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1.

Avsedd användning

PORSCHE DESIGN BOOK ONE är en 2-in-1-notebook baserad på
Windows 10 Pro, som används för att såväl surfa på Internet som att
utföra diverse tillämpningar, inklusive Office-användningar, spel samt
streaming eller annan återgivning av musik, bilder och videor.*
Via en speciell gångjärnsled kombinerar 2-In-1-notebooken möjligheterna
att såväl vrida surfplattan 360° som att lossa den från tangentbordet.
Använd enheten uteslutande för avsedda syften. I annat fall kan
funktionsfel uppstå. Till avsedd användning hör även att alla följa
samtliga uppgifter i den tekniska dokumentationen. Tillverkaren är inte
ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktig användning eller
förändringar på enheten.
Vidare är tillverkaren inte ansvarig för skador eller förlorade data och
därav resulterade följdskador.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ständigt vidareutvecklaprodukten.
Förändringar kan genomföras utan direkt beskrivning i användarhandboken.
Informationen i användarhandboken återspeglar därför inte nödvändigtvis
det aktuella tekniska utförandet.
Otillåtna modifikationer av enheten (i synnerhet installation av fast
mjukvara, såkallad firmware, från tredje part som inte har godkänts
av tillverkaren, eller modifikationer på enhetens hårdvara) leder till att
garantianspråken hävs.
* Inte alla nödvändiga applikationer är fabriksinstallerade. Du kan ladda ner de
applikationer du vill ha från Microsoft Store. Vissa applikationer är kostnadspliktiga.
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2.

Information om denna handbok

Online-användarhandboken, den bifogade snabbstartguiden och
den kompletterande broschyren ”Säkerhetsanvisningar och juridiska
bestämmelser” utgör en direkt beståndsdel av produkten. Du hittar
online-användarhandboken på: www.porsche-design-computing.com
Läs noggrant igenom alla tre dokumenten innan du tar enheten i bruk.
De innehåller viktig information gällande enhetens användning, säkerhet
och kassering.
Förvara dessa dokument omsorgsfullt och överlämna dem till den nye
ägaren om enheten lämnas vidare.
För att kunna arbeta säkert och med maximal effektivitet, samt för att
skydda enheten mot möjliga faror, ska du sätta dig in i samtliga följande
hanterings- och säkerhetsinstruktioner.

3.

Beskrivning av varningssymboler och signalord

I det här häftet används följande varningssymboler och signalord:
VARNING
Varning för situationer som kan leda till dödsfall och/eller allvarliga,
permanenta personskador.
OBSERVERA
Följ anvisningarna för att undvika personskador och materiella skador.
OBS!
Följ anvisningarna för att undvika materiella skador.
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INFORMATION

Ytterligare information om hur enheten används
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4.

Allmänna säkerhetsanvisningar
VARNING

Risk för multipla skador på grund av fysiska, sensoriska eller
kognitiva funktionshinder, oerfarenhet eller okunskap
•

Barn eller sårbara personer får bara hantera produkten under uppsikt.

Kvävningsrisk och risk för svåra skador genom tillbehörsdelar och
förpackningsmaterial
•

Förvara tillbehörsdelar och förpackningsmaterial utom räckhåll för
spädbarn, småbarn och djur.

•

För inte in tillbehörsdelar och/eller delar av enheten i kroppsöppningar
som mun, ögon eller öron.

Risk för en elektrisk eller dödlig stöt förorsakad av komponenter
som står under spänning föreligger
•

För inte in några föremål i enhetens ventilationsöppningar.

•

Det är förbjudet att öppna nätdelen.

•

Ta aldrig i nätdelen med våta händer.

•

Kortslut inte enheten och/eller laddaren.

Risk för en elektrisk eller dödlig stöt och/eller brandfara på grund
av osäkra anslutningar
•

Kontrollera att elkabeln inte viks, kläms eller skadas på annat sätt.

•

Använd under inga omständigheter en skadad elkabel
och/eller elkontakt.

•

Anslut endast den medföljande nätdelen till ett passande och
fackmässigt installerat eluttag. Beakta angivelserna på
nätdelens typskylt.

•

Undvik löst sittande eluttag.

•

Kontakta kundtjänsten om nätdelen är defekt.
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Brand- och/eller frätningsrisk genom ett skadat eller läckande
batteri föreligger
•

Använd eller ladda inte enheten om batteriet är skadat eller läcker.

•

Undvik hudkontakt med enheten och/eller batteriet, om batteriet
läcker. Bär skyddshandskar om du i ett sådant fall inte kan
undvika att beröra enheten/batteriet.

•

Om du får hudkontakt med batterivätskan måste du genast tvätta
händerna noggrant.

•

Vid kontakt med ögonen, skölj ögonen med rikligt med vatten och
kontakta omgående en läkare.

Risk för hörselskador om du använder headset, hörlurar eller örsnäckor
Om du använder headset, hörlurar eller örsnäckor kan enheten
producera höga ljudstyrkor. Hörselskador kan uppstå om hörselorganet
utsätts för höga ljud under en längre tid. Ju högre du ställer in
ljudstyrkan, desto snabbare kan din hörsel skadas. Hörselskador kan
uppstå smygande.
•

Undvik att under en längre tid lyssna med hög volym (t.ex. på musik).

•

Minska volymen innan du ansluter headset, hörlurar eller örsnäckor.

•

Kontrollera att ljudemissionen inte överstiger en med A graderad
ljudnivå på 80 dB när du använder headset, hörlurar eller örsnäckor.

•

Välj alltid den minimala volyminställningen som får dig att höra
tonerna tydligt och behagligt.

•

Avstå från att höja volymen efter det att du har vant dig vid volymen.

•

En förändring av equalizerns grundinställningar kan öka
enhetens ljudstyrka.

•

Ändringar i redan installerad mjukvara (t.ex. operativsystem,
inbyggd mjukvara eller drivrutiner) kan leda till att ljudstyrkan höjs.
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Risk för multipla skador på grund av bristande uppmärksamhet
•

Säkerhet har absolut prioritet vid bilkörning. Därför ska du inte
hantera enheten när du kör bil.

•

Var alltid uppmärksam på din omedelbara omgivning så att du
inte utsätter dig eller andra för fara.

•

Välj en ljudstyrka som inte överröstar omgivningsljuden när du
använder headset, hörlurar eller örsnäckor på offentliga platser.
En sådan distraktion resp. isolering kan förorsaka olyckor. I vissa
regioner är det enligt lag förbjudet att använda headset, hörlurar
eller örsnäckor under bilkörning.

Risk för störningar på andra elektroniska enheter med
högfrekvenssignaler
•

Stäng av enheten i säkerhetsområden där det är förbjudet att
använda mobila enheter (t.ex. på flygplan i samband med start
och landning, på sjukhus eller i närheten av medicinsk apparatur).
Beakta motsvarande skyltar och varningar, och följ
anvisningarna strikt.

•

På flygplan kan du med flygpersonalens tillstånd använda
enheten i flygläge efter starten. Observera att de elektroniska
navigationssystemen i ett flygplan kan störas om enheten används.

•

Avstå från att använda enheten i närheten av andra
elektroniska enheter.

Risk för multipla personskador samt explosions- och brandrisk på
platser med explosionsrisk
•

Det är förbjudet att använda enheten på platser med explosionsrisk
(t.ex. bensinstationer, byggplatser eller kemikalieanläggningar).

•

Stäng av enheten när du befinner dig inom ett område med
potentiellt explosiva ämnen (t.ex. gas, bränsle, kemikalier,
mjöldamm, partiklar, damm eller metalldamm). Eventuella gnistor
kan förorsaka bränder och explosioner.

•

Beakta motsvarande skyltar och varningar i dessa områden, och
följ anvisningarna strikt.
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OBSERVERA
Brand- och explosionsrisk vid användning av icke godkända
laddare och nätdelar
•

Använd uteslutande medföljande resp. en identisk nätdel för att
ladda batteriet.

•

Byt endast ut en defekt nätdel mot en identisk nätdel.
Beakta all teknisk information avseende nätdelen i onlineanvändarhandboken, eller kontakta vår kundtjänst.

Risk för multipla personskador genom att man halkar, snubblar
eller ramlar
•

Utsätt inte enheten och/eller nätdelen för vibrationer och/eller stötar.

•

Låt inte enheten och/eller laddaren falla ner på marken. Använd
inte enheten/nätdelen om den har fallit ner på marken och/eller är
skadad. Låt en behörig person kontrollera enheten/nätdelen innan
den tas i bruk igen.

•

Se alltid till att elkabeln har lagts ut på ett säkert sätt.

•

Undvik knutar eller öglor på elkabeln.

Risk för hälsoinverkan vid känt anlag för fotosensitivitet
•

Om symptom för fotosensitiv känslighet är kända inom din familj
(t.ex. krampanfall vid användande av liknande enheter) ska du vara
försiktig och konsultera en läkare innan du använder enheten.

•

Att se på videor och/eller videospel med snabba bildsekvenser
under en längre tid kan leda till krampanfall eller medvetslöshet.
Upphör genast med alla aktiviteter på enheten så snart du känner
dig dålig, och håll en tillräckligt lång paus.

•

Om du får muskelkramper eller svårigheter att orientera dig när du
använder enheten, ska du genast upphöra med alla aktiviteter på
enheten och konsultera en läkare.
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•

•

För att inte överbelasta ögonen ska du beakta följande:
•

Använd endast enheten vid tillräcklig belysning i rummet.
Undvik grällt ljus.

•

Håll tillräckligt avstånd till enheten.

•

Se till att displayen är ren.

•

Ställ in ljusstyrka och/eller kontrast på displayen på en för
dig angenäm nivå så att bilden blir klar och tydlig.

•

Gör regelbundna pauser när du använder enheten.

På grund av displayens höga glansgrad är enheten inte lämpad
att användas på bildskärmsarbetsplatser.

Risk för hälsoinverkan på stödje- och rörelseapparaten på grund
av långvarig användning
•

Rörelseförlopp som upprepas ofta (t.ex vid längre användning av
tangentbord och pekskärm eller vid ihållande spel) kan leda till
smärtor i händer, armar, skuldror, nack- och skulderområde, eller
i andra kroppsdelar. För att undvika överbelastning av stödje- och
rörelseapparaten ska du beakta följande:
•

Se till att du alltid har en avspänd kroppshållning när du
använder enheten.

•

Byt den intagna kroppshållningen regelbundet och lägg ofta
in rörelsepauser.

•

Tryck bara lätt på knapparna.

•

Pausa regelbundet.

•

Om du noterar motsvarande besvär hos dig när du använder
enheten, ska du genast upphöra med alla aktiviteter på
enheten och konsultera en läkare.

•

Placera aldrig enheten i knät eller på andra kroppsdelar när
du använder den. Värmeutvecklingen från enheten kan leda
till obehag eller personskador (t.ex. lätta brännskador).
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OBS!
För att förebygga felfunktion och/eller skador på enheten på
grund av miljöinverkan ska du beakta följande:
•

Den rekommenderade luftfuktigheten vid drift, laddning och
förvaring av enheten ligger på mellan 30 och 70 procent.

•

Den rekommenderade omgivningstemperaturen vid drift,
laddning och förvaring av enheten ligger på mellan 5° C
och 30° C. Temperaturer utanför detta område kan minska
laddningskapaciteten och livslängden på enhet och batteri, samt
förorsaka skador på enheten.

•

Skydda enheten mot snabba temperaturvariationer. Kondens från
luftfuktighet kan leda till skador på enheten eller till och med fara
för användaren.

•

För att förhindra felfunktioner på display och enhet samt en möjlig
batteriexplosion ska enheten inte förvaras nära en värmekälla, och
ska skyddas mot direkt solljus (t.ex i bilen).

•

Håll enheten borta från öppna lågor (t.ex. brinnande ljus, öppen
kamin eller lägereldar) för att undvika en möjlig batteriexplosion.

•

Undvik alltid regn, dropp- samt vattenstänk.

•

Enheten får inte användas utomhus under ett åskväder.

•

Slå omedelbart av enheten om den blir blöt. Låt en behörig
serviceperson kontrollera enheten och/eller nätdelen innan den
tas i bruk igen.

•

Se till att omgivningen är så fri från damm som möjligt när
enheten används.

•

Magnetiska fält kan leda till felfunktion eller urladdning av batteriet.
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För att undvika möjliga skador på din enhet:
•

Ladda inte din enhet via vanliga USB-anslutningar (som t.ex. på
datorer eller notebooks).

•

Se till att endast rulla upp kabeln löst.

•

Fukt, stark rök eller ånga kan leda till felfunktion och/eller skada
enhetens hölje.

i

INFORMATION

 ppgifterna om minnesstorlek på förpackningen och i den tekniska
U
informationen avser enhetens totala minnesstorlek. Den minneskapacitet
som anges av operativsystemet för din enhet kan avvika från den angivna
kapaciteten, detta eftersom en del av det totala minnet tas upp av
operativsystemet och systemprogram när enheten är klar att tas i bruk.

5.

