
B U I L D  Y O U R  D U T Z O  G A M I N G  E X P E R I E N C E !

O P SÆ T N I N G S M A N U A L

KOM GODT I GANG
MED DIN NYE 

DUTZO COMPUTER

www.dutzo.com/downloads



Vi er glade for, at du har valgt os til at levere din nye computer. Forhåbentlig kan 
denne guide være med til at hjælpe dig trygt og godt i gang med tilslutning og 
opsætning af din nye DUTZO PC – god fornøjelse!
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ER ALT, SOM DET SKAL VÆRE?
Når du modtager din computer, er det en god ide at tjekke, at pakken er uskadt, og 
alt er, som det skal være. Din DUTZO-computer er pakket i to lag pap for at sikre, 

at den kommer sikkert frem til dig. Skulle det ske, at der er synlige skader på pakken, bør 
du gemme emballage og undersøge selve PC’en grundigt. Hvis der er fysiske skader på PC 
eller tilbehør, skal du henvende dig til Proshops kundeservice. 

TILBEHØR
I pakken med din DUTZO-PC medfølger der altid strømkabel og manualer til de 
komponenter, som din PC indeholder. Derudover kan der være vedlagt ekstra skruer 
og kabler. 

TILLYKKE MED DIN NYE 
DUTZO-COMPUTER!
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Før du starter tilslutningen af din DUTZO-
maskine, er det vigtigt, at du fjerner evt. 
indvendigt beskyttelsesmateriale. 

TILSLUTNING AF STRØM
I pakken med din computer finder du et 
strømkabel. Tilslut kablet til strømforsyningen, 
som typisk findes nederst på bagsiden af 
PC’en. 

Når stikket er tilsluttet, bør du sikre dig, at 
strømforsyningen er tændt. Dvs. tænd/sluk-
knappen står på ”I” symbolet.

TILSLUTNING

1 UDPAKNING & INSPEKTION
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Du modtager din DUTZO-maskine med 
Windows 10 Home installeret. 
Når du første gang tænder din nye PC, bliver 
du mødt af en Windows-installationsguide, 
som vil guide dig igennem brugeroprettelsen.  

AKTIVERING AF WINDOWS
Hvis du har tilvalgt en Windows-licens i 
købsprocessen eller har valgt en PC, hvor 
en Windows-licens medfølger, modtager 
du licensen på mail. Licensnøglen er ikke 
aktiveret på forhånd. 

Aktivér din Windows-licens 
ved at vælge knappen 
”Start” → ”Indstillinger” 

→ ”Opdatering og sikkerhed” → 
”Aktivering”.  Indtast herefter din 
aktiveringsnøgle. 

HUSK at knytte din Microsoft-licens til 
din Microsoft-konto ved at vælge ”Tilføj 
en konto” → Indtast her din e-mail samt 
adgangskode til din Microsoft-konto.

3 SÅDAN STARTER DU DIN DUTZO-COMPUTER

TILSLUTNING AF SKÆRM
Når du tilslutter skærmen, er det vigtigt at 
vælge den rigtige udgang, ellers kommer der 
ikke billede på skærmen. 
På langt de fleste DUTZO-computere er der 
udgange til skærmen både ved et dedikeret 
grafikkort og ved bundkortet.
Hvis der er installeret et dedikeret grafikkort, 
skal du tilslutte din skærm i det.

Hvis din skærm understøtter 
et højt antal Hz eller har en 
høj opløsning, anbefaler vi, at 

du bruger denne display port: 

VALG AF USB-PORTE
På langt de fleste bundkort finder du både 
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 og USB 3.2 Gen 
2-porte. Du kan frit tilslutte dit udstyr til alle tre 
typer USB-porte.

Vi anbefaler, at du benytter USB 3.2 Gen 
1/2-portene, da de er bedre til datatunge 
tilslutninger. USB 3.2 Gen 1-porte er typisk 
markeret med blå, mens USB 3.2 Gen 2-porte 
er markeret med rød. 

STRØMTILSLUTNING

INTERNET (RJ45)

3 X LYD IN/OUTPUT:

Pink   = Mikrofon

Grøn  = Lyd output

Blå     = Lyd input

2 X DISPLAY PORT

HDMI

DEDIKERET GRAFIKKORT

INTEGRERET GRAFIKKORT

2 X USB 2.0

Brug kun 
skærmudgangene 
fra det integrerede 
grafikkort, hvis der 
IKKE er installeret 
et dedikeret 
grafikkort. 

4 X USB 3.2 GEN 1
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OM DUTZO
DUTZO er Danmarks fedeste gaming brand dedikeret til at skubbe 

grænserne med banebrydende gaming-udstyr til lave priser.

Siden grundlæggelsen i 2016, har vores dedikerede team af ingeniører 

arbejdet non-stop for at skabe den ultimative DUTZO gaming-

oplevelse. Deres utrættelige arbejde for perfektion har sendt DUTZO 

brandet på et væksteventyr ud over de danske grænser til Norge, 

Sverige, Finland, Tyskland, Østrig og Polen. 

Hos DUTZO stræber vi efter det uopnåelige – vi nægter at lade 

os nøjes! Vi udfordrer og skubber konstant grænserne med vores 

hightech gaming-udstyr, der spænder fra komponenter såsom 

kabinetter og kabler, over tilbehør som gaming-mus, musemåtter 

og gamer-stole til specialbyggede gaming-computere.

B Y G  D I N  D U T Z O  G A M I N G - O P L E V E L S E !

Ring til os på tlf.
70 20 50 80

Send os en e-mail:
support@proshop.dk 

Find os på:
Slet Møllevej 17, 
8270 Højbjerg

Bådehavnsgade 2B, 
2450 København SV

Tjek åbningstider på 
proshop.dk

KONTAKT SUPPORT
Har du spørgsmål eller oplever problemer 
med din computer, er du velkommen til at 
kontakte Proshops kundeservice enten 
på mail eller telefon.

I tilfælde af reklamation eller reparationer 
kan du henvende dig til vores 
kundeservice eller i vores pick-up point i 
Aarhus eller København.

Indleverer du din maskine i Aarhus, er der 
mulighed for at tale med en tekniker.

Alle DUTZU PC’er købt hos en autoriseret DUTZO-forhandler har 3 års begrænset garanti. 

Læs mere om garantien på din DUTZO PC her dutzo.com/warranty/ 


