/w dół wybraną instrukcję.

Czas.cyklu.
instrukcji

Po usunięciu zaznaczenia Taktowanie, wszystkie czasy opóźnienia akcji 
będą wartościami wybieranymi z rozwijanej listy.

Pętla Ustawienie uruchomienia skrypt i zatrzymania po ponownym kliknięciu.
Seria Ustawienie jednorazowego uruchomienia skrypt , po jednym kliknięciu.
Kontynuacja.
serii

Ustawienie uruchomienia skrypt, po przytrzymaniu przycisku i 
zatrzymania, po zwolnieniu przycisku.

Eksportuj Kliknij, aby zapisać bieżące makro na dysku twardym.
Importuj Kliknij, aby załadować makro z dysku twardego.
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Rozdział.5
Połączenie z Internetem

P.dem.DSL/kablowy
Aby połączyć przez modem DSL/kablowy:

1. Skonfiguruj modem DSL/kablowy.

Połączenie przewodowe
Użyj kabla RJ-45 do podłączenia komputera do modemu DSL/kablowy lub do lokalnej sieci 
komputerowej (LAN).

2. Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera, 
a drugi koniec do modemu DSL/kablowy.

Sprawdź dokumentację dostarczoną z modemem DSL/kablowy.

3. Włącz modem DSL/kablowy i komputer.
4. Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.

Skontaktuj się z dostawcą połączenia z Internetem (ISP) w celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub pomocy przy konfigurowaniu połączenia z Internetem.

E-SATA

Modem

RJ-45 cable
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Połączenie przez lokalną sieć komputerową (LAN)
W celu połączenia przez LAN:

1. Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera, 
a drugi koniec do portu LAN.

2. Włącz komputer.
3. Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.

Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji lub 
pomocy przy konfigurowaniu połączenia z Internetem.

E-SATA

RJ-45 cable LAN
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Połączenie bezprzewodowe .
(wyłącznie w wybranych modelach)
Podłącz komputer do Internetu przez połączenie bezprzewodowe.

W celu ustanowienia połączenia bezprzewodowego należy się połączyć z 
bezprzewodowym punktem dostępowym (AP).

E-SATA

Wireless AP

Modem
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W celu połączenia z siecią bezprzewodową:

1. Kliknij ikonę sieci  w obszarze powiadomień w celu pokazania dostępnych sieci 
bezprzewodowych.

2. Wybierz z listy sieć bezprzewodową do połączenia, a następnie kliknij Połącz.
3. W zabezpieczonej sieci bezprzewodowej może być konieczne wprowadzenie klucza 

zabezpieczenia, po wpisaniu kliknij OK.
4. Zaczekaj na połączenie komputera z siecią bezprzewodową.
5. Ustanowienie połączenia bezprzewodowego powiodło się. Stan połączenia jest 

pokazywany przez ikony sieci .

• W celu zwiększenia zakresu i czułości bezprzewodowego sygnału radiowego, podłącz 
zewnętrzne anteny do złączy anteny na karcie WLAN ASUS.

• Ustaw anteny na komputerze aby uzyskać najlepsze działanie połączenia 
bezprzewodowego.

• Zewnętrzne anteny są elementami opcjonalnymi.
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Rozdział.6
Używanie narzędzi

ASUS.AI.Suite.II
ASUS AI Suite II to interfejs wszystko-w-jednym, który integruje kilka narzędzi ASUS i umożli-
wia użytkownikom jednoczesne uruchamianie i używanie tych narzędzi.

Instalacja.AI.Suite.II
W.celu.instalacji.AI.Suite.II:
1. Włóż pomocniczy dysk DVD do napędu optycznego. Jeśli komputer ma włączoną 

funkcję Autouruchamianie, pojawi się zakładka Instalacja sterowników.
2. Kliknij zakładkę Narzędzia, a następnie kliknij ASUS.AI.Suite.II.
3. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia instalacji.
Używanie AI Suite II
Program AI Suite II jest uruchamiany automatycznie po przejściu do systemu operacyjnego 
Windows® . Ikona AI Suite II pojawia się w obszarze powiadomień Windows®. Kliknij ikonę, 
aby otworzyć pasek menu głównego AI Suite II.
Kliknij każdy przycisk, aby wybrać i uruchomić program narzędziowy, aby monitorować 
system, aby zaktualizować BIOS płyty głównej, aby wyświetlić informacje o systemie i dosto-
sować ustawienia AI Suite II.

• Aplikacje w menu Tool (Narzędzie) różnią się zależnie od modelu.  

• Zrzuty ekranów AI Suite II w niniejszej instrukcji służą jedynie do celów informacyjnych. 
Rzeczywiste zrzuty ekranów mogą się różnić zależnie od modelu

. • W celu uzyskania szczegółowych informacji o konfiguracji oprogramowania zapoznaj się 
z instrukcją oprogramowania umieszczoną na płycie DVD ze sterownikami lub odwiedź 
stronę internetową ASUS po adresem www.asus.com.

Kliknij.w.
celu.wyboru.
narzędzia

Kliknij.aby.
monitorować 
sensory.lub.

częstotliwość 
CPU

Kliknij.aby.
zaktualizować 
BIOS płyty 
głównej

Kliknij.aby.
pokazać 
informacje.o.
systemie

Kliknij.aby.dosto-
sować ustawienia 
interfejsu

Kliknij  aby pokazać 
informacje.pomocy.
technicznej.ASUS

Informacje.o.oprogramowaniu
Większość aplikacji obsługujących DVD posiada kreatory, które w wygodny sposób prowadzą 
przez proces instalacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji obejrzyj pomoc online lub 
przeczytaj plik „readme” dostarczony wraz z oprogramowaniem.
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Narzędzia
Menu Tool (Narzędzie) zawiera opcje System Level Up, Probe II, 
Sensor Recorder, Dr. Net, USB �.0 Boost i Ai Charger+.
System.Level.Up
System Level Up umożliwia przetaktowanie systemu w środowisku 
Windows® z wykorzystaniem ustawień profili.
Aby uruchomić System Level up, kliknij Tool (Narzędzia) > System 
Level Up na pasku menu AI Suite II. 

