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Instrukcja Instalacji   Zabezpieczenie komputera ZAB PC

Zabezpieczenie służy do ochrony podzespołów komputera przed 
skutkami awarii zasilaczy oraz przepięć w obwodach 5 i 12V. 

Przed przystąpieniem do instalacji należy zarchiwizować dane oraz  
obowiązkowo odłączyć komputer od sieci zasilającej poprzez wyjęcie  
kabla sieciowego z gniazda!

Aby zainstalować zabezpieczenie należy:
- odkręcić obudowę komputera: wystarczy lewy bok komputera, jeżeli 

obudowa umożliwia niezależne zdejmowanie ścianek bocznych
- wyjąć kabel zasilający np. twardy dysk, CD-ROM - taki sam wtyk jak na 

przewodzie przy zabezpieczeniu (biały wtyk z czterema przewodami: 
żółty, dwa czarne i czerwony) 

- włożyć wyjęty kabel do gniazda w zabezpieczeniu zwracając uwagę na 
kształt (wchodzi tylko w jedną stronę)

- przewód z wtykiem wychodzący z zabezpieczenia włożyć w miejsce, z 
którego wyjęto przewód zasilający, postępować jw.

- sprawdzić zgodność kolorów przewodów włożonego kabla zasilającego z 
komputera z wychodzącym z zabezpieczenia. Przewód ten ma stanowić 
przedłużenie kabla zasilającego z zachowaniem kolorów

- zamknąć obudowę komputera
Zabezpieczenie jest już zainstalowane – uruchomić komputer, sprawdzić 
działanie urządzenia, do którego dołączono zabezpieczenie – jeżeli działa 
poprawnie, to zabezpieczenie też działa i chroni nie tylko to urządzenie lecz 
wszystkie w komputerze przed przepięciami w obwodach 5V i 12V.
Zabezpieczenie nie chroni przed innymi możliwymi przyczynami  
uszkodzeń podzespołów komputerowych.
W przypadku gdyby po założeniu zabezpieczenia komputer nie uruchamiał się 
to prawdopodobnie zasilacz dostarcza któregoś napięcia przekraczającego 
normę – należy skontaktować się z serwisem komputera.
Więcej informacji o przyczynach i skutkach przepięć w obwodach 5 i 12V, 
budowie zasilaczy i zabezpieczeniu na stronie www.pezet.com.pl
Produkt chroniony patentem Urzędu Patentowego RP pod numerem 205208
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Karta Gwarancyjna   Zabezpieczenie komputera ZAB PC

1. Firma PeZeT zobowiązuje się bezpłatnie wymienić niesprawne 
zabezpieczenie na nowe w okresie trwania gwarancji w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy.

2. Okres gwarancji na zabezpieczenie ZAB PC wynosi 24 miesiące.
3. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć towar w stanie nienaruszonym 

(uszkodzenie zewnętrznej izolacji termokurczliwej powoduje utratę 
gwarancji) , na własny koszt z ważną kartą gwarancyjną.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń : 
mechanicznych; spowodowanych niewłaściwą instalacją; powstałych na 
skutek samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych; 
spowodowanych przez wypadki losowe; spowodowanych eksploatacją w 
warunkach nie zgodnych z PN; uszkodzeń elementów wykonawczych 
spalonych po zadziałaniu zabezpieczenia.

5. Gwarancja dotyczy tylko sprzętu zakupionego w PeZeT oznaczonego 
numerem, nalepką gwarancyjną lub pieczęcią.

6. PeZeT nie odpowiada za kompatybilność swojego sprzętu ze sprzętem 
kupującego.

7. PeZeT nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i skutki awarii oraz 
za utracone korzyści powstałe w wyniku awarii sprzętu, odpowiedzialność 
ograniczona jest do wartości sprzętu zakupionego w firmie PeZeT.

8. Podpisanie niniejszej karty jest równoznaczne z przyjęciem jej warunków.
9. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę do realizacji uprawnień 

gwarancyjnych i jest ważna z podpisami klienta i sprzedawcy, pieczątką 
sprzedawcy, nie może zawierać skreśleń i poprawek

10. Postanowienia niniejszej karty nie pozbawiają konsumenta prawa do 
korzystania z ustawy o zgodności towaru z umową.

                           
                  Data sprzedaży ........................................

....................................................               ............................................................
                (podpis kupującego)                                                       (pieczęć i podpis sprzedawcy)
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