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Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
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Notebook jest wprawdzie bardzo wytrzymały,
jednak mogą zdarzyć się jego uszkodzenia.
Aby ich uniknąć, należy stosować się do
następujących zaleceń:
• Unikać mocnych wstrząśnięć notebooka.
• Trzymać urządzenie z dala od źródeł wysokich temperatur (grzejnik, bezpośrednie
nasłonecznienie).
• Chronić notebook przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Można też uniknąć
przez to ewewntualnej utraty danych.
• Chronić przed wilgocią. Jest to urządzenie
elektryczne!
• Zwrócić uwagę na prawidłowe zasilanie
energią.
• Używany zasilacz musi być atestowany.
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Zasilacz wymaga zasilania bez wahań napięcia
i bez przerw. W przypadku wątpliwości
prosimy zwrócić się do lokalnego zakładu
energetycznego.
Podczas odłączania od zasilania ciągnąć tylko
za wtyczkę, nigdy za kabel.
Przed rozpoczęciem czyszczenia notebooka, konieczne jest odłączenie zewnętrznego zasilania
(zasilacza sieciowego lub samochodowego).
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Zawartość opakowania

Opakowanie
elementy:

zawiera

wszystkie

• notebook,
• bateria,
• zasilacz sieciowy,
• przewód zasilający,
• skrócona instrukcja obsługi,
• płyta CD z oprogramowaniem Utility CD
(zawiera podręcznik użytkownika w formacie PDF),
• zewnętrzny napęd DVD
(opcja).

Wolno stosować baterie przeznaczone wyłącznie do stosowania z niniejszym notebookiem.
Akumulatory należy ładować przez notebook.
Nie należy usiłować samemu naprawić uszkodzony akumulator. Naprawę należy zlecić wyspecjalizowanemu sprzedawcy lub personelowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje.
Zabezpieczyć uszkodzone akumulatory przed
dziećmi i jak najszybciej je usunąć. Zachować
przy tym ostrożność. Akumulatory mogą eksplodować po wrzuceniu ich do ognia lub w
wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi,
czy też nieodpowiedniej utylizacji.
Nabyte przez Państwa urządzenie jest wyposażone w akumulator. Akumulator może być
przeznaczony do recyklingu. Nie wolno wyrzucać akumulatora do śmieci domowych. Pytania
dotyczące prawidłowej utylizacji akumulatora
prosimy kierować do zakładu zajmującego
się usuwaniem odpadów.
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Zasilacz sieciowy

niezbędne

Informacje dotyczące używania akumulatorów

Napęd optyczny (ODD, opcja)
Zewnętrzny napęd optyczny ODD jest
produktem laserowym klasy 1. Nie wolno
otwierać urządzenia i patrzeć w promień
lasera, nawet przy użyciu instrumentów
optycznych.
Jeżeli napęd nie jest wyraźnie przystosowany
do jednoczesnego używania kilku płyt CD,
należy zawsze wkładać tylko jedną płytę.
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Wkładanie akumulatora

1. Włożyć akumulator do kieszeni akumulatora w kierunku
pokazanym strzałką.
2. Delikatnie wcisnąć baterię do momentu zatrzaśnięcia.
3. Wciśnij zatrzaski zwalniające zatrzask.
Można rozpocząć ładowanie baterii.
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Zasilanie

1. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka DC IN mieszczącego się z boku notebooka.
2. Podłączyć kabel sieciowy do zasilacza.
3. Podłączyć kabel sieciowy do gniazdka sieciowego.

Jest bezwzględnie konieczne, aby akumulator
przy pierwszym uruchomieniu został całkowicie
naładowany! Nie odłączać notebooka od zasilacza sieciowego aż do naładowania akumulatora.
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Włączanie komputera przenośnego

Teraz należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania,
aby włączyć notebook.
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Instalacja

Po pierwszym uruchomieniu zainstalowany zostanie
system operacyjny. Należy zastosować się tu do
odpowiednich instrukcji.
Instalacja może potrwać kilka minut.
Korzystanie z komputera można rozpocząć po
zakończeniu instalacji oraz po ponownym uruchomieniu
notebooka.
W podstawowych funkcjach graficznych możecie
Państwo zmieniać rozdzielczość, intensywność kolorów
i wygląd pulpitu.

Inne informacje

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku
użytkownika w formacie PDF, który znajduje się
na płycie Utility CD dołączonej do zestawu.
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