Information och praktiska tips gällande driftsäkerhet
VARNING

Explosionsfara och/eller risk för bränder vid värmeutveckling och/
eller felaktig hantering och användning
•

Kasta inte enheten i öppen eld, exempelvis för att kassera den.

•

För att förhindra en möjlig överhettning får inte enheten eller
nätdelen täckas över när den används eller laddas.

•

Håll alltid alla skåror och öppningar på enheten fria. De är
nödvändiga för ventilationen. Täck inte över dessa öppningar
(t.ex genom placering på olämpliga ytor som bädd, soffa eller
matta), detta så att brandrisk kan förebyggas genom en optimal
värmeöverföring och en tillförlitliga enhetsdrift kan säkerställas.

•

Placera inte enheten på andra enheter som producerar värme
(t.ex mikrovågsugnar eller radiatorer).

•

En alltför hög laddningsspänning kan leda till att batteriet fattar eld.
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•

Vid rökutveckling eller ovanliga ljud eller lukter, avsluta omedelbart
alla aktiviteter på enheten och ta bort nätdelen ur eluttaget.
Ta bort alla periferienheter som är anslutna till enheten och
stäng av enheten (varning för kraftig värme!). Låt en behörig
serviceperson kontrollera enheten och/eller nätdelen innan den
tas i bruk igen.
OBSERVERA

Risk för möjliga personskador och/eller skador på enheten,
batteriet och/eller laddningskabeln på grund av felaktig hantering
•

Ställ inte enheten på lutande eller instabila arbetsytor resp. ställningar.

•

Lägg inte enheten på airbags resp. inom dessas utlösningsområde
i fordon. Den stora kraftutvecklingen när en airbag utlöses kan leda
till personskador.

•

För att förebygga kortslutningar och korrosion ska du alltid undvika
att enhetens, laddarens och tangentbordets anslutningsuttag
kommer i kontakt med ledande material (t.ex vätskor, damm,
metall, grafit).
Detta gäller också för de förgyllda kontakterna på minneskort.

•

Undvik kontakt med glassplittret, om glasskivan går sönder.
Försök inte ta bort splittret från enheten. Använd inte enheten
förrän displayen har bytts ut av en behörig serviceperson.

•

För att förebygga att glasskivan går sönder ska du beakta följande:
•

Vidrör aldrig displayen med vassa föremål.

•

Utsätt inte displayen för högt tryck.
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OBS!
Risk för möjlig dataförlust, felfunktioner och skador på enheten på
grund av överspänning och/eller felaktig hantering av tillbehör
•

Anslut alltid kabeln med den korrekta änden i enheten.

•

Sätt alltid in korten (t.ex microSD(HC/XC)-kort) på rätt håll
i kortfacket. Beakta kontakterna.

•

Om ett kort eller sätts in fel eller med våld, eller om en kabel
ansluts felaktigt, kan delar av enheten skadas och leda till att
garantianspråken hävs.

•

Om ett minneskort tas ut ur enheten under det att en
dataöverföring pågår (läsa eller skriva data) kan detta leda till
dataförlust och/eller skador på kort eller enhet.

Risk för möjlig dataförlust, felfunktioner och skador på enheten på
grund av datavirus, skadlig programvara och slarvig hantering av
program och data
•

Installera uteslutande fast mjukvara på enheten som tillverkaren
ställer till förfogande. Installation av fast mjukvara från tredje
part (t.ex. Custom-ROMs) kan leda till felfunktion och skador på
enheten, eller dataförlust och förlust av garantianspråken.

•

Gör inga förändringar i operativsystemet och i registret.

•

Radera inga obekanta filer.

•

Ändra uteslutande namnen på filer eller register som du själv
har skapat.
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•

Genom åtkomst till nätverksresurser blir din enhet sårbar för
datavirus, spionprogram, hackare och andra skadliga aktiviteter
som kan skada enheten, mjukvaran eller dina data.
Förebygg dataförluster och skador på din enhet:
•

Installera ett antivirusprogram och aktualisera det regelbundet.

•

Installera en brandvägg och aktualisera den regelbundet.

•

Installera ett antispionprogram och aktualisera det regelbundet.

•

Installera inga obekanta program eller program från
obekanta källor.

•

Kontrollera nya program som laddats ned med
antivirusprogrammet innan du öppnar dem.

•

Använd bara trovärdiga webbsidor.

•

Använd säkerhetsrelevanta lösenord och ändra dem regelbundet.

•

Koppla ner de trådlösa anslutningarna som t.ex WLAN eller
Bluetooth när du inte behöver dem.

•

Skydda dina data genom att regelbundet säkra den, helst på
olika datamedia.

•

Observera de behörigheter som ska beviljas när du laddar ned
program, och ompröva dem framför allt när det gäller åtkomst till
personlig data.

•

Kontrollera regelbundet att dina konton inte missbrukas.

•

Om du inte vill använda din enhet längre, ska du säkra dina viktiga
data och sedan återställa enheten till fabriksinställningarna.

•

Om du förlorar din enhet ska du genast ändra dina olika lösenord
för att skydda dina personliga data.
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Risk för möjlig skada på enhet, batteri och/eller laddare på grund
av felaktig hantering
•

Överladdning resp. djupurladdning kan påverka batteriets livslängd.

•

Batteriet måste "tränas". Ett batteri uppnår sin fulla kapacitet först
efter flera laddningscykler.

•

Lägg resp. ställ inga tunga föremål på laddningskabeln eller på
själva enheten.

•

Transportera inga föremål på displayen.

i

INFORMATION

•

Det är normalt att enheten blir varm under laddningen.
Därigenom påverkas inte enhetens livslängd och prestanda.

•

Koppla ifrån laddaren från uttaget och själva enheten när
laddningen är klar, detta för att förhindra att det inbyggda batteriet
laddas ur för snabbt.

•

För att förhindra möjliga störningar i dataöverföringen ska du inte
använda USB-kablar som är längre än 3 m.

•

Om din enhet har utsatts för en elektrostatisk urladdning kan
detta leda till avbrott i dataöverföringen mellan enheten och
en ansluten USB-enhet (t.ex. USB-minnessticka), en WLANanslutning eller störningar på själva enheten. Ta i så fall bort alla
anslutna USB-enheter och starta om enheten, och återskapa vid
behov WLAN-anslutningen.
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6.

Information och praktiska tips gällande
skötsel,förvaring och transport

OBS!
Risk för skador på enhet och/eller batteri om följande information
inte beaktas.
•

Ytorna på enheten får aldrig rengöras med lösningsmedel, thinner,
rengöringsmedel eller andra kemiska produkter.

•

Ytan på enhetens kåpa kan bli missfärgad eller angripen resp. förstörd.

•

Använd istället en mjuk, torr trasa eller en mjuk pensel.

•

Om displayen är starkt nedsmutsad rekommenderas att ett
speciellt rengöringsmedel avsett för displayer används.

•

Efterladda batteriet på enheten regelbundet om den inte används
under en längre, detta tid för att motverka försämrad prestanda
och framför allt djupurladdning. En djupurladdning kan leda till en
permanent skada på batteriet.

•

När enheten inte används ska den förvaras avstängd på en ren,
torr, helst dammfri och ljusskyddad plats.

•

Se till att temperaturen hålls så konstant som möjligt.

•

Stäng av enheten när du ska transportera den.

•

Placera enheten i en mjuk men stabil förpackning som skyddar
enheten mot mekanisk belastning, fukt, damm och ljus
under transporten.
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7.

Information och praktiska tips gällande underhåll
och reparation
VARNING

Risk för en elektrisk och dödlig stöt genom spänningsförande
komponenter
•

Öppna aldrig enhetens och/eller nätdelens kåpa. I själva enheten
befinner sig inga delar som måste rengöras eller underhållas.

•

Enhetens batteri får inte avlägsnas av användaren! Ta inte isär
batteriet, stick inte in någonting och undvik att vätskor kommer i
kontakt med det. Batteriet kan fatta eld och explodera.

•

Det är förbjudet att reparera och förändra enheten och/eller
nätdelen. Underlåtenhet att beakta denna information kan leda till
att garantianspråken upphör att gälla.

•

Enheten får endast repareras och underhållas av behörig
serviceperson. Kontakta kundtjänsten vid behov.

8.

Information om avfallshantering och återvinning

8.1 Information om avfallshantering

v

Enhetens märkning och medföljande dokumentation med
denna symbol informerar om att enheten ska avfallhanteras
skilt från vanliga hushållssopor. Denna enhet (inklusive det
använda batteriet) innehåller såväl värdefulla råmaterial
som t.ex. sällsynta jordartsmetaller eller ädelmetaller, men
också beståndsdelar som är miljö- eller hälsofarliga vid felaktig
avfallshantering. Genom en korrekt avfallshantering av
elektroniskt avfall och batterier ger du ett värdefullt bidrag till
att resurserna skonas, miljöförstöringen minimeras och miljön
skyddas på bästa möjliga sätt.
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Enligt europeisk lagstiftning är du som konsument förpliktad till separat
avfallshantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt förbrukade
batterier. Dessa måste enligt nationella rätts- och förvaltningsföreskrifter
och/eller EU-direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC lämnas vid härför
avsedda insamlingsplatser.
I EU-medlemsstaterna kan du kostnadsfritt lämna elektriskt och
elektroniskt avfall vid särskilda insamlingsplatser i din närhet. Närmare
information lämnas av ansvarig myndighet resp. stadsdels- eller
kommunförvaltning. I vissa medlemsstater är detaljhandlaren förpliktad
att ta tillbaka det elektroniska avfallet kostnadsfritt vid köp av nya
enheter. Efterfråga närmare information direkt hos detaljhandlaren.
Var vänlig observera följande: Felaktig avfallshantering av elektroniskt
avfall är straffbart i vissa länder.

8.2 Information om återvinning

s
t

Din enhet och dess försäljningsförpackning består av
värdefullt råmaterial som ur miljösynpunkt måste föras tillbaka
i återvinningskretsloppet (återvinning).
Informera dig om det korrekta tillvägagångssättet för
avfallshantering hos din stadsdels- eller kommunförvaltning!

Information om avfallshantering i länder utanför EU
Dessa symboler gäller bara inom den Europeiska unionen. Information
om den korrekta avfallshanteringen av dessa enheter lämnas av
ansvarig lokal myndighet eller detaljhandlare.
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9.

Information om garanti och kundtjänst

9.1 Information om garantin
Garantitiden är 24 månader från inköpsdatum. Därutöver består
ingen garanti.
Otillåtna modifikationer av enheten (speciellt installation av fast mjukvara
från tredje part som inte har godkänts av tillverkaren, eller modifikationer
på enhetens hårdvara ) leder till att garantianspråken hävs.

9.2 Information om kundtjänst
Skulle det någon gång hända att fel eller defekter uppstår, kan du
tryggt kontakta kundtjänsten på www.porsche-design-computing.com
och bestämma en passande tid för återuppringning.
För att kunna garantera en snabb och optimal hjälp ska du ha alla
uppgifter till hands för att enheten ska kunna identifieras (serienummer,
inköpsdatum och -ort). Notera också helst i förväg alla felmeddelanden
i sammanhang med problemet som uppstått, samt - om det är möjligt
- ha den påslagna enheten i närheten.
Besök www.porsche-design-computing.com och informera dig i avsnittet
"Support" om aktuella nyheter och tips, hjälperbjudanden och tillgängliga
drivrutiner och nedladdningar.
Här hittar du också all information angående garantin för din
2-in-1-Notebook.
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© 2017. Med ensamrätt. Övriga omnämnda produkt- eller
företagsbeteckningar kan vara varumärken eller företagsnamn som
tillhör respektive innehavare.
Säkerhetsanvisningar och juridiska bestämmelser

Detta dokument innehåller teknisk information och produktinformation
som var aktuell vid tidpunkten för tryck. All information i detta
dokument, inklusive internetadresser och hänvisningar till webbsidor,
kan ändras utan föregående varning.
Vissa delar av innehållet kan avvika från din enhet beroende på region,
enhetens specifikationer och mjukvara.
Observera äganderättsklausulen enligt DIN ISO 16016.
Upphovsrätten förbjuder kopiering, användning och spridning av hela
eller delar av innehållet i detta dokument (bilder, referensdokument osv.)
utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
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1.

Tiltenkt bruk

PORSCHE DESIGN BOOK ONE er en 2in1-Notebook på grunnlag av
Windows 10 Pro som kan brukes både til surfing på Internett og til å
bruke ulike programmer, inkludert Office-programmer, og spill samt til
strømming og andre typer gjengivelse av musikk, bilder og videoer.*
2in1-Notebook kombinerer takket være et spesielt ledd muligheten til å
dreie nettbrettet 360° samt å skille det fra tastaturet.
Bruk alltid enheten bare til de tiltenkte formålene. Hvis ikke kan det
oppstå feilfunksjoner. Tiltenkt bruk omfatter også å overholde alle
angivelsene i den tekniske dokumentasjonen. Produsenten er ikke
erstatningsansvarlig for skader som er et resultat av ikke tiltenkt bruk
eller endringer på enheten.
Produsenten er heller ikke ansvarlig for skader eller tap av data og
følgeskader som resultat av det.
Produsenten forbeholder seg retten til stadig videreutvikling av produktet.
Endringer kan foretas uten direkte beskrivelse i brukerhåndboken.
Informasjon i brukerhåndboken gjenspeiler derfor ikke nødvendigvis
statusen til den tekniske utførelsen.
Ikke tillatte endringer på enheten (spesielt installasjon av ekstern fastvare
som ikke er godkjent av produsenten, eller endringer på maskinvaren til
enheten) fører til tap av garantikrav.

