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Mange tak for du valgte at købe en computer hos Føniks, vi håber du får mange gode timer med den.
For at gøre det lettere for dig, har vi lavet denne guide, som kan hjælpe netop dig, hvis du har lidt
problemer med opsætning eller installation. Følg guiden, og du kommer godt i gang med din nye PC.

Når du pakker din computer ud, er det vigtigt at du tjekker om alt er som det skal være.
Der vil medfølge et strømkabel, manualer og CD indeholdende drivere til bundkort og grafikkort. Disse
kan også hentes online når PC’en er færdig med den nødvendige opsætning.
Computeren er pakket forsvarligt ind med flamingo indsats for at beskytte computeren under transport.
Hvis du modtager computeren og der er synlige tegn på grov håndtering under transport på kassen er
det vigtigt du følger anvisningerne på denne side: fcomputer.dk/transportskade

Her er lidt om hvordan du tilslutter din nye maskine og hvad du kan gøre hvis du oplever problemer med
tilslutningen.


Der skal gøres brug af det medfølgende strømkabel som
ligger i kassen.
Du skal være opmærksom på at strømforsyningen har sin
egen tænd/sluk knap, jf. bilag 1 for hvor denne knap
befinder sig.
Tjek at denne står på ”l” symbolet og ikke ”0” symbolet →
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Når du tilslutter din skærm, så vær opmærksom på hvor du tilslutter skærmkablet.
Hvis din nye PC har et dedikeret grafikkort skal du bruge dettes tilslutninger, jf. bilag 2. Såfremt
førhenstående udtalelse er korrekt skal du gøre brug af enten punkt 5, 6, 7 eller 8.
De dedikerede grafikkort vil altid have sine porte horisontale/vandrette.
I tilfælde af PC’en ikke har et dedikeret grafikkort så skal der gøres brug af punkt 8, jf bilag 2.

Hvis du har tilsluttet strøm, skærm, tastatur og mus, tændt for computeren, set at der er lys i dioderne i
fronten af kabinettet, kan høre at blæserne kører, men intet får frem på skærmen, så tjek at din skærm
er tilsluttet den rigtige port bag på computeren. Hvis din computer har onboard grafik (punkt 8.) eller
dedikeret grafikkort (punkt 11.) som omtalt tidligere, men din skærm f.eks. kun har VGA indgang, så kan
det være du skal benytte en VGA-adapter på et af grafikkortets porte. Kontakt os hvis du har brug for
hjælp til at finde den rigtige adapter.
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Windows 10 er en softwarelicens i den forstand, at når koden er blevet
sendt, så frafalder returretten på produktet.
Hvis du bestiller en PC enten køreklar med Windows eller tilkøber Windows inkl. installation så vil
Windows være installeret når du modtager den.
Vi aktiverer ikke Windows for dig så dette skal du selv foretage. Denne licens bliver fremsendt til dig per
mail med et vedhæftet PDF-dokument hvor licensnøglen fremgår i.
For at aktivere din Windows skal du følge nedenstående trin:
1. Højreklik på Windows ikonet i venstre nedre hjørne.
2. Tryk på ”System”, dette vil være nr. 4 fra toppen.
3. Et nyt vindue vil komme frem, kør ned på dette vindue og du finder under Windows
Specifikationer 3 linjer i blå skrift.
4. Tryk på den øverste af de tre ”Skift produktnøgle, eller opgrader din udgave af Windows”.
5. Derfra kommer du ind i et nyt vindue som hedder ”Aktivering”. Derfra skal du trykke på ”Skift
produktnøgle”.
6. Et sidste vindue vil komme frem hvor du her skal angive din licens nøgle.
7. Windows er nu aktiveret.
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Her kommer nogle punkter omkring opsætningen af maskinen, efter du har installeret Windows på
denne.


Det er essentielt at få installeret de nyeste drivers til din nye PC. Hardwareproducenter bruger
stadig CD’er til dette, men alt kan heldigvis hentes gratis fra nettet gennem producenternes
hjemmeside.
Drivers til dit bundkort vil kunne finde på producentens hjemmeside.
Drivers til dit grafikkort vil kunne finde enten på Nvidia’s hjemmeside eller AMD alt efter hvilket
grafikkort du gør brug af.
Hvis du har et Nvidia grafikkort kan du med fordel gøre brug af Nvidia GeForce Experience som
er et program du kan hente ned og den vil automatisk holde øje med hvornår en ny driver er
blevet udgivet.
Følg dette link: https://www.nvidia.com/da-dk/geforce/geforce-experience/
Hvis det er et AMD grafikkort så skal du benytte dig af www.AMD.com
Hver producent har deres egen software til at monitorere grafikkort, disse kan også hentes på
deres sider. Hertil er der tale om ASUS, MSI, Gigabyte etc. Disse er ikke essentielle for PC’ens
funktionalitet og derfor anbefaler vi at man venter med at anvende disse software.