W ustawieniach funkcji, przydziel przyciski skrótu do wymiany profile system level up. 
Ustawienia przycisków skrótu można regulować ręcznie. Szczegółowe informacje znajdują 
się na rysunku poniżej.
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Probe.II
Probe II to narzędzie, które monitoruje istotne komponenty komputera i wykrywa oraz 
alarmuje użytkownika o wszelkich problemach dotyczących tych komponentów. Probe II 
wykrywa między innymi obroty wentylatora, temperaturę CPU i napięcie systemu. Dzięki 
temu narzędziu można mieć pewność, że komputer będzie zawsze w dobrym stanie.

Uruchamianie.Probe.II
Po zainstalowaniu oprogramowania AI Suite II z płyty DVD ze sterownikami płyty głównej, 
uruchom program Probe II klikając menu Tool (Narzędzia) > Probe II na głównym pasku 
menu programu AI Suite II.

Konfiguracja Probe II
Kliknij zakładki Napięcie/Temperatura/Obroty wentylatora w celu uaktywnienia sensorów 
lub regulacji progowych wartości sensora. Zakładka Preferencje pozwala na dostosowanie 
odstępu czasu alarmów sensora lub zmianę jednostki temperatury.

System Level Up można regulować dwiema metodami: 
BIOS
W programie konfiguracji BIOS, kliknij AI Tweaker > System Level Up i wybierz wymaganą 
opcję.
Przycisk.OC
Naciśnij przycisk OC w górnym, lewym rogu panela przedniego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o konfiguracji oprogramowania zapoznaj się 
z instrukcją oprogramowania umieszczoną na płycie DVD ze sterownikami lub odwiedź 
stronę internetową ASUS po adresem www.asus.com.

Załadowanie domyśl-
nych,.progowych.

wartości dla każdego 
sensora

Zastosowanie.
zmian

Załadowanie zapi-
sanej konfiguracji

Zapisanie.
konfiguracji
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Voltage (Napięcie)
Zakładka Voltage (Napięcie) wyświetla dane z czujników napięcia systemu, 
w tym wartości bieżące oraz progowe. Jeżeli napięcie systemowe jest 
mniejsze lub większe niż wartość progowa, czujnik wysyła sygnał alarmu do 
użytkownika przez panel monitora lub w postaci komunikatu wyświetlanego na 
ekranie.

Temperature (Temperatura)
Zakładka Temperature (Temperatura) wyświetla dane z czujników temper-
atury procesora i płyty głównej, w tym wartości bieżące oraz progowe. Jeżeli 
temperatura procesora/płyty głównej jest mniejsza lub większa niż wartość 
progowa, czujnik wysyła sygnał alarmu do użytkownika przez panel monitora 
lub w postaci komunikatu wyświetlanego na ekranie.
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Fan Speed (Obroty wentylatora)
Zakładka Fan Speed (Obroty wentylatora) wyświetla bieżące i progowe 
wartości obrotów (na minutę) wentylatorów procesora, płyty głównej i zasi-
lacza. Jeżeli obroty wentylatora są mniejsze lub większe niż wartość progowa, 
czujnik wysyła sygnał alarmu do użytkownika przez panel monitora lub w 
postaci komunikatu wyświetlanego na ekranie.

Preference (Preferencje)
Zakładka Preference (Preferencje) umożliwia włączenie wyświetlanego okna, 
ustawienie odstępu cyklu wykrywania i wybór jednostki temperatury.
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Alert Log (Dziennik alarmów)
Zakładka Alert Log (Dziennik alarmów) wyświetla wszystkie zwykłe i krytyczne 
zdarzenia wykryte przez czujniki, w tym wartość podawaną przez czujnik w 
momencie zdarzenia. Kliknij polecenie Clear (Oczyść), aby wyczyścić dzien-
nik.

Rejestrator stanu czujników
Rejestrator stanu czujników monitoruje zmiany napięcia systemowego, temperatury i 
prędkości obrotowej wentylatora zachodzące w czasie. Funkcja History Record (Zapis his-
torii) umożliwia zapisywanie w określonych okresach czasu wszystkich trzech wartości.

Uruchamianie.programu.Sensor.Recorder
Po zainstalowaniu oprogramowania AI Suite II z płyty DVD ze sterownikami płyty głównej, 
uruchom program Probe II klikając menu Tool (Narzędzia) > Sensor Recorder (Rejestrator 
stanu czujników) na głównym pasku menu programu AI Suite II.
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Korzystanie z rejestratora stanu czujników
Kliknij zakładki Napięcie/Temperatura/Obroty wentylatorai wybierz sensory do monitorowa-
nia Na wykresie będą automatycznie wyświetlane kolorowe linie wskazujące zmiany stanu 
systemu w czasie rzeczywistym.

Korzystanie.z.opcji.History.Record.(Zapis.historii)
1. Kliknij zakładkę History.Record (Zapis historii) i dostosuj z lewej strony ustawienia dla 

opcji Type (Typ), Date (Data), Record Interval (Odstęp zapisu) i Record Duration 
(Czas.trwania.zapisu).

2. Na wykresie będą wyświetlane kolorowe linie reprezentujące wartości, w celu 
wskazania zmian w danym okresie czasu.

3. Kliknij przycisk Recording.(Zapisywanie), aby zapisać zmiany.

Kliknij opcję Monitor.>.Sensor.(Czujnik) na głównym pasku menu programu AI Suite II, co 
spowoduje wyświetlenie stanów systemu w prawym panelu.
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Ai.Charger+
Battery Charging wersja 1.1 (BC 1.1), USB-IF (USB Implementers Forum) określa certyfikat 
funkcji USB, zapewniający szybsze ładowanie USB w porównaniu do standardowych 
urządzeń USB. Jeśli posiadane urządzenie USB obsługuje funkcję BC 1.1*, po podłączeniu 
urządzenia USB do systemu, system automatycznie wykryje urządzenie USB i uruchomi 
szybkie ładowanie przez USB. Szybkość ładowania może wzrosnąć 3 razy w porównaniu do 
standardowych urządzeń USB**.