* Ikke alle nødvendige programmer er forhåndsinnstilt på fabrikken. Du kan laste ned
ønskede programmer fra Microsoft Store. Du må betale for enkelte programmer.
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2.

Informasjon om denne håndboken

Brukerhåndboken på nettet, den medfølgende Quick Start Guide og den
utfyllende brosjyren "Sikkerhetshenvisninger og juridiske bestemmelser"
er umiddelbare deler av produktet. Du finner den nettbaserte
brukerhåndboken under: www.porsche-design-computing.com
Les alle tre dokumentene nøye før du tar i bruk enheten. De inneholder
viktig informasjon om bruk, sikkerhet og avhending av enheten.
Oppbevar disse dokumentene på et trygt sted, og overlever dem til
den nye eieren ved viderelevering av enheten.
For å arbeide med maksimal effektivitet og sikkert samt beskytte
enheten mot mulige farer må du deretter gjøre deg kjent med alle
betjenings- og sikkerhetshenvisningene.

3.

Forklaring av faretegn og signalord

I dette heftet brukes følgende faretegn og signalord:
ADVARSEL
Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uopprettelige personskader
FORSIKTIG
Følg henvisningene for å unngå personskader og materielle skader
LES DETTE
Følg henvisningene for å unngå materielle skader

i

INFORMASJON

Videre informasjon for bruk av enheten
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4.

Generelle sikkerhetshenvisninger
ADVARSEL

Risiko for flere personskader på grunn av reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner samt manglende praktisk erfaring
eller manglende kunnskap
•

Barn og utsatte personer må bare håndtere enheten under oppsyn.

Kvelningsfare og risiko for alvorlige personskader på grunn av
tilbehørsdeler og emballasjemateriale
•

Hold tilbehørsdeler og emballasjemateriale borte fra spedbarn,
småbarn og dyr.

•

Ikke før tilbehørsdeler og/eller deler av enheten inn i
kroppsåpninger som munn, ører eller øyne.

Risiko for elektrisk eller dødelig støt på grunn av komponenter
som er under spenning
•

Ikke stikk gjenstander inn i luftespaltene til enheten.

•

Det er forbudt å åpne strømforsyningen.

•

Ikke ta på strømforsyningen med våte hender.

•

Ikke kortslutt enheten og/eller ladeapparatet.

Risiko for elektrisk eller dødelig støt og/eller brannfare på grunn
av usikre forbindelser
•

Pass på at nettkabelen ikke knekkes, klemmes eller skades på
annen måte.

•

Ikke bruk skadde nettkabler og/eller -plugger under noen omstendighet.

•

Bruk den medfølgende strømforsyningen bare på egnede og
fagmessig installerte stikkontakter. Følg spesifikasjonene på
typeskiltet til strømforsyningen i den forbindelse.

•

Unngå løse stikkontakter.

•

Ta kontakt med kundeservice i tilfelle defekt på strømforsyningen.
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Fare for brann og/eller etseskade på grunn av batteri som er
skadet eller lekker
•

Ikke bruk eller lad enheten hvis batteriet er skadet eller lekker.

•

Unngå hudkontakt med enheten og/eller batteriet hvis batteriet
lekker. Bruk vernehansker hvis berøring av enheten/batteriet ikke
kan unngås i et slikt tilfelle.

•

Vask straks hendene grundig ved hudkontakt med batteriunderlaget.

•

Skyll øynene med rikelig med vann ved kontakt med øynene, og
ta omgående kontakt med en lege.

Risiko for skade på hørselen ved bruk av headset, hodetelefoner
eller øreplugger
Enheten kan generere høye lydvolum ved bruk av headset, hodetelefoner
eller øreplugger. Det kan oppstå hørselsskader hvis ørene utsettes for
høye lyder over lengre tid. Jo høyere du stiller inn volumet, desto raskere
kan hørselen bli skadet. Hørselsskader kan oppstå gradvis.
•

Unngå å lytte med høyt volum (f.eks. på musikk) over lengre perioder.

•

Reduser volumet før du kobler til headset, hodetelefoner
eller øreplugger.

•

Pass på at lydnivået ikke overstiger et A-veid lydtrykknivå på 80 dB.

•

Velg alltid den laveste voluminnstillingen der du kan høre lyden
klart og komfortabelt.

•

Unngå å øke volumet når du har vendt deg til det.

•

En endring av grunninnstillingen til equalizeren kan
øke volumet til enheten.

•

Endringer i den installerte programvaren (f.eks operativsystem,
fastvare, driver) kan også føre til en økning av volumet.
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Risiko for flere personskader på grunn av redusert oppmerksomhet
•

Sikkerhet har absolutt prioritet ved bilkjøring. Det er derfor forbudt
å betjene enheten under bilkjøring.

•

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å ikke utsette deg selv
eller andre for fare.

•

Hvis du bruker headset, hodetelefoner eller øreplugger på et offentlig
sted, må du velge et volum som ikke overdøver omgivelseslydene.
Slik distraksjon eller isolasjon kan forårsake ulykker.
Bruk av headset, hodetelefoner eller øreplugger under kjøring er
forbudt i enkelte regioner.

Risiko for forstyrrelser på annet elektrisk utstyr med høyfrekvenssignaler
•

Slå av enheten i sikkerhetsområder der bruk av mobilenheter
er forbudt (f.eks. i fly under start og landing, i sykehus eller i
nærheten av medisinsk utstyr). Vær oppmerksom på tilsvarende
skilt og advarsler, og følg anvisningene deres nøye.

•

I fly kan du bruke enheten i flymodus etter start med tillatelse
fra flypersonalet. Vær oppmerksom på at de elektroniske
navigasjonssystemene kan bli forstyrret ved bruk i et fly.

•

Unngå å bruke enheten i nærheten av annet elektronisk utstyr.

Risiko for flere personskader samt eksplosjons- og brannfare i
eksplosjonsfarlige områder
•

Det er forbudt å bruke enheten i eksplosjonsfarlige områder
(f.eks. bensinstasjoner, byggeplasser eller kjemiske anlegg).

•

Slå av enheten hvis du befinner deg i et område med potensielt
eksplosive stoffer (f.eks. gass, drivstoff, kjemikalier, melstøv,
partikler støv eller metallstøv). Eventuelle gnister som oppstår, kan
utløse brann og eksplosjoner.

•

Vær oppmerksom på tilsvarende skilt og advarsler i disse
områdene, og følg alle anvisningene nøye.
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FORSIKTIG
Brann- og eksplosjonsfare ved bruk av ikke tillatte ladeapparater
og strømforsyninger
•

Bruk utelukkende den medfølgende strømforsyningen eller en
med identisk konstruksjon til å lade batteriet.

•

Bytt en defekt strømforsyning bare ut med en som er identisk. Følg
spesifikasjonene i de tekniske dataene for strømforsyningen i den
nettbaserte brukerhåndboken, eller ta kontakt med kundeservice.

Risiko for flere personskader ved glidning, snubling eller fall
•

Ikke utsett enheten og/eller strømforsyningen for vibrasjoner og/
eller slag.

•

Ikke la enheten og/eller strømforsyningen falle ned. Ikke bruk
enheten/strømforsyningen hvis den har falt ned og/eller er skadet.
Få kvalifisert servicepersonale til å kontrollere enheten/
strømforsyningen før den tas i bruk igjen.

•

Pass alltid på å legge nettkabelen sikkert.

•

Unngå knuter eller sløyfer i nettkabelen.

Risiko for helseskader ved kjent tendens til lysømfintlighet
•

Hvis utpreget lysømfintlighet (f.eks. krampeanfall ved bruk av
lignende utstyr) er kjent i familien din, må du ta kontakt med en
lege for sikkerhets skyld før bruk av enheten.

•

Hvis du ser på videoer og/eller videospill med raske bildesekvenser
i en lengre periode, kan det føre til krampeanfall eller at du mister
bevisstheten. Stopp alle aktiviteter på enheten straks hvis du føler
deg uvel, og ta en passende pause.

•

Hvis du opplever muskelkramper eller desorientering under bruk
av enheten, må du straks stoppe alle aktiviteter på enheten og ta
kontakt med en lege.
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•

•

Ta hensyn til følgende for å forebygge overbelastning på øynene:
•

Bruk enheten bare med tilstrekkelig belysning i rommet.
Unngå imidlertid for grelt lys.

•

Hold passende avstand til enheten.

•

Hold skjermen ren.

•

Still inn lysstyrken og/eller kontrasten på skjermen til et nivå
som er behagelig for skarpt og tydelig bilde.

•

Ta pauser regelmessig under bruk av enheten.

På grunn av den høye glansen til skjermen egner enheten seg
ikke for bruk på arbeidsplasser med skjermer.

Risiko for helseskade på muskel- og skjelettsystemet på grunn av
langvarig bruk
•

Hyppig repeterende bevegelser (f.eks. ved lengre bruk av tastatur
eller berøringsskjerm samt ved kontinuerlig spill) kan føre til
smerter i hender, armer, skuldre, nakke- og skulderområdet
samt i andre kroppsdeler. Ta hensyn til følgende for å forebygge
overbelastninger på muskel- og skjelettsystemet:
•

Pass alltid på å ha en avslappet kroppsholdning ved bruk
av enheten.

•

Endre holdning regelmessig, og legg inn hyppigere bevegelsespauser.

•

Bruk bare lette tastetrykk.

•

Ta pauser regelmessig.

•

Avslutt alle aktiviteter på enheten straks og ta kontakt med en
lege hvis du merker slike problemer under bruk av enheten.

•

Ikke bruk enheten i fanget eller på andre kroppsdeler.
Varmeutviklingen til enheten kan føre til ubehag eller personskader
(f.eks. lette forbrenninger).
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LES DETTE
Ta hensyn til følgende for å forebygge mulige feilfunksjoner og/
eller enhetsskader på grunn av miljøpåvirkning:
•

Den anbefalte luftfuktigheten for drift, lading og oppbevaring av
enheten er mellom 30 og 70 prosent.

•

Den anbefalte omgivelsestemperaturen for drift, lading og
oppbevaring av enheten er mellom 5 °C og 30 °C. Temperaturer
utenfor dette området kan redusere ladekapasiteten og levetiden
til enheten og batteriet samt føre til skader på enheten.

•

Beskytt enheten mot raske temperatursvingninger. Kondens fra
luftfuktighet kan føre til skader på enheten og fare for brukeren.

•

Ikke oppbevar enheten i nærheten av en varmekilde, og beskytt
den mot direkte sollys (f.eks. i bilen) for å forebygge feilfunksjon
på skjermen og enheten samt en mulig eksplosjon av batteriet.

•

Hold enheten borte fra åpne flammer (f.eks. stearinlys, peis eller
leirbål) for å unngå mulig eksplosjon av batteriet.

•

Unngå alltid regn, dryppvann eller vannsprut.

•

Ikke bruk enheten utendørs under tordenvær.

•

Slå av enheten straks hvis den blir våt. Få kvalifisert
servicepersonale til å kontrollere enheten og/eller
strømforsyningen før du bruker den på nytt.

•

Bruk enheten i mest mulig støvfrie omgivelser.

•

Magnetfelt kan føre til feilfunksjoner og/eller utlading av batteriet.

Slik forebygger du mulige skader på enheten:
•

Ikke lad enheten på standard-USB-tilkoblinger (f.eks. på PC-er).

•

Pass på å bare rulle kabelen løst sammen.

•

Fuktighet, kraftig røyk eller damp kan føre til feilfunksjoner og/eller
skade huset på enheten.
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i

INFORMASJON

 pesifikasjonen for minnestørrelsen på emballasjen og i de tekniske
S
dataene viser til den totale minnestørrelsen til enheten. Minnekapasiteten
til enheten som vises av operativsystemet, kan avvike fra den angitte
kapasiteten fordi en del av det totale minnet brukes av operativsystemet
og systemprogrammer når enheten er satt i drift.

5.

Informasjon og praktiske tips for driftssikkerhet
ADVARSEL

Eksplosjonsfare og/eller risiko for brann ved varmeutvikling og/
eller uforskriftsmessig håndtering og bruk
•

Ikke kast enheten i åpen ild, for eksempel for å kassere den.

•

Ikke dekk til enheten eller strømforsyningen under drift eller lading
for å forebygge mulig overoppheting.

•

Hold alltid alle spalter og åpninger på enheten åpne. De brukes
til ventilasjon. Ikke dekk til disse åpningene (f.eks. ved å plassere
den på uegnede overflater som seng, sofa eller teppe) for å
forebygge brannfare ved hjelp av optimal varmeoverføring og sikre
pålitelig drift av enheten.

•

Ikke legg enheten på eller i apparater som genererer varme (f.eks.
mikrobølger eller varmeelementer).

