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Belangrijke aanwijzingen over de veiligheid
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Hoewel deze notebook stevig en solide is,
kunnen er toch beschadigingen optreden.
Deze kunt u voorkomen door de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
• Voorkom dat de notebook hevig door elkaar
wordt geschud.
• Houd het apparaat niet in de buurt van hittebronnen (verwarmingen, direct zonlicht).
• Bescherm de notebook tegen elektromagnetische interferentie. Op deze manier
voorkomt u ook het verlies van gegevens.
• Zorg dat het apparaat niet in een vochtige
omgeving komt. Het gaat tenslotte om een
elektrisch apparaat!
• Let goed op een juiste stroomvoorziening.
• De gebruikte adapter moet zijn toegestaan.

3

Stroomadapter
Voor de adapter is een stroomvoorziening nodig
die spanningsverschillen en stroomstoringen
opvangt. Met vragen hierover kunt u terecht
bij uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
Trekbijhetuitschakelenvandestroomvoorziening
nooit aan de kabel, maar alleen aan de
stekker. Haal de externe stroomvoorziening
(stroomadapter of autoadapter) uit het contact
voordat u de notebook reinigt.
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Inhoud van het pakket

In dit pakket vindt u alle onderdelen die u
nodig hebt:
• Notebook
• Accu
• Stroomadapter
• Voedingssnoer
• Quick Start-handleiding
• Utility-cd
(inclusief gebruikershandleiding in PDF-indeling)
• Extern dvd-station
(optioneel)

Aanwijzingen over het gebruik van de accu
Gebruik alleen accu’s die specifiek zijn
ontworpen voor deze notebook. Laad de accu
via de notebook op. Probeer nooit een defecte
accu te repareren. Laat reparaties altijd over
aan de leverancier of een gekwalificeerde
vakman. Bewaar beschadigde accu’s buiten
het bereik van kinderen en zorg dat ze zo
snel mogelijk worden afgevoerd. Houd
hierbij de nodige voorzichtigheid in acht.
Accu’s kunnen ontploffen, wanneer ze in
aanraking komen met vuur of onjuist worden
gebruikt of verwerkt. Het apparaat dat u hebt
aangeschaft, is voorzien van een accu. Deze
accu is recyclebaar. Het is niet toegestaan de
accu bij het gewone huisvuil te deponeren.
Met vragen over een juiste afvalverwerking
kunt u terecht bij de betreffende afdeling van
uw gemeente.
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Optisch station (ODD, optioneel)
De optionele externe ODD is een klasse
1-laserproduct. Open dit apparaat niet en
kijk niet in de straal, ook niet met optische
instrumenten.
Is het cd-station niet uitdrukkelijk bedoeld voor
gelijktijdig gebruik van meerdere cd’s, plaats
dan nooit meer dan één cd in het station.
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De accu plaatsen

1. Schuif de accu in de accuhouder in de richting van de pijl.
2. Druk de accu voorzichtig aan tot deze vastklikt.
3. Druk de ontgrendeling naar binnen.
Nu kunt u de accu opladen.
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Stroomvoorziening

1. Sluit de stroomadapter aan op de DC IN-aansluiting
aan de zijkant van de notebook.
2. Sluit de spanningskabel op de adapter aan.
3. Sluit de spanningskabel aan op een contactdoos.

We raden u met klem aan de accu volledig
op te laden voordat u de notebook voor het
eerst gebruikt! Verwijder de adapter van de
notebook niet voordat u de accu volledig hebt
opgeladen!
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De computer inschakelen

Druk nu op de aan-/
uitknop om de
notebook aan te
zetten.
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Installatie

Als u de computer voor het eerst aanzet, wordt het
besturingssysteem geïnstalleerd. Volg de aanwijzingen.
De installatie kan een paar minuten duren.
Na installatie en herstart is de notebook klaar voor
gebruik.
U kunt bij de eigenschappen voor het beeldscherm de
resolutie, kleurdiepte en de interface van het bureaublad
instellen.

Nadere informatie

Nadere informatie vindt u in de gebruikershandleiding die als PDF op de meegeleverde
utility-cd staat.
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