• * Należy sprawdzić, czy producent urządzenia USB w pełni wspiera funkcję BC 1.1.

• ** Rzeczywista szybkość ładowania zależy od warunków urządzenia USB.

• W celu zapewnienia normalnego działania funkcji ładowania należy odłączyć i 
ponownie podłączyć urządzenie USB, po włączeniu lub wyłączeniu Ai Charger+.
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Przyspieszenie.USB.3.0
Unikalna funkcja ASUS USB 3.0 Boost (Przyspieszenie USB 3.0) powoduje zwiększenie 
prędkości urządzeń USB 3.0 i zapewnia najnowsze wsparcie standardu UASP (USB At-
tached SCSI Protocol). Dzięki USB 3.0 Boost możesz łatwo zwiększyć prędkość transferu 
swoich urządzeń USB 3.0.

Uruchamianie.USB.3.0.Boost
Po zainstalowaniu oprogramowania AI Suite II z płyty DVD ze sterownikami płyty głównej, 
uruchom program USB 3.0 Boost klikając menu Tool (Narzędzia) > USB 3.0 Boost 
(Przyspieszanie.USB.3.0) na głównym pasku menu programu AI Suite II.

Konfiguracja USB 3.0 Boost
1. Podłącz urządzenie USB 3.0 do gniazda USB 3.0.
2. Program USB 3.0 Boost automatycznie wykryje rodzaj podłączonego urządzenia i 

włączy tryb.Turbo.lub.UASP (jeżeli tryb UASP jest obsługiwany przez podłączone 
urządzenie).

3. Możesz w dowolnym momencie, ręcznie przełączyć USB 3.0 do trybu Normal.
(Zwykły).

W celu uzyskania szczegółowych informacji o konfiguracji oprogramowania zapoznaj się 
z instrukcją oprogramowania umieszczoną na płycie DVD ze sterownikami lub odwiedź 
stronę internetową ASUS po adresem www.asus.com.
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Monitorowanie
Część Monitorowanie obejmuje panele Sensor i 
Częstotliwość CPU.

Sensor
Panel Sensor wyświetla bieżące wartości sensora systemu, takie jak obroty wentylatora, 
temperatura CPU i napięcia. Kliknij Monitor.>.Sensor na pasku menu głównego AI Suite II 
w celu uruchomienia panela Sensora.

Częstotliwość CPU
Panel Częstotliwość CPU wyświetla bieżącą częstotliwość CPU i wykorzystanie CPU. Klik-
nij Monitor > Częstotliwość CPU na pasku menu głównego AI Suite II w celu uruchomie-
nia panela Częstotliwość CPU. 

Panel.Sensor Panel Częstotliwość 
CPUW.prawym.panelu.(obszar.informacji.systemowych)
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Aktualizuj
Część Aktualizuj umożliwia aktualizację BIOS płyty 
głównej BIOS i logo uruchamiania BIOS przez wyzna-
czone narzędzia aktualizacji ASUS.

ASUS.Update
Opcja ASUS Update oferuje możliwość aktualizacji oprogramowania BIOS w Twoim sys-
temie. Oprogramowanie BIOS w Twoim systemie możesz zaktualizować natychmiast lub 
zapisać plik aktualizacji BIOS do późniejszego wykorzystania.

Uruchamianie.ASUS.Update
Po zainstalowaniu oprogramowania AI Suite II z płyty DVD ze sterownikami płyty głównej, 
uruchom program ASUS Update klikając menu Tool (Narzędzia) > ASUS Update na 
głównym pasku menu programu AI Suite II.

Korzystanie.z.ASUS.Update
Wybierz, co chcesz zrobić z narzędziem BIOS. Kliknij przycisk Next.(Dalej) i postępuj zgod-
nie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

• Aktualizacja.BIOS.przez.Internet
Pobierz najnowsze narzędzie BIOS z portalu serwisowego firmy ASUS (www.asus.
com) i postępuj zgodnie z procedurą aktualizacji wersji oprogramowania BIOS w 
Twoim systemie.

• Pobieranie.BIOS.przez.Internetv
Pobierz najnowsze narzędzie BIOS z portalu serwisowego firmy ASUS (www.asus.
com) i zapisz do późniejszego wykorzystania.

• Aktualizacja.BIOS.z.pliku
Użyj narzędzia BIOS w celu pobrania zapisanego pliku BIOS w celu aktualizacji wersji 
oprogramowania BIOS w Twoim systemie.

• Zapisz.BIOS.do.pliku
Wykonaj kopię zapasową aktualnej wersji BIOS w Twoim systemie do pliku lub na dysk 
USB.

Może występować ryzyko awarii systemu podczas aktualizacji oprogramowania BIOS. 
Przed aktualizacją zalecane jest wykonanie kopii oryginalnej wersji BIOS.
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USB.BIOS.Flashback
Opcja USB BIOS Flashback umożliwia użytkownikowi aktualizację BIOS z wykorzystaniem 
dysku USB flash, bez wchodzenia do BIOS lub systemu operacyjnego.

• Funkcja ta obsługuje dyski USB flash sformatowane w trybie FAT 32/16 na 
pojedynczej partycji.

• Wyłącz opcję ErP READY w BIOS przed korzystaniem z funkcji USB BIOS 
Flashback za pośrednictwem gniazda ROG Connect (Połącz ROG).

1. Pobierz najnowszy plik BIOS z portalu 
firmy ASUS.

2. Rozpakuj i zmień nazwę obrazu pliku 
BIOS na “CG8890.CAP”.

�. Skopiuj plik “CG8890.CAP” do katalogu 
głównego dysku USB flash.

4. Wyłącz system i podłącz dysk USB flash 
do gniazda ROG Connect (Połącz ROG) 
(białe gniazdo USB 2.0) na tylnym panelu 
płyty głównej.