•

For høy ladespenning kan føre til antennelse av batteriet.

•

Ved røykutvikling eller uvanlige lyder eller lukt må du avslutte alle
aktiviteter på enheten straks og eventuelt ta strømforsyningen
ut av stikkontakten. Koble fra alle periferienhetene som er koblet
til enheten, og slå den av (pass deg for varme!). Få kvalifisert
servicepersonale til å kontrollere enheten og/eller strømforsyningen
før du bruker den på nytt.
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FORSIKTIG
Risiko for mulige personskader og/eller skader på enhet, batteri
og/eller ladekabel på grunn av uforskriftsmessig håndtering
•

Ikke plasser enheten på skrå eller ustabile arbeidsflater eller underlag.

•

Ikke legg enheten på kollisjonsputer eller utløsningsområdene
deres i kjøretøyet. Ved utløsning av kollisjonsputen kan den store
kraftutviklingen til kollisjonsputen føre til personskader.

•

Unngå at tilkoblingskontaktene på enheten og ladeapparatet
samt tastaturet kommer i kontakt med ledende materialer (f.eks.
væsker, støv, metall, grafitt) for å forebygge kortslutning og
korrosjon. Det gjelder også de forgylte kontaktene på minnekort.

•

Unngå kontakt med glassplinter hvis glasset knuses. Ikke prøv
å fjerne glassplintene fra enheten. Bruk enheten igjen først når
skjermen er byttet av kvalifisert servicepersonale.

•

Ta hensyn til følgende for å forebygge at glasset i skjermen knuses:
•

Ikke berør skjermen med spisse gjenstander.

•

Ikke utsett skjermen for kraftig trykk.

LES DETTE
Risiko for mulig datatap, feilfunksjoner og skader på enheten på grunn
av overspenning og/eller uforskriftsmessig håndtering av tilbehør
•

Koble alltid kabler til korrekt side av enheten.

•

Sett kort (f.eks. microSD(HC/XC)-kort) alltid inn i kortsporet i riktig
retning. Vær oppmerksom på kontaktene.

•

Hvis du bruker kraft for å sette i et kort eller koble til en kabel
eller gjør det på feil måte, kan deler av enheten bli skadet, og
garantikravet kan gå tapt.

•

Hvis et minnekort fjernes fra enheten under en dataoverføring
(lesing eller skriving av data), kan det føre til datatap og/eller
skader på kortet og enheten.
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Risiko for mulig datatap, feilfunksjoner og skader på enheten
på grunn av virus, skadelige programmer og uforsiktig bruk av
programmer og data
•

Installer utelukkende fastvare som stilles til rådighet av produsenten,
på enheten. Installasjon av ekstern fastvare (f.eks. egendefinerte
ROM) kan føre til feilfunksjoner og skader på enheten eller til tap av
data samt tap av garantikrav.

•

Ikke foreta endringer på operativsystemet eller i registeret.

•

Ikke slett filer du ikke er kjent med.

•

Endre utelukkende navn på filer eller kataloger du selv har opprettet.

•

Tilgang til nettverksressurser gjør enheten utsatt for datavirus,
spionprogram, hackere og andre skadelige aktiviteter som kan
føre til skade på enheten, programvaren eller dataene dine.
Forebygg datatap og skade på enheten:
•

Installer antivirusprogram, og oppdater det regelmessig.

•

Installer en brannmur, og oppdater den regelmessig.

•

Installer antispionprogram, og oppdater det regelmessig.

•

Ikke installer ukjente programmer eller programmer fra
ukjente kilder.

•

Kontroller nylig nedlastede programmer med antivirusprogrammet
før du åpner dem.

•

Bruk bare pålitelige Internett-sider.

•

Bruk sikkerhetsrelevante passord, og endre dem regelmessig.

•

Koble fra trådløse forbindelser som WLAN eller Bluetooth
når du ikke trenger dem.

•

Beskytt dataene dine ved å sikkerhetskopiere dem regelmessig
og om mulig på forskjellige databærere.

•

Hvis du laster den programmer, må du være oppmerksom på
tilgangsrettigheter og vurdere dem med tanke på tilgang til
personopplysninger.
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•

Kontroller kontoene dine regelmessig med tanke på misbruk.

•

Når du ikke vil bruke enheten mer, sikkerhetskopierer du viktige
data og tilbakestiller den til fabrikkinnstillingene.

•

Endre de ulike tilgangsdataene dine omgående ved tap av
enheten for å beskytte personopplysningene dine.

Risiko for mulige skader på enhet, batteri og/eller ladeapparat på
grunn av uforskriftsmessig bruk
•

Overlading eller total utlading kan redusere levetiden til batteriet.

•

Batteriet må "læres opp". Et batteri oppnår full kapasitet først
etter flere ladesykluser.

•

Ikke legg eller plasser tunge gjenstander på ladekabelen eller
selve enheten.

•

Ikke transporter gjenstander på skjermen.

i

INFORMASJON

•

Det er normalt at enheten varmes opp under lading. Levetiden og
ytelsesevnen til apparatet reduseres ikke av dette.

•

Koble ladeapparatet fra stikkontakten og enheten etter ladingen
for å forebygge raskere utlading av det integrerte batteriet.

•

Ikke bruk en USB-tilkoblingskabel som er mer enn 3 m lang for å
forebygge mulige feil i dataoverføringen.

•

Hvis enheten har vært utsatt for elektrostatisk utlading, kan det
oppstå avbrudd på dataoverføringen mellom enheten og en tilkoblet
USB-enhet (f.eks. USB-minnepinne), en WLAN-forbindelse eller på
selve enheten. Fjern i så fall alle tilkoblede USB-enheter, start enheten
på nytt, og sett ved behov WLAN-forbindelsen opp på nytt.
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6.

Informasjon og praktiske tips for behandling,
oppbevaring og transport

LES DETTE
Risiko for skade på enheten og/eller batteriet hvis følgende
henvisninger ikke følges
•

Overflaten på enheten må aldri rengjøres med løsemidler,
fargefortynnere, rengjøringsmidler eller andre kjemiske produkter.
Overflaten til enhetshuset kan bli misfarget eller angripes
eller ødelegges.

•

Bruk i stedet en myk, tørr klut eller en myk pensel.

•

Ved kraftig tilsmussing av skjermen anbefales det å bruke et
spesielt skjermrengjøringsmiddel.

•

Etterlad batteriet til enheten regelmessig ved lengre tid uten bruk
for å forebygge redusert ytelse og fremfor alt total utlading.
Total utlading kan føre til uopprettelig skade på batteriet.

•

Oppbevar enheten avslått på et rent, tørt og mest mulig støvfritt
og mørkt sted når den ikke er i bruk.

•

Sørg for mest mulig konstant temperatur.

•

Slå av enheten når du vil transportere den.

•

Sørg for en myk, men stabil emballasje som beskytter apparatet
mot mekanisk belastning, fuktighet, støv og lys ved transport.
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7.

Informasjon og praktiske tips for vedlikehold
og reparasjon
ADVARSEL

Risiko for elektrisk og dødelig støt på grunn av komponenter som
står under spenning
Åpne aldri huset til enheten og/eller strømforsyningen. Det er ingen
deler som skal vedlikeholdes eller rengjøres inne i enheten.
•

Batteriet til enheten må ikke tas ut av brukeren! Ikke ta batteriet
fra hverandre, ikke sett det i, og ikke håndter det med væsker.
Batteriet kan ta fyr eller eksplodere.

•

Det er forbudt å reparere og endre enheten og/eller strømforsyningen.
Hvis denne henvisningen ikke overholdes, kan garantikravet bli ugyldig.

•

Enheten må bare vedlikeholdes og repareres av kvalifisert servicepersonale. Ta kontakt med kundeservice om nødvendig.

8.

Informasjon om avhending og resirkulering

8.1 Informasjon om avhending

v

Merkingen av enheten og den medfølgende dokumentasjonen
med dette symbolet indikerer at enheten skal avhendes atskilt
fra normalt husholdningsavfall. Denne enheten (inkludert
batteriet som brukes) inneholder både verdifulle råstoffer og
sjeldne jordarter eller edelmetaller som er miljø- og
helseskadelig hvis de ikke avhendes forskriftsmessig. Ved
forskriftsmessig avhending av brukte enheter og batterier gir
du et verdifullt bidrag til å spare ressurser, redusere
miljøforurensning og beskytte miljøet best mulig.

I følge europeisk lovgivning har du som forbruker plikt til å kildesortere
brukt elektrisk og elektronisk utstyr og brukte batterier. De må leveres
til ansvarlige innsamlingsstasjoner i henhold til nasjonale forskrifter og/
eller EU-direktiv 2002/96/EF samt 2006/66/EF.
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I EU-medlemsstater kan du levere brukt elektrisk og elektronisk utstyrt
gratis til spesielle innsamlingsstasjoner. Du får nærmere informasjon om
dette fra ansvarlige myndigheter eller kommunen.
I enkelte medlemsstater har de enkelte forhandlerne plikt til å ta tilbake
det gamle utstyret gratis ved kjøp av nytt utstyr. Be om nærmere
informasjon om dette fra forhandleren.
NB: Uforskriftsmessig avhending av brukt utstyr og brukte batterier er
straffbart i enkelte land.

8.2 Informasjon om resirkulering

s
t

Enheten din og salgsemballasjen består av verdifulle råstoffer
som må gjenvinnes av hensyn til miljøet (resirkulering).
Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om korrekt
avhendingsmåte!

Informasjon om avhending i land utenfor EU
Disse symbolene gjelder bare i Den europeiske union. Du får informasjon
om forskriftsmessig avhending av disse enhetene fra de ansvarlige lokale
myndighetene eller forhandleren.
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9.

Informasjon om garanti og kundeservice

9.1 Informasjon om garantien
Garantiperioden utgjør 24 måneder fra kjøpet. Det er ingen garanti
utover dette.
Ikke tillatte endringer på enheten (spesielt installasjon av ekstern
fastvare som ikke er godkjent av produsenten, eller endringer på
maskinvaren til enheten) fører til tap av garantikrav.

9.2 Informasjon om kundeservice
Hvis det skulle oppstå feil eller defekter på enheten, kan du uten å nøle
ta kontakt med kundeservice på www.porsche-design-computing.com
og avtale et tidspunkt for oppringning som passer deg.
Hold all informasjonen for identifisering av enheten klar slik at vi kan yte
rask og optimal hjelp (serienummer, kjøpsdato og -sted). Noter i tillegg
helst ned alle feilmeldinger i forbindelse med problemet, og ha enheten
klar og slått på hvis det er mulig.
Besøk www.porsche-design-computing.com og finn informasjon i
området "Support" om aktuelle nyheter og informasjon, hjelp som
tilbys, samt tilgjengelige drivere og nedlastinger.
Her finner du i tillegg all informasjon om garantien for din 2in1-Notebook.
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1.

Tarkoituksenmukainen käyttö

PORSCHE DESIGN BOOK ONE on Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmällä
varustettu 2in1-hybridikannettava, jolla voidaan surffailla internetissä,
käyttää erilaisia sovelluksia sekä Office-ohjelmia, pelata, striimata tai
toistaa muulla tavoin musiikkia, katsella kuvia ja videoita.*
Erityisen nivelen ansiosta tablettia voidaan kääntää 360° ja näyttö voidaan
irrottaa näppäimistöstä.
Käytä laitetta vain edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Muutoin
laitteessa voi esiintyä virhetoimintoja. Tarkoituksenmukaiseen käyttöön
kuuluu myös teknisten tietojen noudattaminen. Valmistaja ei vastaa
vaurioista, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä tai laitteeseen
tehdyistä muutoksista.
Valmistaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan tietojen vaurioitumista
tai menetystä ja niistä johtuvia välillisiä vahinkoja.
Valmistaja pidättää oikeuden itsellään tuotteen jatkuvaan kehittämiseen.
Muutoksia voidaan tehdä ilman että niistä mainitaan suoraan
käyttöoppaassa. Käyttöoppaan sisältämien tietojen ei tarvitse näin ollen
vastata teknisen toteutuksen tilaa.
Laitteeseen tehdyt muutokset, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä
(etenkin vieraiden laiteohjelmistojen asennus tai itse laitteeseen tehdyt
muutokset) johtavat takuun raukeamiseen.

* Laitteeseen ei ole asennettu valmiiksi kaikkia tarvittavia sovelluksia. Voit ladata
haluamasi sovellukset Microsoft Store -kaupasta. Jotkin sovellukset ovat maksullisia.
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2.

Tietoa tästä ohjeesta

Online-käyttöopas, liitteenä oleva pikaopas sekä turvallisuutta ja
oikeudellisia säännöksiä koskeva esite ovat osa tuotetta. Onlinekäyttöopasta on saatavilla osoitteessa:
www.porsche-design-computing.com
Lue kaikki kolme asiakirjaa huolellisesti läpi ennen kuin käytät laitetta.
Ne sisältävät tärkeää tietoa laitteen käytöstä, turvallisuudesta ja
hävittämisestä.
Säilytä näitä asiakirjoja huolellisesti ja anna ne myös laitteen mukana
mahdolliselle uudelle omistajalle.
Lue kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää laitetta
tehokkaasti ja turvallisesti sekä suojella sitä mahdollisilta vaaratilanteilta.

