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Kompiuterio išmontavimo instrukcija

Skirta šioms kompiuterių serijoms:

Inida Magnum M350/2000 IN500.01

Inida Magnum M500/2000 AN500.01

Inida Magnum M350/2000 AN500.01

Šis dokumentas yra skirtas naudoti tik kompiuterinės įrangos perdirbimo įmonėms, 
išmontuojančioms kompiuterinę techniką ir atrenkančioms pakartotiniam naudojimui tinkamas 
detales, taip kaip to reikalauja EU direktyva 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE).

Prieš pradedant išmontuoti kompiuterį, įsitikinkite, jog kompiuteris išjungtas, maitinimo laidas 
atjungtas iš maitinimo lizdo ir nuo kompiuterio. Įsitikinkite, jog visi periferiniai įrenginiai atjungti nuo 
kompiuterio. Vartotojas gali Magnum kompiuteryje pakeisti/įdėti bent du HDD, DVD, atmintį, 
procesorių naudojantis šiomis instrukcijomis.

1. Atlaisvinkite  be įrankių tvirtinamus fiksatorius (1 ir 2), atsukite be įrankių tvirtinamą varžtą (3)
ir traukdami rodyklės kryptimi bei keldami aukštyn nuimkite kompiuterio dangtį (Pav. 1). 

2. Nuėmę dangtį, atjunkite nuo pagrindinės plokštės bei DVD-RW/HDD įrenginių visus matomus 
laidus. Atlaisvinkite  fiksatorius (1 ir 2) ir nuimkite priekinę panelę. Atlaisvinkite geltonus 
fiksatorius (3 ir 4) ir pakelkite aukštyn optinio įrenginio (DVD-RW) ir standžiojo disko (HDD) 
laikiklį (Pav. 2)

3. Atlaisvinkite be įrankių tvirtinamus DVD-RW įrenginio fiksatorius (1) ir be įrankių tvirtinamus 
HDD įrenginio fiksatorius (2) (Pav. 3).

4. Ištraukite iš laikiklio DVD-RW ir HDD įrenginius rodyklių rodoma kryptimi (Pav. 4).
5. Atlaisvinkite be įrankių tvirtinamus fiksatorius (1) ir keldami aukštyn ištraukite operatyviąją 

atmintį (RAM). Pasukite procesoriaus aušintuvo tvirtinimo fiksatorius (2) ant jų parodyta 
kryptimi ir pakelkite juos aukštyn. Pakelkite aukštyn ir nuimkite procesoriaus aušintuvą (Pav. 
5).

6. Atlaisvinkite procesoriaus fiksatorių (1) ir išimkite procesorių. Išimkite kompiuterio BIOS 
bateriją (2) (Pav. 6).

7. Pasinaudojant atsuktuvu atsukite keturis varžtus (1) ir atlaisvinkite bei išimkite  pagrindinę 
plokštę  (Pav. 7).

8. Pasinaudojant atsuktuvu atsukite tris varžtus (1) ir atlaisvinkite bei išimkite maitinimo bloką 
(Pav. 8). 

9. Pasinaudojant atsuktuvu atsukite po du varžtus (1) abiejose maitinimo bloko pusėse ir 
atidarykite maitinimo bloką (Pav. 9).

10. Pasinaudojant replėmis nukirpkite nuo pagrindinės maitinimo bloko plokštės penkis 
kondensatorius didesnius negu 2.5cm (1). Pasinaudojat atsuktuvu atsukite keturis varžtus (2) 
laikančius pagrindinę maitinimo bloko plokštę ir ją išimkite (Pav. 10).

11. Ištraukti PC maitinimo kabelį iš lizdo (Pav. 11)

12. Išardome priekinę panelę (ABS plastiko) (Pav. 12)
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Pav. 1. Kompiuterio dangčio nuėmimas                Pav. 2. Priekinės panelės ir 
               DVD-RW/HDD laikiklio nuėmimas

Pav. 3. DVD-RW ir HDD fiksatoriai

Pav. 4. DVD-RW ir HDD įrenginio 
išėmimas

Pav. 5. RAM ir proceriaus aušintuvo 
fiksatoriai

Pav. 6. Procesorius ir BIOS baterija

Pav. 7. Pagrindinės plokštės varžtai
Pav. 8. Maitinimo bloko varžtai



Pav. 9. Maitinimo bloko varžtai

Pav. 10. Maitinimo bloko 
kondensatoriai ir varžtai laikantys 
pagrindinę plokštę

Pav. 11. Maitinimo kabelio lizdas

Pav. 12. Priekinės panelės laikikliai, 
leidžiantys ją išardyti

Kompiuterio komponentai reikalaujantys atsakingo apdorojimo

Aprašymas Atitinkama kompiuterio 
detalė

Elementų 
esančių 
kompiuteryje
kiekis

Spausdintinės plokštės (PCB arba PCA), kurių 
paviršiaus plotas didesnis negu 10 kvadratinių 
centimetrų

Kompiuterio pagrindinė 
plokštė

2

Bet kurio tipo baterijos Kompiuterio BIOS baterija 1
Komponentai turintys gyvsidabrio - -
Skystųjų kristalų ekranai kurių plotas didesnis 
negu 100 kvadratinių centimetrų

- -

Kineskopai - -



Kondensatoriai turintys PCB/PCT - -
Kondensatoriai aukštesni arba platesni negu 
2.5 cm 

Maitinimo bloko 
kondensatoriai

5

Išoriniai elektros kabeliai Wentronics 220V maitinimo 
kabelis

1

Dujinės lempos - -
Plastikinės detalės turinčios bromuoto 
antipireno (ugnies slopiklio), sveriančios 
daugiau kaip 25 gramus (neįskaitant PCB/PCA
plokščių įvardintų aukščiau)

- -

Detalės turinčios tonerio, rašalo įskaitant 
skystus, pusiaus skystus (gelinius) 
komponentus

- -

Komponentai turintys asbesto - -
Komponentai turintys nelydžiojo keraminio 
pluošto

- -

Komponentai turintys radioaktyviųjų medžiagų - -