5. Przytrzymaj wciśnięty przycisk ROG.
Connect (Podłącz ROG) dopóki dioda nie 
zacznie migać, a następnie puść przycisk.

6. Czekaj, aż dioda przestanie migać 
wskazując, że proces aktualizacji BIOS 
został zakończony.

• NIE odłączaj zasilania w czasie aktualizacji BIOS, aby zapobiec usterce 
uruchomienia systemu.
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MyLogo2
Narzędzie MyLogo umożliwia dostosowanie logo pojawiającego się w czasie uruchamiania. 
Logo uruchamiania to obraz, który pojawia się podczas testu POST (Autotest po włączeniu 
zasilania). Spersonalizuj swój komputer od samego początku!

Uruchamianie ASUS Update

Po zainstalowaniu oprogramowania AI Suite II z płyty DVD ze sterownikami płyty głównej, 
uruchom program MyLogo klikając menu Tool (Narzędzia) > MyLogo na głównym pasku 
menu programu AI Suite II.

Korzystanie.z.MyLogo
Wybierz, co chcesz zrobić, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej) i postępuj zgodnie z 
wyświetlanymi poleceniami.

Zmień logo uruchamiania BIOS płyty głównej

1. W pozycji Picture File (Plik z obrazem), kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i wybierz 
obraz dla Swojego logo uruchamiania. Kliknij przycisk Next.(Dalej).
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Konfiguracje dźwięku
Kodek audio Realtek® oferuje dźwięk 7.1-kanałowy w celu zapewnienia najwyższej jakości 
dźwięku na Twoim komputerze. Oprogramowanie oferuje funkcję Jack-Detection (wykry-
wanie gniazda), obsługę wyjścia S/PDIF oraz możliwość przerwań. Kodek obejmuje również 
opatentowaną przez firmę Realtek® technologię UAJ® (Universal Audio Jack) dla wszystkich 
gniazd audio, eliminując błędy połączeń kablowych i zapewniając użytkownikom wygodę 
rozwiązań typu plug and play.

W celu zainstalowania sterownika audio Realtek® skorzystaj z kreatora instalacji umieszc-

Realtek.HD.Audio.Manager

A.. Realtek.HD.Audio.Manager.dla.Windows®.Vista™./.7

Okno.
ustawień 

sterowania

Zakładki opcji 
konfiguracji

Przycisk.
informacji

Ustawienia.
zaawan-
sowane.

urządzenia

Ustawienia.
złącza

Stan złącza 
analogowego.
i.cyfrowego

Przycisk.ustawiania.
urządzenia domyślnego

zonego na płycie DVD ze sterownikami, która znajduje się w 
pakiecie płyty głównej.

Jeżeli oprogramowanie dźwiękowe Realtek jest prawidłowo 
zainstalowane, w pasku zadań znajdzie się ikona Realtek.
HD.Audio.Manager. Dwukrotnie kliknij ikonę, aby wyświetlić 
Realtek HD Audio Manager.
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Okno ustawień 
sterowania

Zakładki opcji 
konfiguracji

Przycisk.infor-
macji

Przycisk.
wyjścia

Przycisk.mini-
malizacji

B.. Realtek.HD.Audio.Manager.dla.Windows.XP

W celu uzyskania szczegółowych informacji o konfiguracji oprogramowania zapoznaj się 
z instrukcją oprogramowania umieszczoną na płycie DVD ze sterownikami lub odwiedź 
stronę internetową ASUS po adresem www.asus.com.

Umieszczony na płycie 8-kanałowy kodek systemu dźwiękowego HD (High Definition Audio, 
poprzednio noszący nazwę Azalia) umożliwia uzyskanie wysokiej jakości 192kHz/24-bit 
wyjściowego sygnału dźwiękowego, realizację funkcji wykrywania wtyczek, funkcję zmiany 
przypisania zadań oraz technologię wielostrumieniową, która umożliwia równoczesne 
wysyłanie różnych strumieni dźwiękowych do różnych punktów przeznaczenia.

Uruchamianie.Sound.Blaster.X-Fi.MB.2
Po udanym zainstalowaniu Sound Blaster X-Fi MB 2 należy to narzędzie aktywować online 
przed pierwszym użyciem.

1. Kliknij dwukrotnie ikonę Activate (Aktywuj) na pulpicie.

Upewnij się, że sterownik karty sieciowej jest poprawnie zainstalowany i jesteś połączony 
z Internetem.

Sound.Blaster.X-Fi.MB.2
Aplikacja ta jest dostępna tylko w systemach operacyjnych Windows® Vista i Windows® 7.

Instalacja ta wymaga zainstalowania najnowszej wersji programu Windows Media Player 
na komputerze. Pamiętaj o pobraniu i zainstalowaniu najnowszej wersji Windows Media 
Player przed zainstalowaniem Sound Blaster X-Fi MB 2.



�4�

Polski

Po
ls

ki

Polski

Po
ls

kiKorzystanie.z.Sound.Blaster.X-Fi.MB.2

Głośnik i słuchawki
EAX
Korektor
Mikser

THX
Regulacja głośności

Przywróć wartości 
domyślne

Wyciszenie

2. Kliknij przycisk Activate (Aktywuj), aby uruchomić aktywację.
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Głośnik i słuchawki
W konsoli Sound Blaster możesz 
dostosować ustawienia związane 
z głośnikami lub słuchawkami.
Blaster Console.

Środowiskowe rozszerzenia audio 
(EAX - Environment Audio Extensions)
Po włączeniu efektów EAX 
możesz wybierać i dodawać 
wybrane przez siebie dźwięki 
środowiska do muzyki.

Korektor
Możesz ręcznie wyregulować 
częstotliwość dźwięku korzystając 
z korektora i dostosować ustawie-
nia wstępne do późniejszego 
użycia.
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Mikser
Możesz ręcznie dostosować 
głośność dźwięku, w tym wejście 
liniowe, miks stereo i mikrofon 
podczas nagrywania lub odtwar-
zania.

THX
THX jest technologią dźwięku 
wysokiej jakości umożliwiającą 
dostosowanie efektów dźwięku 
surround, głośności subwoofera 
itp.
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ASUS.AI.Manager
ASUS AI Manager to narzędzie, które zapewnia szybki i łatwy dostęp do często używanych 
aplikacji.