3.

Varoitusmerkit ja huomiosanat

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä ja huomiosanoja:
VAROITUS
Varoittaa mahdollisesta hengenvaarasta ja/tai vakavista, pysyvistä vammoista
HUOMIO
Noudata ohjeita välttääksesi henkilö- ja ainevahingot
HUOMAUTUS
Noudata ohjeita välttääksesi ainevahingot

i

VIHJE

Lisätietoja, jotka liittyvät laitteen käyttöön
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4.

Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS

Erilaisten vammojen riski, jotka johtuvat ruumiillisten, henkisten
ja aisteihin liittyvien kykyjen rajoittuneisuudesta sekä kokemattomuudesta tai tietämättömyydestä
•

Lapset ja riskialttiit henkilöt saavat käyttää laitetta vain
valvonnan alaisina.

Tukehtumisvaara ja vakavien vammojen riski lisäosien ja
pakkausmateriaalin vuoksi
•

Pidä lisäosat ja pakkausmateriaali pienten lasten ja
lemmikkieläinten ulottumattomissa.

•

Älä laita lisäosia ja/tai laitteen osia suuhun, korviin tai silmiin.

Sähköiskun tai hengenvaarallisen sähköiskun riski jännitteenalaisten
osien vuoksi
•

Älä laita mitään esineitä laitteen tuuletusaukkoihin.

•

Verkkolaitteen avaaminen on kielletty.

•

Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin.

•

Älä oikosulje laitetta ja/tai laturia.

Sähköiskun tai hengenvaarallisen sähköiskun riski ja/tai palovaara
vaarallisten liitosten vuoksi
•

Tarkista, että verkkojohto ei ole taittunut, puristunut tai muulla
tavoin vahingoittunut.

•

Älä koskaan käytä vahingoittunutta verkkojohtoa ja/tai -pistoketta.

•

Käytä toimitukseen sisältyvää verkkolaitetta vain sopivissa ja
ammattimaisesti asennetuissa pistorasioissa. Noudata verkkolaitteen
tyyppikilvessä mainittuja tietoja.

•

Vältä löystyneiden pistorasioiden käyttöä.

•

Käänny asiakaspalvelun puoleen, jos verkkolaite on vioittunut.
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Palo- ja/tai syöpymisvaara vaurioituneen tai vuotaneen akun vuoksi
•

Älä käytä tai lataa laitetta, jos akku on vaurioitunut tai vuotaa.

•

Vältä laitteen ja/tai akun kosketusta ihoon, jos akku vuotaa.
Käytä suojakäsineitä, jos tällaisessa tapauksessa laitteen tai akun
kosketusta ihoon ei voida välttää.

•

Jos akkunestettä joutuu käsiin, pese ne välittömästi perusteellisesti.

•

Silmiin joutuessa huuhtele silmät runsaalla vedellä ja hakeudu
välittömästi lääkärin hoitoon.

Kuulon heikkenemisen riski kuulokkeita tai nappikuulokkeita
käytettäessä
Kuulokkeita ja nappikuulokkeita käytettäessä äänenvoimakkuus saattaa
olla erityisen kovalla. Jos kuulo altistuu kovalle äänenvoimakkuudelle
pitkäksi aikaa seurauksena voi olla kuulovauriot. Mitä kovemmalle
äänenvoimakkuus säädetään, sitä nopeammin se vaurioittaa kuuloa.
Kuulovauriot voivat ilmestyä vaivihkaa.
•

Vältä esim. musiikin kuuntelua kovalla äänenvoimakkuudella
pitkällä aikavälillä.

•

Säädä äänenvoimakkuus pienemmälle ennen kuin liität kuulokkeet
tai nappikuulokkeet laitteeseen.

•

Pidä huolta, että kuulokkeita tai nappikuulokkeita käytettäessä
A-painotettu ääniemissio ei ylitä 80 dB:ä.

•

Valitse aina pieni äänenvoimakkuus, jolloin äänet kuulostavat
selviltä ja miellyttäviltä.

•

Vältä säätämästä ääntä vielä kovemmalle, kun olet tottunut ensin
tiettyyn kovuuteen.

•

Taajuuskorjaimen perussäätöä muuttamalla laitteen äänenvoimakkuus
voi kohota.

•

Asennettuun ohjelmistoon (esim. käyttöjärjestelmä,
laiteohjelmisto tai laiteohjain) tehdyt muutokset voivat myös
kohottaa äänenvoimakkuutta.
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Erilaisten vammojen riski heikentyneen huomion vuoksi
•

Turvallisuus ajettaessa on ehdottoman tärkeää. Tästä syystä
laitteen käyttäminen ajon aikana on kielletty.

•

Huomioi aina välitön ympäristösi, jotta et vaaranna itseäsi ja
muita henkilöitä.

•

Kun kuuntelet kuulokkeilla tai nappikuulokkeilla julkisessa tilassa,
säädä äänenvoimakkuus sellaiselle tasolle, joka ei peitä ympäristön
ääniä. Tällainen häiriö tai ympäristöstä eristäminen voi johtaa
onnettomuuksiin. Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden käyttö ajon
aikana on kielletty tietyissä maissa.

Muiden sähkölaitteiden häiriöiden riski korkeataajuisten
signaalien vuoksi
•

Kytke laite pois päältä turva-alueilla, joilla mobiililaitteiden käyttö
on kielletty (esim. lentokoneissa nousun ja laskun aikana,
sairaaloissa tai lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä). Huomioi
vastaavat kilvet ja varoitukset sekä noudata tarkasti niiden ohjeita.

•

Lentokoneissa voit käyttää laitetta lentotilassa miehistön antaessa
luvan nousun jälkeen. Huomioi, että laitteen käyttö voi häiritä
lentokoneen elektronisia navigointijärjestelmiä.

•

Vältä laitteen käyttöä muiden elektronisten laitteiden läheisyydessä.

Erilaisten vammojen riski sekä räjähdys- ja palovaara
räjähdysalttiilla alueilla
•

Laitteen käyttö räjähdysalttiilla alueilla (esim. huoltamoilla,
rakennustyömailla tai kemiallisissa laitoksissa) on kielletty.

•

Kytke laite pois päältä, jos oleskelet alueella, jossa on mahdollisesti
räjähtäviä aineita (esim. kaasua, polttoainetta, kemikaaleja,
jauhopölyä, hiukkasia, pölyä tai metallipölyä). Mahdolliset kipinät
voivat sytyttää tulipalon tai aiheuttaa räjähdyksen.

•

Huomioi näillä alueilla vastaavat kilvet ja varoitukset sekä noudata
tarkasti kaikkia ohjeita.
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HUOMIO
Palo- ja räjähdysvaara luvattomien latureiden ja verkkolaitteiden
käytön vuoksi
•

Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää tai samanlaista
verkkolaitetta akun lataamiseen.

•

Vaihda vioittunut verkkolaite vain samanlaiseen verkkolaitteeseen.
Noudata verkkolaitetta koskevia teknisiä tietoja, jotka löytyvät
käyttöoppaasta tai käänny asiakaspalvelun puoleen.

Erilaisten vammojen riski liukastumisen, kompastumisen tai
kaatumisen vuoksi
•

Älä altista laitetta ja/tai verkkolaitetta tärinälle ja/tai iskuille.

•

Älä pudota laitetta ja/tai verkkolaitetta. Älä käytä laitetta tai
verkkolaitetta, jos se on pudonnut ja/tai vaurioitunut.
Tarkistuta laite tai verkkolaite pätevällä huoltohenkilöllä ennen kuin
jatkat sen käyttöä.

•

Aseta verkkojohto aina turvalliseen paikkaan.

•

Vältä solmuja tai lenkkejä johdossa.

Terveyshaittojen riski valolle herkistymisen vuoksi
•

Jos perheessäsi esiintyy tunnettua herkkyyttä valolle (esim.
kouristuskohtauksia samanlaisten laitteiden käytössä), kysy
varmuuden vuoksi neuvoa lääkäriltäsi ennen laitteen käyttöä.

•

Videoiden ja/tai videopelien, joissa on nopeasti vaihtuvia kuvia,
pitkäaikainen katselu voi johtaa kouristukseen tai pyörtymiseen.
Keskeytä laitteen käyttö välittömästi, jos tunnet olosi huonoksi ja
pidä riittävän pitkä tauko.

•

Jos laitetta käytettäessä esiintyy lihaskouristuksia tai sekavuutta,
keskeytä laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.
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•

•

Vältä silmien rasittamista seuraavasti:
•

Käytä laitetta vain riittävässä huonevalaistuksessa.
Vältä kuitenkin liian kirkasta valoa.

•

Pidä laitetta riittävällä etäisyydellä.

•

Huolehdi näytön puhtaudesta.

•

Säädä näytön kirkkautta ja/tai kontrastia miellyttävälle tasolle,
jolloin näyttö on tarkasti ja selvästi nähtävissä.

•

Pidä riittävästi taukoja käytön aikana.

Näytön kiillon vuoksi laite ei sovellu kuvaruutupäätekäyttöön.

Terveyshaittojen riski tuki- ja liikuntaelimissä pitkäaikaisen
käytön seurauksena
•

Useasti toistuvat liikesarjat (esim. näppäimistön tai kosketusnäytön
pitkäaikainen käyttö ja jatkuva pelaaminen) voivat aiheuttaa
kipuja käsissä, käsivarsissa, niskassa ja hartioissa tai muissa
ruumiinjäsenissä.
Vältä tuki- ja liikuntaelinten rasittamista seuraavasti:
•

Käyttäessäsi laitetta muista aina rento asento.

•

Vaihda asentoa säännöllisesti ja pidä usein liikkumistaukoja.

•

Käytä näppäimistöä kevyin painalluksin.

•

Pidä säännöllisesti taukoja.

•

Jos havaitset käytön aikana kipuja, lopeta välittömästi
laitteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

•

Älä käytä laitetta sylissä tai muun kehonosan päällä.
Laitteen kuumeneminen voi aiheuttaa epämiellyttäviä
aristavia kohtia tai vammoja (esim. pinnallisia palovammoja).
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HUOMAUTUS
Vältä ympäristöolojen aiheuttamia virhetoimintoja ja/tai
laitevikoja seuraavasti:
•

Suositeltava ilmankosteus laitteen käytössä, latauksessa ja
säilytyksessä on 30-70 %.

•

Suositeltava ympäristön lämpötila laitteen käytössä,
latauksessa ja säilytyksessä on 5-30 °C. Näitä kylmemmissä ja
kuumemmissa lämpötiloissa laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja akun
latauskapasiteetti heikentyä.

•

Suojaa laitetta lämpötilan nopeilta muutoksilta. Ilmankosteudesta
johtuva lauhde voi vaurioittaa laitetta ja koitua jopa vaaraksi käyttäjälle.

•

Älä säilytä laitetta lämmönlähteen läheisyydessä ja suojaa sitä
suoralta auringonsäteilyltä (esim. ajoneuvossa), jotta näytön ja laitteen
virhetoiminnot ja akun mahdollinen räjähtäminen voidaan välttää.

•

Pidä laite riittävällä etäisyydellä avotulesta (esim. kynttilä, takka- tai
nuotiotuli), jotta akun mahdollinen räjähtäminen voidaan välttää.

•

Suojaa laite sateelta, tippuvalta ja roiskevedeltä.

•

Ukonilman aikana laitetta ei saa käyttää ulkona.

•

Sammuta laite välittömästi, jos se kastuu. Tarkistuta laite ja/tai
verkkolaite pätevällä huoltohenkilöllä ennen seuraavaa käyttöä.

•

Käytä laitetta mahdollisimman pölyttömässä paikassa.

•

Magneettikentät voivat aiheuttaa virhetoimintoja ja/tai akun
purkautumisen.

Vältä laitteen mahdolliset vauriot seuraavasti:
•

Älä lataa laitetta esim. tietokoneiden tai kannettavien USB-liittimistä.

•

Kierrä johto löyhästi rullalle.

•

Kosteus ja sakea savu voivat johtaa virhetoimintoihin ja/tai
vahingoittaa laitteen kuorta.
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i

VIHJE

Pakkauksessa ja teknisissä tiedoissa mainittu muistin koko tarkoittaa
laitteen kokonaismuistia. Käyttöjärjestelmän näyttämä muistin
koko voi poiketa mainitusta koosta, sillä osa kokonaismuistista on
käyttöjärjestelmän ja järjestelmäsovellusten käytössä.

5.

Laitteen käyttöturvallisuutta koskevat ohjeet
VAROITUS

Räjähdysvaara ja/tai tulipalon ja kuumenemisen riski laitteen
asiattomassa ja virheellisessä käytössä
•

Älä hävitä laitetta polttamalla.

•

Älä peitä laitetta tai verkkolaitetta käytön tai latauksen aikana,
jotta ne eivät ylikuumene.

•

Pidä aina kaikki laitteen aukot vapaina. Ne toimivat tuuletusaukkoina.
Älä peitä näitä aukkoja (esim. asettamalla laite sopimattomalle
pinnalle kuten sängylle, sohvalle tai matolle), jotta palovaara
voidaan välttää optimaalisella lämmönsiirrolla ja laitteen turvallinen
käyttö voidaan taata.

