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Ръководство на потребителя за памет за настолни или преносими компютри 

Apacer DDR4 

I. Характеристики: 

▪ Високоскоростна обработка, 17GB/ с 

▪ 1.2V, ефективно спестяване на енергия с до 20% 

▪ Пълната гама DDR4 е сертифицирана за съвместимост с всички основни производители на 

дънни платки 

▪ Надеждна, стабилна, 100% гаранция за съвместимост 

 

II. Инсталация: 

Необходимо оборудване: 

▪ Модул(и) с памет 

▪ Отвертка с връх без магнит (за премахване на капака на компютъра) 

▪ Ръководство на потребителя за вашата система 

 

Процес на инсталиране: 

1. Уверете се, че работите в стабилна среда. Премахнете всички найлонови торбички или хартии 

от вашeто работно пространство. 

2. Изключете вашата система и се уверете, че захранването е напълно спряно преди да извадите 

кабела за захранване от вашия компютър. Ако работите с лаптоп, следващата стъпка след 

изключването на лаптопа и изваждането на кабела за захранване е да извадите батерията му.  

3. Задръжте бутона за захранване за 3-5 секунди, за да освободите остатъчното електричество. 

4. Отстранете капака на компютъра. Вижте ръководството на вашия компютър относно как да 

направите това. 

5. За да защитите новите си модули памет и компонентите на вашата система от статични 

повреди по време на процеса на инсталиране, докоснете някоя от небоядисаните метални 

повърхности на рамката на компютъра, преди да работите и да инсталирате паметта. 

6. Използвайте ръководството на потребителя за вашата система, за да намерите слотовете за 

разширяване на паметта на вашия компютър. Не използвайте никакви инструменти при 

премахването или инсталирането на модулите памет. 

7. Поставете новия(те) модул(и) памет в съответствие с илюстрациите в това ръководство. 

Подравнете прорезите на модула с прорезите в слота. След това натиснете модула надолу, 

докато скобите на слота не щракнат на мястото си (може да са необходими 10-15 килограма 

натиск, за да инсталирате модул.) Запълнете слотовете за памет на вашия компютър, 

започвайки с най-високата плътност (т.е. поставете модула с най-висока плътност в банка 0). 

8. След като модулите са били инсталирани, поставете капака на компютъра, свържете  

захранващия кабел и/или батерия. Инсталацията вече е завършена. 

 

Бележки при инсталиране: 

1. DIMM инсталация: 

Чрез твърд, равномерен натиск, натиснете DIMM в гнездото, докато скобите щракнат на мястото 

си. Скобите трябва да щракнат сами, без да им помагате чрез натиск. 

 

 

 

 

 

 

 

2. SODIMM инсталация: 

Натиснете здраво SODIMM-а под ъгъл от 45 градуса. След това натиснете надолу, докато скобите 

не щракнат на място. Когато е напълно поставен в слота, ще виждате една шестнадесета от инч 

или по-малко от златните щифтове. 
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3. С дънна платка 4DIMM: 

(1) Ако имате само един LODIMM DRAM модул (A1/A2/B1/B2 могат да имат различни позиции 

спрямо оформленията на различните дънни платки). Моля поставете вашия DRAM на позиция A2, 

за да получите най-добра производителност и съвместимост. 

(2) Ако имате само два LODIMM DRAM модули. Моля поставете вашия DRAM на позиции A2 & B2, за 

да получите най-добра производителност и съвместимост. 

 
 

III. Регулаторна информация: 

Всички модули памети от Apacer отговарят на екологичната директива на ЕС RoHS. Тази 

директива елиминира употребата на олово при производството на модулите памет и помага за 

запазването на околната среда. 

Не носим никаква отговорност за грешки, изпусната или обновена информация, нито за загубата 
на данни или файлове от устройството.  
 
Това ръководство е собственост на Apacer. Никаква част от това ръководство не бива да бъде 
предавана, възпроизвеждана и променяна. Съдържанието на това ръководство може да бъде 
променено без предварително предупреждение. 
 
Авторско право ©Apacer Technology Inc. Всички права са запазени. Информацията в този документ 

подлежи на промяна без предизвестие. Apacer и логото на Apacer са търговски марки или 

регистрирани търговски марки на Apacer Technology Inc. Други марки, имена, търговски марки 

или регистрирани търговски марки могат да бъдат заявени като собственост на съответните им 

собственици. 

 

Информация за рециклиране: 
Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) 
Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските 
отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. 
Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на 
упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното 
оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по 
сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови 
отпадъци. 

 

Ако имате нужда от допълнителна информация за този продукт може да се свържете с Apacer на 

sale@apacer.nl или да посетите www.polycomp.bg  

 

mailto:sale@apacer.nl
https://polycomp.bg/poly/APACER/1208/1270/vendor?a=APACER%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%80%D0%B8.html#&vc=1&cb=103&wb=1&sk=00000000