Instalacja.AI.
Uruchamianie.AI.Manager
W celu uruchomienia AI Manager z pulpitu Windows®, kliknij Start.>.Wszystkie.programy.
>.ASUS.>.AI.Manager.>.AI.Manager.1.xx.xx. Na pulpicie pojawi się pasek szybkiego 
uruchamiania AI Manager.

Po uruchomieniu aplikacji, na pasku zadań Windows® pojawi się ikona AI Manager.
Kliknij prawym przyciskiem ikonę, aby przełączyć pomiędzy 
paskiem szybkiego uruchamiania i głównym oknem oraz, aby 
uruchomić AI Manager z paska szybkiego uruchamiania lub z 
paska zadań.

Pasek.szybkiego.uruchamiania.AI.Manager
Pasek szybkiego uruchamiania AI Manager oszczędza miejsce na pulpicie i umożliwia 
łatwe uruchamianie narzędzi ASUS  lub wyświetlenie informacji o systemie. Kliknij zakładkę 
Główne, Moje ulubione, Pomoc techniczna lub Informacje w celu wyświetlenia zawartości 
menu.

Kliknij przycisk Maksymalizuj/przywróć  w celu przełączenia pomiędzy głównym oknem, 
a paskiem szybkiego uruchamiania. Kliknij przycisk Minimalizuj , aby pozostawić AI 
Manager na pasku zadań. Kliknij przycisk Zamknij , aby zakończyć program AI Manager.

Główne
Menu główne zawiera trzy narzędzia: AI.Disk, AI.Security i AI Booting. Kliknij strzałkę na 
ikonie Menu główne, aby przeglądać narzędzia w menu głównym.

Główne
Moje.ulubione

Pomoc.techniczna
Informacje

Przycisk Zakończ
Przełącz na główne okno
Dodaj.do.paska.
narzędziowego
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AI Disk
AI Disk umożliwia łatwe usuwanie tymczasowych plików IE, plików cookie IE, adresów 
URL IE, historii IE lub zawartości kosza. Kliknij ikonę AI Disk na pasku szybkiego 
uruchamiania, aby wyświetlić pełne okno AI Disk i wybrać elementy do usunięcia. Po 
zakończeniu kliknij Zastosuj.

AI Security
AI Security umożliwia ustawienie hasła w celu zabezpieczenia przed 
nieautoryzowanym dostępem takich urządzeń, jak dyski flash USB i dyski CD/DVD.

 Aby zablokować urządzenie:
 1.  Przy pierwszym użyciu AI Security, pojawi się pytanie o ustawienie hasła. 

Wprowadź hasło składające się z maksymalnie 20 znaków alfanumerycznych.
 2. Potwierdź hasło. 
 3. Wprowadź podpowiedź hasła (zalecane).
 4. Po zakończeniu, kliknij OK.
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 5. Wybierz urządzenie do zablokowania, a następnie kliknij Zastosuj.
 6. Wprowadź poprzednio ustawione hasło, a następnie kliknij OK. 

Aby odblokować urządzenie:
 1. Usuń zaznaczenie zablokowania urządzenia, a następnie kliknij Zastosuj. 
 2.  Wprowadź poprzednio ustawione hasło, a następnie kliknij OK. 

Aby zmienić hasło:
 •  Kliknij Zmień has ło, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu zmiany 

hasła. 

AI Booting
AI Booting umożliwia określenie kolejności priorytetu uruchamiania urządzeń.

 W celu określenia kolejności uruchamiania: 

 1.  Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk w lewo/w prawo w celu 
określenia kolejności uruchamiania. 

 2. Po zakończeniu, naciśnij Zastosuj.
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Moje.ulubione
Moje.ulubione umożliwia dodawanie często używanych aplikacji, pozwalając uniknięcia 
wyszukiwania aplikacji w komputerze.

Aby dodać aplikację:

1. Kliknij Dodaj, a następnie zlokalizuj apliakcję, która ma zostać dodana w Moje.
ulubione. 

�. Kliknij Otwórz w oknie lokalizacji pliku. Aplikacja jest dodawana do listy Moje.
ulubione. 

Kliknij prawym przyciskiem ikonę aplikacji w celu uruchomienia, usunięcia lub zmiany nazwy 
wybranej aplikacji. W celu uruchomienia wybranej apliakcji, można także dwukrotnie kliknąć.

Pomoc.techniczna
Kliknij dowolne łącze w oknie Pomoc.techniczna.w celu przejścia do strony sieci web ASUS, 
strony sieci web pomocy technicznej, strony sieci web pobierania pomocy technicznej lub do 
informacji kontaktowych. 
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Informacje
Kliknij zakładkę w oknie Informacje, aby wyświetlić szczegółowe informacje o systemie, 
płycie głównej, CPU, BIOS, zainstalowanych urządzeniach i pamięci.
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Nero.9.
Nero 9 umożliwia tworzenie, kopiowanie, nagrywanie, edycję, udostępnianie i aktualizację 
różnych rodzajów danych.

Instalacja.Nero.9
W.celu.instalacji.Nero.9:

1. Włóż do napędu optycznego dysk DVD Nero 9.
2. Jeśli włączona jest funkcja Aut oodtwarzanie, pojawi się automatycznie menu główne. 

Jeśli Autoodtwarzanie jest wyłączone, kliknij dwukrotnie plk SeupX.exe w głównym 
katalogu dysku DVD Nero 9.

3. W menu głównym, kliknij Nero.9.Essentials.
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4. Wybierz język dla kreatora instalacji. Kliknij Dalej.

5. Kliknij Dalej, aby kontynuować.

6. Zaznacz Akceptuję warunki licencji. Po wykonaniu, kliknij Dalej.
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7. Wybierz Typowa, a następnie kliknij Dalej.

8. Zaznacz Tak, chcę pomóc poprzez wysłanie anonimowych danych aplikacji do 
Nero, a następnie kliknij Dalej.

9. Po wykonaniu, kliknij Zakończ.
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Nagrywanie plików
W celu nagrania plików:
1. W menu głównym, kliknij Nagrywanie.danych > Dodaj.