•

Älä laita laitetta lämpöä tuottaville pinnoille tai laitteisiin (esim.
mikroaaltouuniin tai lämpöpatterin päälle).

•

Liian korkea latausjännite voi johtaa akun syttymiseen.

•

Jos havaitset laitteessa savua tai epätavallista ääntä tai hajua,
lopeta välittömästi laitteen käyttö ja irrota verkkolaite pistorasiasta.
Irrota kaikki laitteeseen liitetyt päätelaitteet ja kytke laite pois
päältä (varo kuumuutta!). Tarkistuta laite ja/tai verkkolaite pätevällä
huoltohenkilöllä ennen seuraavaa käyttöä.
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HUOMIO
Mahdollisten vammojen riski ja/tai virheellisestä käsittelystä
johtuvat laitteen, akun ja/tai latausjohdon vauriot
•

Älä aseta laitetta vinoille tai epävakaille pinnoille tai jalustoille.

•

Älä aseta laitetta ajoneuvossa turvatyynyn päälle tai sen
laukaisualueelle. Turvatyynyn lauetessa paineaalto voi aiheuttaa
vakavia vammoja.

•

Vältä aina laitteen ja laturin liittimien sekä näppäimistön joutumista
kosketuksiin johtavien materiaalien kanssa (esim. nesteet, pöly,
metalli ja grafiitti) oikosulun ja korroosion estämiseksi.
Sama koskee myös muistikorttien kullanvärisiä kontakteja.

•

Jos lasipinta murtuu, vältä koskettamasta lasinsiruihin. Älä yritä
poistaa lasinsiruja laitteesta. Käytä laitetta vasta sitten, kun olet
vaihdattanut siihen uuden näytön pätevällä huoltohenkilöllä.

•

Vältä näytön lasipinnan murtuminen seuraavasti:
•

Älä koske näyttöön terävillä esineillä.

•

Älä paina näyttöä voimakkaasti.

HUOMAUTUS
Tietojen menetyksen sekä laitteen virhetoimintojen ja
vaurioiden riski ylijännitteen ja/tai lisävarusteiden virheellisen
käytön seurauksena
•

Kytke johto aina oikein päin laitteeseen.

•

Aseta kortit (esim. microSD(HC/XC)-kortit) aina oikein päin
korttipaikkaan. Huomioi kontaktipinnat.

•

Kortin väkivaltainen tai virheellinen asettaminen tai johdon virheellinen
liittäminen voi vaurioittaa laitteen osia ja johtaa takuun raukeamiseen.

•

Muistikortin poistaminen laitteesta tiedonsiirron aikana (tietojen
lukeminen tai kirjoittaminen) voi johtaa tietojen menetykseen ja/tai
kortin tai laitteen vahingoittumiseen.
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Tietojen menetyksen sekä laitteen virhetoimintojen ja vaurioiden
riski virusten, haittaohjelmien sekä ohjelmien ja tietojen
huolimattoman käsittelyn seurauksena
•

Asenna laitteeseen vain valmistajan hyväksymät laiteohjelmistot.
Muiden laiteohjelmistojen (esim. custom-ROMit) asentaminen voi
johtaa laitteen virhetoimintoihin ja vahingoittumiseen sekä tietojen
menetykseen ja takuun raukeamiseen.

•

Älä tee mitään muutoksia käyttöjärjestelmään tai rekisteriin.

•

Älä poista itsellesi tuntemattomia tietoja.

•

Muuta vain niiden tiedostojen ja hakemistojen nimet, jotka olet
itse luonut.

•

Verkkoresursseja käyttämällä laite altistuu viruksille,
vakoiluohjelmille, hakkereille ja muille vahingollisille toiminnoille,
jotka voivat vahingoittaa laitetta, ohjelmistoa tai tietoja.
Vältä tietojen menetystä ja laitevikoja seuraavasti:

•

•

Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja päivitä se säännöllisesti.

•

Asenna palomuuri ja päivitä se säännöllisesti.

•

Asenna vakoiluohjelmien torjuntaohjelmisto ja päivitä
se säännöllisesti.

•

Älä asenna tuntemattomia ohjelmistoja tai
tuntemattomista lähteistä.

•

Tarkista ladatut sovellusohjelmat virustentorjuntaohjelmistolla
ennen niiden avaamista.

•

Vieraile vain luotettavilla verkkosivustoilla.

•

Käytä vain turvallisia salasanoja ja vaihda ne säännöllisesti.

•

Katkaise langattomat yhteydet kuten WLAN tai Bluetooth,
jos ne eivät ole käytössä.

Suojaa tietosi tallentamalla ne säännöllisesti ja mahdollisesti
useammalle tietovälineelle.
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•

Kun lataat sovelluksia, tarkista niiden käyttöoikeudet ja harkitse niiden
latausta varsinkin henkilötietojen käyttömahdollisuuden suhteen.

•

Tarkista tilisi säännöllisesti väärinkäytön varalta.

•

Jos et enää käytä laitetta, tallenna tärkeät tietosi ja palauta
asetukset takaisin tehdasasetuksiin.

•

Jos kadotat laitteen, vaihda välittömästi käyttötietosi
suojataksesi henkilötietosi.

Laitteen, akun ja/tai laturin mahdollisten vaurioiden riski
virheellisen käsittelyn vuoksi
•

Ylilataus tai syväpurkaus voivat lyhentää akun käyttöikää.

•

Akkua täytyy "opettaa". Akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa
vasta muutaman latauskerran jälkeen.

•

Älä aseta mitään painavia esineitä latausjohdon tai laitteen päälle.

•

Älä kuljeta mitään esineitä näytön päällä.

i

VIHJE

•

Laite lämpenee normaalisti ladattaessa. Tämä ei vaikuta laitteen
käyttöikään tai suorituskykyyn.

•

Latauksen jälkeen irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, jotta estetään
kiinteän akun nopeampi purkautuminen.

•

Älä käytä yli 3 metriä pitkää USB-johtoa välttääksesi mahdolliset
häiriöt tiedonsiirrossa.

•

Jos laite on altistunut sähköstaattiselle purkaukselle, laitteen
ja siihen liitetyn USB-laitteen (esim. USB-muistitikku) välinen
tiedonsiirto tai langaton verkkoyhteys saattavat katketa tai
laitteessa saattaa esiintyä häiriöitä.
Irrota tässä tapauksessa kaikki liitetyt USB-laitteet, käynnistä laite
ja tarvittaessa WLAN-yhteys uudelleen.
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6.

Hoitoa, säilytystä ja kuljetusta koskevat ohjeet

HUOMAUTUS
Laitteen ja/tai akun vahingoittumisen riski ohjeiden
laiminlyömisen seurauksena
•

Laitteen pintaa ei saa puhdistaa liuotinaineilla, maaliohenteilla,
puhdistusaineilla tai muilla kemiallisilla tuotteilla. Laitteen kuori voisi
värjäytyä tai vahingoittua.

•

Käytä puhdistukseen pehmeää, kuivaa liinaa tai pehmeää sivellintä.

•

Likaantuneen näytön puhdistukseen suositellaan erityistä
näytön puhdistusainetta.

•

Lataa laitteen akku säännöllisesti, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan,
jotta vältetään akun tehon heikkeneminen ja ennen kaikkea sen
syväpurkautuminen.
Syväpurkautuminen voi vahingoittaa akkua pysyvästi.

•

Säilytä laitetta sammutettuna puhtaassa, kuivassa,
mahdollisimman pölyttömässä ja valolta suojatussa paikassa.

•

Pidä lämpötila mahdollisimman tasaisena.

•

Kytke laite pois päältä ennen kuljetusta.

•

Käytä kuljetukseen pehmeää, mutta kuitenkin tukevaa pakkausta,
joka suojaa laitetta mekaaniselta kuormitukselta, kosteudelta,
pölyltä ja valolta.
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7.

Huoltoa ja korjausta koskevat ohjeet
VAROITUS

Sähköiskun ja hengenvaarallisen sähköiskun riski
jännitteenalaisten osien vuoksi
•

Älä koskaan avaa laitteen ja/tai verkkolaitteen kuorta. Laitteen
sisällä ei ole mitään huollettavia tai puhdistettavia osia.

•

Käyttäjä ei saa poistaa laitteen akkua! Älä pura tai lävistä akkua
äläkä käsittele sitä nesteillä. Akku voisi syttyä tuleen ja räjähtää.

•

Laitteen ja/tai verkkolaitteen korjaaminen ja muokkaaminen on kielletty.
Tämän ohjeen laiminlyöminen voi johtaa takuun raukeamiseen.

•

Laitteen saa huoltaa ja korjata vain tehtävään pätevä huoltohenkilöstö.
Käänny tarvittaessa asiakaspalvelun puoleen.

8.

Hävittämistä ja kierrätystä koskevat ohjeet

8.1 Hävittämisohjeet

v

Tämä laitteeseen ja liitteenä oleviin asiakirjoihin merkitty
symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää normaalin
talousjätteen mukana. Laite ja akku sisältävät arvokkaita raaka
aineita ja harvinaisia aineita tai jalometalleja kuten myös
aineosia, joiden asiaton hävitystapa aiheuttaa ympäristölle ja
tai terveydelle haittoja. Hävittämällä asianmukaisesti käytetyt
laitteet ja paristot/akut säästät raaka-aineiden käyttöä,
vähennät ympäristön kuormitusta ja tuet ympäristönsuojelua.

Eurooppalainen lainsäädäntö velvoittaa sinut kuluttajana toimittamaan
vanhat elektroniset ja sähkölaitteet sekä paristot/akut erilliskeräykseen.
Ne täytyy toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin maakohtaisten
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten ja/tai direktiivien
2002/96/EY ja 2006/66/EY mukaan.
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EU-jäsenmaissa käytetyt elektroniikka- ja sähkölaitteet voidaan
viedä maksutta erityisiin keräyspaikkoihin. Lisätietoja aiheesta saat
toimivaltaisilta viranomaisilta sekä kaupungin- tai kunnantalolta.
Joissakin jäsenmaissa jälleenmyyjä on velvoitettu ottamaan vastaan
käytetty laite, kun asiakas ostaa uuden laitteen. Kysy lisätietoja suoraan
jälleenmyyjältäsi.
Muista myös, että käytettyjen laitteiden ja paristojen/akkujen asiaton
hävitystapa on joissakin maissa rangaistava teko.

8.2 Kierrätysohjeet

s
t

Laite ja myyntipakkaus koostuvat arvokkaista raaka-aineista,
jotka tulee ympäristönsuojelun nimissä johtaa takaisin
uusiokäyttöön (kierrätys).Tiedustele kaupungin- tai
kunnantalolta oikeasta hävittämistavasta!

Hävittämistä koskevaa tietoa muissa Euroopan maissa
Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan unionissa. Laitteiden
asiallista hävittämistä koskevaa tietoa antavat toimivaltaiset paikalliset
viranomaiset tai jälleenmyyjä.
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9.

Takuu ja asiakaspalvelu

9.1 Takuutiedot
Takuu on 2 vuotta ostopäivästä alkaen.
Tuotteelle ei myönnetä muuta takuuta.
Laitteeseen tehdyt muutokset, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä
(etenkin vieraiden laiteohjelmistojen asennus tai itse laitteeseen tehdyt
muutokset) johtavat takuun raukeamiseen.

9.2 Tietoa asiakaspalvelusta
Jos havaitset virheitä tai muita vikoja laitteessasi, ota yhteyttä
asiakaspalveluun osoitteeseen www.porsche-design-computing.com
ja sovi aika takaisinsoittoa varten.
Jotta voimme taata nopean ja kohdennetun avun, pidä esillä kaikki
tarvittavat tiedot (sarjanumero, ostopäivämäärä ja -paikka), joilla
voimme tunnistaa laitteesi. Merkitse muistiin lisäksi kaikki ongelmaa
koskevat virheilmoitukset ja mikäli mahdollista, käynnistä laite valmiiksi.
Vieraile www.porsche-design-computing.com -sivustolla ja tutustu
"Tuki"-kappaleessa uutisiin ja vinkkeihin, tukipalveluihin sekä
laiteohjaimiin ja latauksiin.
Täältä löydät myös kaikki 2in1-hybridikannettavaasi koskevat takuutiedot.
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© 2017. Kaikki oikeudet pidätetään. Muiden mainittujen tuote- tai
yritysnimien yhteydessä on mahdollisesti kyse omistajiensa omistamista
tavaramerkeistä tai tuotenimistä.
Turvallisuusohjeet ja oikeudelliset säännökset

Tämän asiakirjan sisältämät tekniset tiedot ja tuotetiedot olivat
ajan tasalla ennen painoon menoa. Kaikki tiedot mukaan lukien
internetosoitteet ja viittaukset internetsivustoille voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
Yksittäiset tiedot voivat poiketa laitteesi tiedoista alueesta, laitetiedoista
ja -ohjelmistoista riippuen.
Noudata DIN ISO 16016 -lähioikeutta.
Tekijänoikeudet kieltävät tämän asiakirjan sisällön (kuvat, viiteasiakirjat
jne.) kopioimisen, käytön ja kolmansille osapuolille jakamisen kokonaan
tai osittain ilman oikeudenhaltijan suostumusta.
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1.