Hvis din computer er konfigureret med mere end én
harddisk, og din lagerharddisk ikke findes i Windows
stifinder, så kan det skyldes at denne skal initialiseres og
formateres.
Dette gøres således i Windows 10:
Højreklik på Windows Start ikonet.
Vælg herefter Diskhåndtering.
Her vil du kunne se alle diske tilsluttet maskinen: →
Der vil være en disk med en blå bjælke i toppen, der er
din systemdisk, og de resterende diske vil fremgå med
en sort bjælke øverst.
Højreklik på disken med den sorte bjælke og vælg
”Initialisér”.
Når dette er udført, højreklik da igen på disken, og vælg nu ”Ny simpel diskenhed” – følg herefter
guidens anvisninger. Standardindstillingerne er at anbefale i langt de flestes tilfælde.
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Vi anbefaler du med jævne mellemrum renser din PC for støv og andre partikler som kan tilstoppe dit
system. Dette vil medvirke til dine blæsere kan fortsætte med at skabe et godt air-flow og dermed
kan forbedre stabiliteten og forlænge levetiden på din computer.
Du kan godt bruge støvsugeren til at fjerne støv men vær forsigtig. Bemærk at hvis du vil fjerne støv
fra blæsere med brug af støvsuger skal du have en finger på blæseren således den ikke køre rundt
når den renses. Grundet styrken af de fleste støvsugere kan blæseren opnå højere omdrejninger end
den er designet til og dette kan skade blæseren.

Dette kan f.eks. gøres med antistatisk trykluft på dåse, som du kan finde her: fcomputer.dk/rengoering
Husk at frakoble al strøm inden du renser maskinen, og vær opmærksom på, at du ikke bruger metalgenstande som f.eks. støvsuger-rør, inde i maskinen.


Vi gør flere og flere ting elektronisk i dag – derfor er det også vigtigt, at beskytte sig selv og sin data,
når man begiver sig ud på internettet. Heldigvis har Windows 10 et indbygget antivirus og firewall
system installeret ved navn Windows Defender. Programmet beskytter dig helt basalt mod virusser
og hackerangreb.
Vi anbefaler, at man har vigtige filer, film
og fotoer gemt med en backup løsning –
dette kan gøres både med ekstern
harddisk, en USB eller ved hjælp af en
online cloud service, som gemmer dine
filer online, hvor du selv kan bestemme
hvem som kan have adgang til dem.
Google Drive tilbyder 15 GB gratis
online lagerplads, hvor du kan gemme
de filer, som er vigtige for dig, hvis din
harddisk skulle fejle eller en virus gør
dem ubrugelige.
Du kan også sætte den til automatisk at gemme filer og ændringer i udvalgte mapper fra din PC, så
du ikke selv skal gøre det manuelt.
Der er mulighed for at opgradere til mere online lagerplads hvis bliver nødvendigt.
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For at din computer skal fungere optimalt, er det vigtigt, at du holder dine driveres opdateret.
Grafikkortdrivers er dem som opdateres oftest. Har du et GeForce grafikkort anbefaler vi, at du
installerer GeForce Experience, som fortæller dig, når der er en ny opdatering til dit grafikkort.
Du kan hente GeForce Experience her: geforce.com
For AMD grafikkort kan du benytte dig af programmet AMD Radeon Adrenalin, som hjælper dig med at
holde dit AMD grafikkort opdateret. Det kan du hente her på: support.amd.com

Hvis du har fulgt denne guide og du stadig ikke kan bruge din computer, eller du oplever problemer du
ikke kan løse selv, så kan du selvfølgelig kontakte vores support afdeling. Vi har både chat-, mail- og
telefonsupport du kan benytte dig af. Vi sidder klar til at hjælpe dig i disse åbningstider:
Mail: service@fcomputer.dk – vi svarer normalt inden for 24 timer (i hverdage) – som oftest inden for
blot et par timer. Husk at oplyse dit faktura- eller kvitteringsnummer i mailen, så vi ved hvilken maskine
det drejer sig om.
Chat: Åbent alle hverdage fra 11.00 til 17.00 – du finder chatten på vores hjemmeside.
Telefon: Ring til os på 70 60 60 64 – vi sidder klar alle hverdage fra 11.00 til 16.00 i service.