2. Wybierz pliki do nagrania. Po wykonaniu, kliknij Dodaj.
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�. Po wybraniu plików do nagrania, kliknij Nagraj, aby nagrać pliki na dysku.

Dalsze, szczegółówe informacje dotyczące używania Nero 9, znajdują się na stronie sieci 
web Nero, pod adresem www.nero.com
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Przywracanie.systemu
Używanie partycji przywracania 
Partycja przywracania umożliwia szybkie przywrócenie oprogramowania komputera desktop 
PC do jego oryginalnego stanu działania. Przed użyciem partycji przywracania, skopiuj pliki 
z danymi (takie jak pliki Outlook PST) do urządzeń USB lub do napędu sieciowego i zapisz 
wszystkie dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

Informacje.o.partycji.przywracania
Partycja przywracania to miejsce zarezerwowane na dysku twardym służące do pzywracania 
systemu operacyjnego, sterowników i programów narzędziowych, zainstalowanych 
fabrycznie w komputerze desktop PC.

NIE NALEŻY należy usuwać partycji o nazwie RECOVERY. Partycja przywracania jest 
tworzona fabrycznie i po usunięciu nie można jej przywrócić. W przypadku problemów 
z procesem przywracania należy przekazać komputer desktop PC do autoryzowanego 
punktu serwisowego ASUS.

Używanie.partycji.przywracania:

1. Naciśnij podczas uruchamiania <F9>.
2. Naciśnij <Enter>, aby wybrać Ustawienia Windows® [Włączone EMS].
3. Wybierz jedną z następujących opcji przywracania.
. Przywracanie.systemu:
 Funkcja ta umożliwia przywrócenie systemu do domyślnych ustawień fabrycznych.
. Kopia.zapasowa.obrazu.systemu:
 Funkcja ta umożliwia nagranie obrazu kopii zapasowej systemu na dyskach DVD, które 

można później użyć do przywrócenia domyślnych ustawień systemu.
. Kopia.zapasowa.dysku.DVD.z.systemem:
 Ta funkcja umożliwia wykonanie kopii zapasowej pomocniczego dysku DVD.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania. 

W celu uzyskania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę sieci 
web ASUS.
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Używanie.dysku.DVD.przywracania.(w.wybranych.modelach)

Zgodnie z instrukcjami, przygotuj 1~3 pustych, zapisywalnych dysków DVD, aby utworzyć 
dysk DVD przywracania.

Przed przywróceniem systemu w komputerze desktop PC należy odłączyć zewnętrzny 
dysk twardy. Według Microsoft, po instalacji Windows® na złym dysku lub po 
sformatowaniu nieprawidłowej partycji napędu, można utracić ważne dane.

Aby używać dysk DVD przywracania:

1.  Włóż do napędu optycznego dysk DVD przywracania. Komputer desktop PC wymaga 
WŁĄCZENIA zasilania.

2.  Uruchom ponownie komputer desktop PC i naciśnij <F8> podczas uruchamiania i 
wybierz napęd optyczny (może być oznaczony jako “CD/DVD”) i naciśnij <Enter> w 
celu uruchomienia z dysku DVD przywracania.

3. Wybierz OK w celu uruchomienia przywracania obrazu.
4. Wybierz OK, aby potwierdzić przywracanie systemu.

Przywracanie spowoduje nadpisanie dysku twardego. Przed przywróceniem systemu 
należy upewnić się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych.

5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania. 

Podczas procesu przywracania NIE NALEŻY wyjmować dysku przywracania, bez instrukcji 
wyjęcia, w przeciwnym razie partycje będą nieużyteczne.

W celu uzyskania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę sieci 
web ASUS.
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Rozdział.7
Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział prezentuje niektóre potencjalne problemy i możliwe rozwiązania. 

? Nie można włączyć zasilania mojego komputera i nie świeci dioda 
LED.zasilania.LED.na.panelu.przednim
• Sprawdź, czy komputer jest prawidłowo podłączony.
• Sprawdź, czy działa gniazdko ścienne.
• Sprawdź, czy jest włączony zasilacz. Sprawdź część WŁĄCZANIE/

WYŁĄCZANIE komputera w Rozdziale 1.

? Mój komputer zawiesza się.
• Wykonaj następujące czynności w celu zamknięcia nieodpowiadających 

programów:
 1.  Jednocześnie naciśnij na klawiaturze przyciski <Alt> + <Ctrl> + <Delete>, 

a następnie kliknij Uruchom Menedżer zadań.
 2. Kliknij zakładkę Aplikacje.
 3. Wybierz nieodpowiadający program, a następnie kliknij Zakończ 

zadanie.
• Jeśli nie odpowiada klawiatura. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w 

górnej części obudowy, aż do wyłączenia komputera. Następnie naciśnij 
przycisk zasilania w celu włączenia. 

? Nie.można połączyć się z siecią bezprzewodową przez kartę WLAN 
ASUS (wyłącznie wybranych modelach)?
• Upewnij się, że wprowadzony został prawidłowy klucz zabezpieczenia dla sieci 

z którą ma nastąpić połączenie.
• Podłącz anteny zewnętrzne (opcjonalne) do złączy anteny karty WLAN ASUS 

i ustaw anteny na obudowie komputera w celu zapewnienia najlepszego 
działania.

? Nie działają przyciski strzałek keypada numerycznego. 
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 Sprawdź, czy jest wyłączona dioda LED Number Lock. Jeśli dioda LED 
Number Lock jest włączona, przyciski keypada numerycznego można używać 
wyłącznie do wprowadzania liczb. Aby używać przycisków strzałek keypada 
numerycznego, naciśnij przycisk Number Lock w celu wyłączenia diody LED.