Formålsbestemt anvendelse

PORSCHE DESIGN BOOK ONE er en 2-i-1 notebook på basis af
Windows 10 Pro, der kan anvendes til at surfe på internettet, at udføre
diverse applikationer, inkl. Office, at spille samt at streame eller gengive
musik, billeder og videoer.*
Ved hjælp af et særligt led kombinerer 2-i-1 notebook mulighederne for
både at dreje tabletten 360° grader og at adskille den fra tastaturet.
Anvend altid kun enheden iht. dens bestemmelse. I modsat fald kan
der opstå fejlfunktioner. Den formålsbestemte anvendelse omfatter
også overholdelse af alle oplysninger i den tekniske dokumentation.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår ved ikkeformålsbestemt anvendelse eller ændringer af enheden.
Desuden er producenten ikke ansvarlig for beskadigelser eller tab af
data inkl. deraf opståede følgeskader.
Producenten forbeholder sig retten til løbende at videreudvikle produktet.
Ændringer kan også gennemføres uden en direkte beskrivelse
i brugermanualen. Oplysningerne i brugermanualen er således ikke
nødvendigvis udtryk for den aktuelle tekniske viden.
Ved uautoriserede modifikationer af enheden (navnlig installering
af fremmed firmware, der ikke er tilladt af producenten, eller
modifikationer af enhedens hardware) bortfalder garantikravet.

* Ikke alle påkrævede applikationer er fabriksinstallerede. Du kan downloade dine favoritapplikationer fra Microsoft Store. Nogle applikationer kræver betaling.
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2.

Oplysninger om denne brugermanual

Online brugermanualen, den vedlagte Quick Start Guide og den
supplerende brochure "Sikkerhedsinformationer og juridiske
bestemmelser" er umiddelbare bestanddele af produktet. Online
brugermanualen finde du på: www.porsche-design-computing.com
Læs venligst alle tre dokumenter grundigt igennem, inden du tager din
enhed i brug. De indeholder vigtige oplysninger om brug, sikkerhed og
bortskaffelse af enheden.
Opbevar disse dokumenter omhyggeligt, og overdrag dem ved
videregivelse af enheden komplet til den nye ejer.
For at kunne arbejde sikkert og effektivt og for at sikre enheden mod
potentielle risici bør du læse alle efterfølgende betjenings- og sikkerhedsanvisninger.

3.

Forklaring af faretegn og signalord

I dette hæfte anvendes følgende faretegn og signalord:
ADVARSEL
Advarsel mod eventuel livsfare og/eller alvorlige, irreversible kvæstelser
FORSIGTIG
Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader
BEMÆRK
Følg anvisningerne for at undgå materielle skader

i

INFORMATION

Detaljerede oplysninger om brug af enheden
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4.

Generelle sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL

Risiko for diverse kvæstelser på grund af nedsatte fysiske,
sensoriske eller intellektuelle evner samt mangel på praktisk
erfaring eller viden
•

Børn og personer i farezonen må kun omgås enheden under opsyn.

Fare for kvælning og risiko for alvorlige kvæstelser fra tilbehørsdele
og emballagemateriale
•

Tilbehørsdele og emballagemateriale må ikke komme i nærheden
af babyer, småbørn og dyr.

•

Indfør ikke tilbehørsdele og/eller dele af enheden i kropsåbninger
som mund, ører eller øjne.

Risiko for elektrisk stød eller dødbringende elektrisk stød fra
spændingsførende komponenter
•

Skub ikke genstande ind i enhedens ventilationshuller.

•

Det er forbudt at åbne strømforsyningen.

•

Rør ikke ved strømforsyningen med våde hænder.

•

Kortslut ikke enheden og/eller opladeren.

Risiko for elektrisk stød eller dødbringende elektrisk stød og/eller
brandfare ved ikke-sikre forbindelser
•

Vær opmærksom på, at kablet ikke knækkes, mases eller på
anden vis ødelægges.

•

Anvend aldrig ødelagte kabler og/eller stik.

•

Anvend kun den medfølgende strømforsyning i egnede og
fagmæssigt korrekt installerede stikdåser. Følg oplysningerne på
strømforsyningens typeskilt.

•

Undgå løse stikdåser.

•

Hvis strømforsyningen er defekt, kontakt vores kundeservice.
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Fare for brand og/eller ætsninger fra ødelagt eller lækkende batteri
•

Brug eller opad ikke enheden, hvis batteriet er ødelagt eller lækker.

•

Undgå hudkontakt med enheden og/eller batteriet, hvis batteriet
lækker. Brug beskyttelseshandsker, hvis det ikke kan undgås at
komme i kontakt med enheden/batteriet.

•

Efter hudkontakt med batteriindholdet skal du straks vaske
hænderne grundigt.

•

Ved øjenkontakt skyld øjnene med rigeligt vand, og kontakt
straks læge.

Risiko for øreskader ved brug af headset, hoved- eller øretelefoner
Ved brug af headsets, hoved- eller øretelefoner kan enheden frembringe
høje lydstyrker. Der kan opstå høreskader, hvis hørelsen i lang tid
udsættes for et højt lydniveau. Jo højere du indstiller lydstyrken, jo
hurtigere kan din hørelse tage skade. Høreskader kan opstå over en
længere periode.
•

Undgå at udsætte dig for et højt lydniveau (f.eks. musik) i en
længere periode.

•

Skru ned for lyden, inden du tilslutter headset, hoved- eller øretelefoner.

•

Vær opmærksom på, at lydemissionen ved brug af headset, hovedeller øretelefoner ikke overstiger klasse A lydniveau på 80 dB.

•

Vælg altid den minimale lydstyrke, hvor du tydeligt og uden gener
kan høre lyden.

•

Undgå at skrue op for lyden, efter at du har vænnet dig til lydniveauet.

•

En ændring i equalizerens grundindstilling kan øge enhedens lydstyrke.

•

Også ændringer i den allerede installerede software (f.eks. styresystem, firmware, driver) kan medføre en forøgelse af lydstyrken.
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Risikoen for multiple kvæstelser på grund af nedsat opmærksomhed
•

Ved bilkørsel har sikkerhed absolut første prioritet. Håndtering af
enheden, mens du kører bil, er derfor forbudt.

•

Vær altid opmærksom på dine umiddelbare omgivelser, så du
ikke er til fare for dig selv og andre.

•

Hvis du bruger headset, hoved- eller øretelefoner i det offentlige
rum, vælg en lydstyrke, der ikke overdøver lydene fra omgivelserne.
En sådan distraktion / isolation kan forårsage ulykker. Nogle steder
er brug af headset, hoved- eller øretelefoner forbudt under kørsel.

Risiko for støj fra andre elektroniske enheder med højfrekvenssignaler
•

Sluk for enheden på sikkerhedsområder, hvor anvendelsen af mobile
enheder er forbudt (f.eks. i fly under start og landing, på hospitaler
eller i nærheden af medicinsk udstyr). Vær opmærksom på skiltning
og advarsler, og overhold anvisningerne til punkt og prikke.

•

I fly kan du efter start og efter tilladelse fra flypersonalet bruge
enheden i flytilstand. Vær venligst opmærksom på, at de
elektroniske navigationssystemer i et fly kan forstyrres ved brug.

•

Undlad at bruge enheden i nærheden af andre elektroniske enheder.

Risiko for multiple kvæstelser samt eksplosions- og brandfare
i eksplosiv atmosfære
•

Brug af enheden er forbudt i eksplosiv atmosfære (f.eks.
servicestationer, byggepladser eller kemiske anlæg).

•

Sluk for enheden, hvis du befinder dig i et område med potentielt
eksplosive stoffer (f.eks. gas, brændstof, kemikalier, kornstøv,
partikler, støv eller metalstøv). Eventuelt opståede gnister kan
udløse brande og eksplosioner.

•

Vær i disse områder opmærksom på skiltning og advarsler, og
overhold anvisningerne til punkt og prikke.
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FORSIGTIG
Fare for brand og eksplosion ved brug af ikke tilladte opladere
og strømforsyninger
•

Brug kun den medfølgende strømforsyning eller en strømforsyning
af samme model for at oplade batteriet.

•

Udskift en defekt strømforsyning kun med en strømforsyning
af samme model. Læs i den forbindelse oplysningerne i
strømforsyningens tekniske data i online-brugermanualen, eller
kontakt din kundeservice.

Risiko for multiple kvæstelser ved at skride, snuble eller falde
•

Udsæt ikke enheden og/eller strømforsyningen for vibrationer og/
eller stød.

•

Enheden og/eller strømforsyningen må ikke falde ned. Brug ikke
enheden/strømforsyningen efter at de har været tabt og/eller er
blevet beskadiget. Få enheden/strømforsyningen kontrolleret af
kvalificeret servicepersonale inden fornyet idriftsættelse.

•

Vær altid opmærksom på, at kablet skal føres sikkert.

•

Undgå knuder eller sløjfer på kablet.

Risiko for helbredsmæssige skader ved kendt følsomhed overfor
fotosensitivitet
•

Hvis der i din familie er konstateret følsomhed overfor fotosensitiv
påvirkning (f.eks. krampeanfald ved brug af lignende enheder),
kontakt for en sikkerheds skyld læge, inden enheden tages i brug.

•

At se videoer og/eller videospil med hurtige billedskift i længere
tid kan medføre krampeanfald eller besvimelse. Stop straks alle
aktiviteter på enheden, hvis du føler dig skidt tilpas, og hold en
pause af passende varighed.

•

Hvis du oplever muskelkramper eller desorientering, mens du
bruger enheden, stop straks alle aktiviteter på enheden,
og kontakt læge.
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•

•

For at forebygge en overbelastning af øjnene, vær opmærksom
på følgende:
•

Brug kun enheden ved tilstrækkelig belysning i rummet.
Undgå dog for skarpt lys.

•

Hold en passende afstand til enheden.

•

Vær opmærksom på, at skærmen er ren.

•

Indstil skærmens lysstyrke og/eller kontrast til et passende
niveau med en skarp og tydelig visning.

•

Hold regelmæssige pauser, mens du bruger enheden.

På grund af skærmens høje refleksion er enheden ikke egnet til
brug på skærmarbejdspladser.

Risiko for helbredsmæssige skader af bevægelsesapparatet efter
lang tids brug
•

Gentagne bevægelser (f.eks. ved længere tids brug af tastatur
eller berøringsskærm samt ved lang tids spil) kan medføre
smerter i hænder, arme, skuldre, nakke- og skulderparti
eller andre legemsdele. For at forebygge overbelastning af
bevægelsesapparatet, vær opmærksom på følgende:
•

Vær opmærksom på en afslappet holdning, når du bruger
enheden.

•

Skift med jævne mellemrum din kropsholdning, og indlæg
hyppige bevægelsespauser.

•

Tryk kun let på tasterne.

•

Hold regelmæssige pauser.

•

Hvis du observerer de nævnte symptomer mens du bruger enheden, afslut straks alle aktiviteter på enheden, og kontakt læge.

•

Brug ikke enheden på skødet eller andre legemsdele.
Enhedens varmeudvikling kan medføre ubehagelig følsomhed eller
skader (f.eks. lettere forbrændinger).

68

BEMÆRK
For at forebygge eventuelle fejlfunktioner og/eller skader på
enheden på grund af udefra kommende påvirkninger,
vær opmærksom på følgende:
•

Den anbefalede luftfugtighed for drift, opladning og opbevaring af
enheden ligger mellem 30 og 70 procent.

•

Den anbefalede omgivelsestemperatur for drift, opladning og
opbevaring af enheden ligger mellem 5° C og 30°. Temperaturer
uden for dette område kan mindske enhedens og batteriets
opladekapacitet og levetid og forårsage skader på enheden.

•

Beskyt enheden mod hurtige temperatursvingninger.
Kondens fra luftfugtigheden kan medføre skader på enheden og
fare for brugeren.

•

Opbevar ikke enheden i nærheden af en varmekilde, og beskyt
den mod direkte sollys (f.eks. i bilen) for at forebygge fejlfunktion
af skærm og enhed samt en eventuel eksplosion af batteriet.

•

Hold afstand til åben ild (f.eks. levende lys, ild fra brændeovn eller
lejrbål) for at undgå en eventuel eksplosion af batteriet.

•

Undgå altid regn, dryp- eller stænkvand.

•

Enheden må ikke anvendes udendørs i tordenvejr.

•

Sluk straks enheden, hvis den bliver våd. Enheden og/eller
strømforsyningen skal kontrolleres af kvalificeret servicepersonale,
inden du igen bruger dem.

•

Brug enheden i et så støvfrit miljø som muligt.

•

Magnetiske felter kan medføre fejlfunktion og/eller afladning af batteriet.
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For at forebygge eventuel beskadigelse af din enhed:
•

Brug ikke standard-USB-forbindelser (som f.eks. pc'er eller
notebooks) til at oplade din enhed.

