GEBRUIKERSHANDLEIDING

AAN DE SLAG
MET JE NIEUWE
DUTZO-COMPUTER
CREËER JE EIGEN DUTZO GAMING ERVARING!
www.dutzo.com/downloads

GEFELICITEERD MET
JE NIEUWE DUTZO PC!

Bedankt dat je kiest voor DUTZO als je gloednieuwe computer. We hopen dat
deze handleiding je zal helpen bij het installeren van je nieuwe computer en
zal helpen bij een snelle start – veel plezier!
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UITPAKKEN EN INSPECTEREN VAN JE PC
IS ALLES ZOALS HET MOET ZIJN?
Voordat je de doos met je computer opent, is het een goed idee om te controleren
of de verpakking intact is.
Je DUTZO-computer is verpakt in twee lagen karton om een veilige levering te garanderen.
Als er zichtbare schade is aan de doos, bewaar dan de verpakking en onderzoek de PC
grondig. In geval van schade aan je PC of accessoires, gelieve onmiddelijk contact op te
nemen met de Proshop klantenservice.
ACCESSOIRES
Je DUTZO-computer bevat een voedingskabel en een gebruikershandleiding voor de
verschillende onderdelen van je PC. Verder kan de doos extra schroeven en een
muismat bevatten.
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AANSLUITEN VAN JE PC

Voordat je begint met het aansluiten van je
DUTZO-computer, is het belangrijk dat je al
het verpakkingsmateriaal aan de binnenkant
verwijderd.
AANSLUITEN VAN DE STROOM
In de doos vind je een voedingskabel. Sluit
de kabel aan op de voeding, die zich meestal
onderaan aan de achterkant van de PC bevindt.
Zodra de kabel is aangesloten, moet je ervoor
zorgen dat de aan/uit-knop in de richting van het
‘’I’’-symbool is geklapt.
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AANSLUITEN VAN HET BEELDSCHERM
Wanneer je je beeldscherm op je computer
aansluit, is het belangrijk dat je de juiste poort
kiest. De meeste DUTZO PC’s hebben twee
beeldschermpoorten:
• Één in de grafische kaart (GPU)
• Één in de processor (CPU).
Als je computer een grafische kaart heeft, sluit je
je beeldscherm rechtstreeks aan op de grafische
kaart voor de beste ervaring.

Als je beeldscherm hoge
vernieuwingsfrequenties of
hoge resoluties ondersteunt,
raden wij je aan de beeldschermpoort
te gebruiken die er als volgt uitziet:

HET KIEZEN VAN DE JUISTE USB-POORT
De meeste moederborden hebben zowel USB
2.0 als USB 3.2 Gen 1 en Gen 2 poorten.
Je accessoires zijn compatibel met alle drie
soorten USB-poorten. Wij raden je aan USB 3.2
Gen 1/2 te gebruiken, omdat deze beter geschikt
zijn voor verbindingen die baat hebben bij een
hogere bandbreedte. Doorgaans zijn USB 3.2
Gen 1 poorten gemarkeerd met blauw, terwijl USB
3.2 Gen 2 poorten gemarkeerd zijn met rood.

4 X USB 3.2 GEN 1

INTERNET (RJ45)

GEÏNTEGREERDE GRAFISCHE KAART
HDMI

3 X GELUID IN/OUTPUT
Roze = Microfoon
Groen = Geluid output
Blauw = Geluid input

Gebruik de
beeldschermpoort
van de
geïntegreerde
grafische kaart
alleen als er GEEN
bijgeleverde
grafische kaart is.
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GRAFISCHE KAART

2 X DISPLAY PORT

VOEDING

JE DUTZO-COMPUTER INSTELLEN

Wanneer je je DUTZO-machine ontvangt,
hebben wij Windows 10 Home al geïnstalleerd.
De eerste keer dat je je nieuwe computer
aanzet, word je verwelkomd door een Windows
installatiegids die je helpt bij het instellen van je
Windows gebruikersaccount.
WINDOWS ACTIVEREN
Als je Windows hebt toegevoegd aan je
aankoop, of als je hebt gekozen voor een
DUTZO PC met Windows voorgeïnstalleerd, dan
sturen wij je je Windows licentie via e-mail. Je
kunt je Windows licentie niet activeren voordat
je je computer hebt ontvangen.
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Volg deze stappen om je
Windows licentie te activeren:
Klik op ”Start” → ”Instellingen”
→ ”Update & Beveiliging” → ”Activatie”.
Hier typ je je activeringssleutel in.
Vergeet niet om je Windows licentie te
koppelen aan je Microsoft account door
te kiezen voor “Account toevoegen”
→ voer nu je Microsoft account en
wachtwoord in en kies vervolgens
Aanmelden.
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NEEM CONTACT OP MET DE PROSHOP KLANTENSERVICE
Als je vragen hebt of problemen ondervindt met je computer, onze klantenservice
is altijd bereid je te helpen via e-mail, telefoon of via onze chatbot.

GERMANY

POLAND

SWEDEN

DENMARK

+49 0800 66 55 88 0
support@proshop.de

+48 223 978 986
support@proshop.pl

+46 08-500 870 30
support@proshop.se

+45 70 20 50 80
support@proshop.dk

AUSTRIA

FINLAND

NORWAY

THE NETHERLANDS

+43 07 20 23 20 20
support@proshop.at

+358 (0) 9 4245 4545
support@proshop.fi

+47 35 06 06 06
support@proshop.no

+31 85 301 55 55
support@proshop.nl

OVER DUTZO
DUTZO is een Deens gaming merk dat zich inzet om grenzen te verleggen
door middel van hoogpresterende gaming gear tegen betaalbare prijzen.
Sinds onze oprichting in 2016 heeft ons toegewijde team van ingenieurs
onvermoeibaar gewerkt om de ultieme game-ervaring te creëren. Deze
reis heeft het merk DUTZO snel doen groeien en heeft zich buiten onze
Deense wortels uitgebreid naar landen zoals Noorwegen, Zweden,
Finland, DuItsland, Oostenrijk, Polen en sinds kort ook Nederland.
Wij, bij DUTZO, zijn voortdurend op zoek naar het onbereikbare.
We verleggen voortdurend onze grenzen en richten ons op high-tech
gaming apparatuur, variërend van componenten zoals behuizingen
en voedingen tot accessoires zoals muismatten, kabels, case
fans en gaming muizen, tot gaming stoelen en zelfgebouwde
gaming computers.

CRE Ë E R J E DU TZO GAMI N G ERVARI N G!
Alle DUTZO PC’s gekocht bij een geautoriseerde retailer hebben een beperkte garantie
van 3 jaar. Lees meer over de garantie op je DUTZO PC hier dutzo.com/warranty/
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