? Brak.obrazu.na.monitorze.
• Sprawdź, czy włączone jest zasilanie monitora. 
• Upewnij się, że monitor jest prawidłowo podłączony do portu wyjścia video 

komputera.
• Jeśli komputer jest dostarczany z dyskretną kartą graficzną, upewnij się, że 

monitor jest podłączony do portu wyjścia video na dyskretnej karcie graficznej.
• Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki złącza video monitora. Jeśli okaże się, że 

szpilki są wygięte należy wymienić kabel złącza video monitora.
• Sprawdź, czy monitor jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania. 
• Sprawdź dokumentację dostarczoną z monitorem w celu uzyskania dalszych 

informacji dotyczących rozwiązywania problemów.

? Podczas używania wielu monitorów, obraz jest wyświetlany tylko na 
jednym.monitorze.
• Sprawdź, czy jest włączone zasilanie obydwu monitorów. 
• W czasie autotestu POST, obraz jest wyświetlany tylko na monitorze 

podłączonym do portu VGA. Funkcja podwójnego wyświetlacza działa jedynie 
w systemie Windows. 

• Po zainstalowaniu w komputerze karty graficznej, upewnij się, że monitory są 
podłączone do portów wyjścia karty graficznej. 

• Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia wielu wyświetlaczy. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji, sprawdź część Podłączanie wielu zewnętrznych 
wyświetlaczy w Rozdziale.

? Mój komputer nie wykrywa urządzenia pamięci USB.
• Przy pierwszym podłączeniu urządzenia pamięci USB do komputera, Windows 

automatycznie instaluje jego sterownik. Zaczekaj chwilę i przejdź do Mój 
komputer, aby sprawdzić, czy zostało wykryte urządzenie pamięci masowej 
USB. 

• Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do innego komputera, aby 
sprawdzić, czy urządzenie pamięci masowej USB działa nieprawidłowo lub 
jest uszkodzone. 
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? Chcę przywrócić lub cofnąć zmiany ustawień mojego komputera, bez 
wpływu na moje osobiste pliki lub dane.
 Funkcja Przywracanie systemu Windows® umożliwia przywrócenie lub 

cofnięcie zmian ustawień systemu komputera, bez wpływu na osobiste dane, 
takie jak dokumenty lub zdjęcia. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się 
w części Przywracanie.systemu w Rozdziale 2.

? Rozciągnięty obraz w HDTV. 
• Jest to spowodowane różnymi rozdzielczościami monitora i HDTV. 

Wyreguluj rozdzielczość ekranu, aby dopasować ją do HDTV. W celu zmiany 
rozdzielczosci ekranu:

 1.  Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień 
Rozdzielczość ekranu: 

  •   Kliknij  > Panel.sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran > 
Zmień ustawienia ekranu. 

  •   Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu na pulpicie Windows. 
Po wyświetleniu menu pomocniczego, kliknij Personalizuj > Ekran > 
Zmień ustawienia ekranu.

 2.  Wyreguluj rozdzielczość. Informacje o rozdzielczości znajdują się w 
dokuementacji dostarczonej z HDTV.

 �.  Kliknij Zastosuj lub OK. Następnie kliknij w komunikacie potwierdzenia 
Zachowaj.zmiany. 

? Moje głośniki nie wytwarzają dźwięku. 
• Upewnij się, że głośniki są podłączone do portu wyjścia liniowego (jasnozielony) 

na panelu przednim lub na panelu tylnym. 
• Sprawdź, czy głośnik jest podłączony do źródła zasilania prądem elektrycznym i 

czy jest włączony. 
• Wyreguluj głośność głośnika.
• Upewnij się, że nie są wyciszone dźwięki systemu komputera. 

•  Jeśli są wyciszone, ikona głośności wygląda jak  . Aby włączyć dźwięki 
systemu, kliknij  w obszarze powiadomień Windows, a następnie kliknij  

•  Jeśli nie są wyciszone, kliknij  i przeciągnij suwak w celu regulacji głośności.
• Podłącz głośniki do innego komputera, aby sprawdzić, czy działają prawidłowo.

? Nie można odczytać dysku w napędzie DVD.
• Sprawdź, czy dysk został włożony stroną z etykietą skierowaną do góry.
• Sprawdź, czy dysk jest wyśrodkowany na tacy, szczególnie dotyczy to dysków 

o niestandardowych rozmiarach lub kształtach.
• Sprawdź, czy dysk nie jest zarysowany lub uszkodzony. 

? Nie odpowiada przycisk wysuwania napędu DVD.

 1. Kliknij  > Komputer.
 2.  Kliknij prawym przyciskiem , a następnie kliknij 

Wysuń w menu.
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Zasilanie
Problem Możliwa.przyczyna Akcja

Brak zasilania 
(Wyłączony 
wskaźnik 
zasilania)

Nieprawidłowe napięcie 
zasilania

•   Jeśli komputer ma przełącznik 
napięcia zasilania, ustaw go na 
parametry zasilania wymagane w 
danym regionie.

•   Wyreguluj ustawienia napięcia. 
Upewnij się, że przewód zasilający 
jest odłączony od gniazda zasilania.

Komputer nie jest 
włączony.

Naciśnij przycisk zasilania na panelu 
przednim, aby upewnić się, że 
komputer jest włączony.

Nieprawidłowo podłączony 
przewód zasilający 
komputera.

•   Upewnij się, że przewód zasilający 
jest prawidłowo podłączony.

•   Użyj innego, zgodnego przewodu 
zasilającego.

Problemy z zasilaczem 
(PSU)

Zadzwoń do naszego Centrum 
kontaktu telefonicznego w celu 
zgłoszenia naprawy.

Wyświetlacz
Problem Możliwa.przyczyna Akcja

Brak wyjścia 
wyświetlania 
po włączeniu 
komputera 
(Czarny ekran)

Kabel sygnałowy nie 
jest podłączony do 
prawidłowego portu VGA 
komputera. 

•   Podłącz kabel sygnałowy do 
prawidłowego portu wyświetlania 
(wbudowany port VGA lub dyskretny 
port VGA). 

•   Jeśli używana jest dyskretna karta 
graficzna VGA, podłącz kabel 
sygnałowy do portu dyskretnej karty 
VGA.