•

Vær opmærksom på, at kablet kun rulles løseligt op.

•

Fugt eller stærk røg kan medføre fejlfunktioner og/eller beskadige
enhedens kabine.

i

INFORMATION

Oplysningerne på emballagen og i de tekniske data om enhedens
kapacitet omfatter enhedens samlede kapacitet. Den kapacitet,
som din systemstyring angiver, kan afvige fra den oplyste kapacitet,
fordi en del af den driftsklare enheds samlede kapacitet optages af
styresystemet og af systemapplikationer.

5.

Oplysninger om og praktiske tips til driftssikkerheden
ADVARSEL

Fare for eksplosion og/eller risiko for brand ved varmeudvikling
og/eller ukyndig håndtering og anvendelse
•

Kast aldrig enheden i åben ild, eksempelvis for at bortskaffe den.

•

For at undgå en eventuel overophedning afdæk ikke enheden
eller batteriet, mens de er i drift eller oplades.

•

Sørg for, at alle enhedens huller og åbninger er fri. De skal sikre
ventilationen. Afdæk ikke disse åbninger (f.eks. ved at lægge
enheden på uhensigtsmæssige overflader som seng, sofa eller
gulvtæppe), for afdækning øger faren for brand.
Åbningerne tilfører luft til enheden og sikrer pålidelig drift, fordi
varmen bortledes fra enhedens indre.

•

Læg ikke enheden på eller i apparater, der kan udvikle varme
(f.eks. mikrobølgeovn eller radiator).

•

En for høj opladningsspænding kan få batteriet til at antænde.
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•

Ved røgudvikling eller usædvanlige lyde eller lugte afslut straks
aktiviteterne på enheden, og træk eventuelt stikket ud af
stikkontakten. Frakobl alt andet udstyr fra enheden, og sluk
for enheden (advarsel mod for høj varme!). Enheden og/eller
strømforsyningen skal kontrolleres af kvalificeret servicepersonale,
inden du igen bruger dem.
FORSIGTIG

Risiko for eventuelle kvæstelser og/eller beskadigelser af enhed,
batteri og/eller opladerkablet ved ukyndig håndtering
•

Læg ikke enheden på skrå eller ustabile arbejdsflader eller standere.

•

I køretøjer må enheden ikke lægges på airbags eller i det område,
der påvirkes, hvis de udløses. Når en airbag udløses, kan det
medføre kvæstelser på grund af den store kraftudvikling.

•

Undgå altid, at tilslutningsbøsninger på enhed og oplader samt
tastatur kommer i kontakt med ledende materiale (f.eks. væsker,
støv, metal, grafit) for at undgå kortslutning og korrosion.
Det gælder også for hukommelseskorts guldkontakter.

•

Hvis glasset knuses, undgå kontakt med glassplinterne. Forsøg
ikke at fjerne glassplinterne fra enheden. Brug først enheden igen,
efter at skærmen er udskiftet af kvalificeret servicepersonale.

•

For at undgå, at skærmens glas knuses, vær opmærksom på følgende:
•

Rør ikke ved skærmen med spidse genstande.

•

Tryk ikke for hårdt mod skærmen.
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BEMÆRK
Risiko for eventuelle datatab, fejlfunktioner og beskadigelser af
enheden ved overspænding og/eller ukyndig håndtering af tilbehør
•

Tilslut altid kabler til enheden med den korrekte side.

•

Skub altid kort (f.eks. microSD(HC/XC)-kort) ind i slidsen med den
rigtige ende først. Vær opmærksom på kontakterne.

•

Hvis et kort skubbes voldsomt eller forkert ind i slidsen eller et
kabel tilsluttes voldsomt eller forkert, kan det beskadige dele af
enheden og medføre, at garantikravet bortfalder.

•

Fjernelse af hukommelseskortet fra enheden under en dataoverførsel
(læsning eller skrivning af data) kan medføre datatab og/eller skader
på kort og enhed.

Risiko for eventuelle datatab, fejlfunktioner og beskadigelser af
enheden på grund af virusser, skadelige programmer og ubekymret
håndtering af programmer og data
•

Installer kun firmware på enheden, der stilles til rådighed af
producenten. Installering af fremmed firmware (f.eks. custom-rom)
kan medføre fejlfunktioner og beskadigelser af enheden eller tab
af data samt at garantikravet bortfalder.

•

Foretag ikke ændringer på styresystemet og i registry.

•

Slet ikke ukendte datafiler.

•

Ændr kun navnet på datafiler eller biblioteker, som du selv har oprettet.

•

Ved at benytte netværksressourcer bliver enheden følsom over
for computervirusser, spyware, hackere og andre skadelige aktiviteter, der kan beskadige enheden, softwaren eller dine data.
Sådan forebygger du datatab og beskadigelser af enheden:
•

Installer et antivirusprogram, og opdater det jævnligt.

•

Installer en firewall, og opdater den jævnligt.

•

Installer en antispyware, og opdater den jævnligt.
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•

Installer ikke ukendte applikationer eller applikationer fra
ukendte kilder.

•

Kontroller downloadede applikationer med antivirusprogrammet,
inden du åbner dem.

•

Besøg kun pålidelige internetsider.

•

Vælg adgangskoder, der overholder sikkerhedskravene,
og udskift dem jævnligt.

•

Frakobl trådløse forbindelser som WLAN eller Bluetooth,
når de ikke er i brug.

•

Beskyt dine data ved at gemme dem jævnligt og helst på
forskellige datamedier.

•

Hvis du downloader applikationer, vær opmærksom på de
adgangsrettigheder, du skal tilstå, navnlig når det gælder
personlige data.

•

Kontroller jævnligt dine konti for ulovlig brug.

•

Hvis ikke du ønsker at bruge enheden mere, skal du gemme dine
vigtige data og derefter nulstille enheden til fabriksindstillinger.

•

Hvis du mister enheden, skal du straks udskifte dine forskellige
adgangsdata for at beskytte dine personlige data.

Risiko for eventuel beskadigelse af enhed, batteri og/eller oplader
ved ukyndig håndtering
•

For kraftig opladning eller afladning kan påvirke batteriets
levetid negativt.

•

Batteriet skal "motioneres". Et batteri opnår først sin fulde kapacitet
efter flere opladninger.

•

Læg eller sæt ikke tunge genstande på opladerkablet eller
selve enheden.

•

Transporter ikke genstande ovenpå skærmen.
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i

INFORMATION

•

Det er normalt, at enheden bliver varm under opladning.
Enhedens levetid og ydeevne påvirkes ikke negativt heraf.

•

Adskil efter opladningen opladeren fra stikkontakten og enheden
for at forebygge en hurtigere afladning af det indbyggede batteri.

•

Brug ikke USB-forbindelseskabler, der er længere end 3 m,
for at forebygge eventuelle fejl ved dataoverførsel.

•

Hvis din enhed har været udsat for elektrostatisk afladning,
kan det medføre en afbrydelse af dataoverførslen mellem din
enhed og en tilsluttet USB-enhed (f.eks. USB-stik), en WLANforbindelse eller fejl på selve enheden. Fjern i en sådan situation
alle tilsluttede USB-enheder, tænd din enhed igen, og opret i givet
fald igen WLAN-forbindelsen.
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6.

Oplysninger og praktiske tips om pleje,
opbevaring og transport

BEMÆRK
Risiko for beskadigelse af enheden og/eller batterierne ved
tilsidesættelse af følgende anvisninger
•

Enhedens overflade må aldrig rengøres med opløsningsmiddel,
fortynder, rengøringsmiddel eller andre kemiske produkter. Der er
risiko for, at kabinettets overflade misfarves eller ødelægges.

•

Brug i stedet en blød, tør klud eller en blød pensel.

•

Hvis skærmen er stærkt tilsmudset, anbefales brug af et
særligt skærmrensemiddel.

•

Oplad enhedens batteri, hvis det ikke har været i brug i længere
tid for at forebygge nedsat ydeevne og navnlig fuld afladning.
Fuld afladning kan medføre irreversible skader på batteriet.

•

Når du ikke bruger enheden, sluk den og opbevar den et rent og
tørt sted, der helst skal være beskyttet mod støv og lys.

•

Vær opmærksom på, at temperaturen er så konstant som mulig.

•

Sluk enheden under transport.

•

Vær ved transport opmærksom på at bruge en blød, men stabil
emballage, som beskytter enheden mod mekanisk belastning,
fugt, støv og lys.
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7.

Oplysninger og praktiske tips om vedligeholdelse
og reparation
ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød eller dødbringende elektrisk stød af
spændingsførende komponenter
•

Åbn aldrig enhedens kabinet og/eller strømforsyningen. Der er
ingen dele inden i enheden, der skal vedligeholdes eller rengøres.

•

Enhedens batteri må ikke tages ud af brugeren! Skil ikke batteriet
ad, stik ikke ind i det og håndter ikke med væsker. Der kan gå ild
i batteriet, eller det kan eksplodere.

•

Det er forbudt at reparere og modificere enheden og/eller
strømforsyningen. Tilsidesættelse af denne anvisning kan
medføre, at garantikravet bortfalder.

•

Enheden må kun vedligeholdes og repareres af kvalificeret
servicepersonale. Kontakt kundeservice ved behov.

8.

Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse

8.1 Oplysninger om bortskaffelse

v

Mærkning af enheden og den medfølgende dokumentation
med dette symbol betyder, at enheden ikke må bortskaffes
sammen med husholdningsaffald. Denne enhed (inkl. batteriet)
indeholder både værdifulde råstoffer som sjældne jordarter
eller ædelmetaller og dele, der kan være miljø- og/eller
sundhedsfarlige, hvis ikke de bortskaffes korrekt. Ved at
bortskaffe gamle enheder og batterier på kyndig vis, yder du
et værdifuldt bidrag til at skåne ressourcer, minimere
miljøforurening og beskytte miljøet bedst muligt.
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Iht. europæisk lovgivning er du som forbruger forpligtet til at tilføre
elektronikskrot samt gamle batterier til genbrug. Iht. nationale rets- og
administrative bestemmelser og/eller EU-direktiverne 2002/96/EC og
2006/66/EC skal delene afleveres på lokale genbrugsstationer.
I EU-medlemslande kan du gratis aflevere elektronikskrot på særlige
genbrugsstationer i nærheden af din bopæl. Flere oplysninger kan
du få ved de lokale myndigheder eller hos kommunen. I nogle
medlemslande er forhandleren ved køb af en ny enhed forpligtet til
gratis at tage den gamle enhed retur. Spørg venligst din forhandler om
nærmere oplysninger.
Vær venligst opmærksom på følgende: I nogle lande er ukyndig
bortskaffelse af elektronikskrot og batterier strafbart.

8.2 Oplysninger om genbrug

s
t

Din enhed og salgsemballagen består af værdifulde råstoffer,
der kan genanvendes for derved at beskytte miljøet.
Indhent venligst oplysninger hos din kommune om korrekt
bortskaffelse!

Oplysninger om bortskaffelse i ikke-EU-lande
Disse symboler gælder kun i EU. Du kan få oplysninger om korrekt
bortskaffelse af disse enheder hos de lokale myndigheder eller hos
forhandleren.
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9.

Oplysninger om garanti og kundeservice

9.1 Oplysninger om garanti
Garantiperioden er på 24 måneder fra købsdatoen. Derudover er der
ingen garantikrav.
Ved uautoriserede modifikationer af enheden (navnlig installering af
fremmed firmware, der ikke er tilladt af producenten, eller modifikationer
af enhedens hardware) bortfalder garantikravet.

9.2 Oplysninger om kundeservice
Hvis der opstår fejl eller defekter på din enhed, kontakt gerne
kundeservice på www.porsche-design-computing.com og aftal direkte
med dem, hvornår det passer dig at blive ringet op.
For at kunne yde hurtig og optimal hjælp, hav alle de oplysninger
klar, der identificerer din enhed (serienummer, købsdato og -sted).
Notér desuden gerne i forvejen alle fejlmeldinger i forbindelse med det
opståede problem og – så vidt det er muligt – sørg for, at enheden er
tændt, når du ringes op.
Besøg www.porsche-design-computing.com, og læs mere om
aktuelle nyheder og oplysninger, mulig hjælp samt tilgængelige drivere
og downloads.
Her finder du også alle oplysninger, der vedrører garantien for din
2-i-1-notebook.
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© 2017. Med forbehold for alle rettigheder. For andre nævnte produkteller firmabetegnelser drejer det sig muligvis om varemærker eller
mærkenavne tilhørende de pågældende ejere.
Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

De tekniske oplysninger og produktinformationer i dette dokument
beskriver den aktuelle stand inden trykning. Alle oplysninger i
dette dokument, inklusive internetadresser og henvisninger til
internethjemmesider, kan ændres uden forudgående varsling.
Afhængigt af dit land samt enhedens specifikationer og software kan
enkelte features i din enhed være forskellige.
Vær opmærksom på copyright iht. DIN ISO 16016.
Ophavsretten forbyder at kopiere, udnytte og videregive indholdet i
dette dokument (illustrationer, referencedokumenter osv.) helt eller
delvist, uden den retmæssige indehavers samtykke.
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