Problemy dotyczące kabla 
sygnałowego

Spróbuj podłączyć go do innego 
monitora.
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LAN
Problem Możliwa.przyczyna Akcja

Nie można 
uzyskać dostępu 
do Internetu

Niepodłączony kabel LAN. Podłącz do komputera kabel LAN.

Problemy dotyczące kabla 
LAN

Upewnij się, że jest włączona dioda 
LED LAN. Jeśli nie, wypróbuj inny 
kabel LAN. Jeśli dalej nie działa, 
skontaktuj się z punktem serwisowym 
ASUS.

Komputer nie jest 
prawidłowo podłączony do 
routera lub huba.

Upewnij się, że komputer jest 
prawidłowo podłączony do routera 
lub huba.

Ustawienia sieci

Skontaktuj się z ISP (Dostawca usługi 
połączenia z Internetem) w celu 
uzyskania prawidłowych ustawień 
LAN.

Problemy spowodowane 
programem 
antywirusowym

Zamknij program antywirusowy.

Problemy związane ze 
sterownikiem Zainstaluj ponownie sterownik LAN

Audio
Problem Możliwa.przyczyna Akcja

Brak audio

Głośnik lub słuchawki 
podłączone do 
niewłaściwego portu.

•   Sprawdź prawidłowy port w 
podręczniku użytkownika 
komputera.

•   Odłącz i podłącz ponownie głośnik 
do komputera.

Nie działa głośnik lub 
słuchawki. Wypróbuj inny głośnik lub słuchawki.

Nie działają porty audio z 
przodu i z tyłu.

Wypróbuj porty audio z przodu i z 
tyłu. Jeśli jeden z nich nie działa, 
sprawdź, czy port jest ustawiony na 
wiele kanałów. 

Problemy związane ze 
sterownikiem Zainstaluj ponownie sterownik audio
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System
Problem Możliwa.przyczyna Akcja

Za wolne 
działanie systemu

Zbyt wiele uruchomionych 
programów. Zamknij niektóre programy.

Atak wirusa 
komputerowowego

•   Użyj programu antywirusowego 
do wyszukania wirusów i naprawy 
komputera.

•   Zainstaluj ponownie system 
operacyjny.

System często 
zawiesza się lub 
zatrzymuje.

Awaria dysku twardego

•    Wyślij uszkodzony dysk twardy do 
punktu serwisowego ASUS w celu 
naprawy.

•   Wymień dysk twardy na nowy.

Problemy związane z 
modułem pamięci

•   Wymień moduły pamięci na 
zgodne.

•   Odłącz dodatkowe, zainstalowane 
moduły pamięci, a następnie 
spróbuj ponownie.

Nieprawidłowa wentylacja 
komputera.

Przestaw komputer w miejsce o 
lepszym przepływie powietrza.

Zainstalowane niezgodne 
oprogramowanie.

Zainstaluj ponownie system 
operacyjny i zainstaluj zgodne 
oprogramowanie.



�6�

Polski

Po
ls

ki

Polski

Po
ls

ki

CPU
Problem Możliwa.przyczyna Akcja

Za duży hałas 
po włączeniu 
komputera.

Uruchamianie komputera.

Jest to normalne. Po właczeniu 
zasilania komputera, wentylator 
działa z pełną szybkością. Obroty 
wentylatora zwalniają po przejściu 
do systemu operacyjnego.

Zmienione zostały 
ustawienia BIOS.

Przywróć domyślne ustawienia 
BIOS.

Stara wersja BIOS

Zaktualizuj BIOS do najnowszej 
wersji. Odwiedź stronę pomocy 
technicznej ASUS, pod adresem 
http://support.asus.com w celu 
pobrania najnowszej wersji BIOS.

Komputer jest zbyt 
głośny podczas 
używania.

Wymieniony został 
wentylator CPU.

Upewnij się, że używany jest zgodny 
lub zalecany przez ASUS wentylator 
CPU.

Niewystarczająca 
wentylacja komputera.

Przestaw komputer w miejsce o 
lepszym przepływie powietrza.

Za wysoka temperatura 
systemu.

•   Wykonaj aktualizację BIOS. 
•   Jeśli wiesz jak ponownie 

zainstalować płytę główną, spróbuj 
oczyścić miejsce wewnątrz 
obudowy.

Jeśli problem nadal utrzymuje się, sprawdź kartę gwarancyjną komputera desktop PC i 
skontaktuj się z punktem serwisowym ASUS. Odwiedź stronę pomocy technicznej ASUS, 
pod adresem http://support.asus.com w celu uzyskania informacji o serwisie.
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ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Adres  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11�59
Telefon   +886-�-�894-�447
Faks   +886-�-�890-7798
E-mail  info@asus.com.tw
Strona internetowa  www.asus.com.tw
Pomoc.techniczna
Telefon   +86-�1-�84�9911
Wsparcie online  support.asus.com
ASUS.COMPUTER.INTERNATIONAL.(Ameryka)
Adres  800 Corporate Way, Fremont, CA 945�9, USA 
Telefon   +1-510-7�9-�777
Faks  +1-510-608-4555
Strona internetowa  usa.asus.com
Pomoc.techniczna
Telefon   +1-888-678�688
Fax (wsparcie)  +1-81�-�84-088�
Wsparcie online  support.asus.com
ASUS.COMPUTER.GmbH.(Niemcy.&.Austria)
Adres  Harkort Str. �1-��, D-40880 Ratingen, Germany
Faks  +49-�10�-959911
Strona internetowa  www.asus.de
Kontakt online  www.asus.de/sales
Pomoc.techniczna
Telefon (Podzespół)  +49-1805-010923*
Fax (wsparcie)  +49-�10�-9599-11
Wsparcie online  support.asus.com

* EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z telefonu 
komórkowego.

Producent ASUSTeK Computer Inc.
Tel:                    +886-�-�894-�447
Adress:              No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 
11�, TAIWAN R.O.C

Autoryzowany.
przedstawiciel.w.
Europie

ASUSTeK Computer GmbH
Adress:             HARKORT STR. �1-��, 40880 
RATINGEN, GERMANY
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