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BOOK ONE

Bezpečnostní pokyny a právní předpisy
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1.

Použití k určenému účelu

PORSCHE DESIGN BOOK ONE je notebook 2v1 s operačním
systémem Windows 10 Professional, který je určen k prohlížení
internetových stránek, ke spouštění různých aplikací včetně aplikací
Office a her, dále ke streamování a dalším způsobům reprodukce
hudby, obrázků a videí.*
Notebook 2v1 je vybaven speciálním kloubem, který umožňuje otáčení
tabletu o 360° a také jeho oddělení od klávesnice.
Přístroj používejte vždy pouze k určeným účelům. Vyhnete se tím
nesprávnému fungování přístroje. Použití k určenému účelu zahrnuje
také dodržení údajů uvedených v technické dokumentaci. Výrobce
neručí za škody, které vznikly v souvislosti s použitím přístroje k jinému
než určenému účelu nebo se změnami na přístroji.
Výrobce dále není zodpovědný za poškození nebo ztrátu dat a
případné následné škody.
Výrobce si vyhrazuje právo svůj výrobek neustále vyvíjet. Změny mohou
být provedeny bez výslovného uvedení v Příručce uživatele. Informace
obsažené v Příručce uživatele proto nemusí odpovídat aktuálnímu
technickému provedení.
Neoprávněné změny provedené na přístroji (zejména nahrání cizího,
výrobcem neschváleného firmwaru nebo úpravy hardwaru přístroje)
vedou k zániku nároku na záruku.

* Z výroby nejsou předinstalovány všechny potřebné aplikace. Vámi požadované aplikace
si můžete stáhnout ve Windows Store. Některé aplikace jsou zpoplatněny.
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2.

Informace k této příručce

Online příručka uživatele, přiložená příručka pro rychlý start a doplňující
brožura "Bezpečnostní pokyny a právní předpisy" jsou neoddělitelnou
součástí výrobku. Online příručku uživatele najdete na www.porschedesign-computing.com
Než uvedete zařízení do provozu, pozorně si přečtěte všechny tři
dokumenty. Jsou v nich uvedeny důležité informace k používání,
bezpečnosti a likvidaci přístroje.
Tyto dokumenty si pečlivě uschovejte a při případném předání přístroje
je v kompletním stavu předejte novému majiteli.
Následně se seznamte se všemi pokyny ohledně ovládání a
bezpečnosti. Budete tak moci efektivněji pracovat a ochráníte svůj
přístroj před případnými riziky.

3.

Objasnění výstražných značek a signálních slov

V tomto sešitu jsou použity tyto výstražné značky a signální slova:
VAROVÁNÍ
Upozornění na možné ohrožení života a/nebo riziko těžkých,
nevyléčitelných zranění
UPOZORNĚNÍ
Při nedodržení pokynů hrozí zranění a věcné škody
OZNÁMENÍ
Při nedodržení pokynů hrozí věcné škody

i

ODKAZ

Doplňkové informace ohledně používání přístroje
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4.

Obecné bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ

Riziko mnohočetných zranění z důvodu snížených fyzických,
senzorických a duševních schopností či praktické nezkušenosti a
neznalosti
•

Děti a postižené osoby smějí manipulovat s přístrojem pouze pod
dohledem.

Nebezpečí udušení a riziko vážných úrazů způsobené díly
příslušenství a obalovým materiálem
•

Díly příslušenství a obalový materiál udržujte mimo dosah kojenců,
malých dětí a zvířat.

•

Díly příslušenství a/nebo součásti přístroje nevkládejte do
tělesných otvorů jako úst, uší a očí.

Riziko zasažení smrtelným elektrickým proudem způsobené
komponentami pod napětím
•

Nevkládejte žádné předměty do větracích štěrbin přístroje.

•

Otevírání síťového adaptéru je zakázáno.

•

Nikdy se nedotýkejte síťového adaptéru mokrýma rukama!

•

Vyhněte se zkratování přístroje a/nebo nabíjecího adaptéru.

Riziko zasažení smrtelným elektrickým proudem a/nebo
nebezpečí požáru způsobené nezajištěným propojením
•

Dbejte na to, aby nabíjecí kabel nebyl silně ohnutý, skřípnutý nebo
jinak poškozený.

•

V žádném případě nepoužívejte poškozené nabíjecí kabely a
elektrické zástrčky.

•

Dodaný síťový adaptér používejte pouze s vhodnými a odborně
namontovanými elektrickými zásuvkami. Dodržujte přitom údaje
na typovém štítku síťového adaptéru.
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•

Nepožívejte uvolněné elektrické zásuvky.

•

V případě závady síťového adaptéru se obraťte na zákaznický
servis.

Nebezpečí požáru a/nebo riziko úrazu způsobené poškozenou či
vyteklou baterií
•

 řístroj, jehož baterie je poškozená nebo z ní vytekl elektrolyt,
P
nepoužívejte ani nenabíjejte.

•

Vyhněte se kontaktu pokožky se zařízením a/nebo s baterií v
případě, že z baterie unikl elektrolyt. Pokud je v takovém případě
nevyhnutelný kontakt s přístrojem nebo baterií, nasaďte si
ochranné rukavice.

•

Při kontaktu elektrolytu z baterie s pokožkou si okamžitě řádně
omyjte ruce.

•

Při kontaktu s očima vypláchněte oči dostatečným množstvím
vody a okamžitě vyhledejte lékaře.

Riziko poškození sluchu při použití headsetu, sluchátek či „pecek“
do uší
Přístroj může při použití headsetu, sluchátek či „pecek“ do uší vydávat
zvuk o vysoké hlasitosti. Pokud je sluch delší dobu vystaven zvuku
o vysoké hlasitosti, může dojít k jeho poškození. Čím vyšší hlasitost
nastavíte, tím rychleji může k poškození sluchu dojít. Poškození sluchu
může vznikat postupně.
•

Vyhněte se proto dlouhodobému poslouchání zvuku o vysoké
hlasitosti (např. hudby).

•

Než připojíte headset, sluchátka či „pecky“ do uší, snižte hlasitost.

•

Dbejte na to, aby při používání headsetu, sluchátek či „pecek“ do
uší nepřekročila emise zvuku hladinu akustického tlaku A 80 dB.

•

Zvolte vždy nejmenší možnou hlasitost, při které lze zřetelně a
příjemně slyšet tóny.

•

Nezvyšujte dále hlasitost poté, co jste si zvykli na dosavadní hlasitost.
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•

Změna základního nastavení ekvalizéru může zvýšit hlasitost
zvuků zařízení.

•

Změna již nainstalovaného softwaru (např. operačního systému,
firmwaru, ovladačů) může mít rovněž za následek zvýšení
hlasitosti.

Riziko mnohočetných zranění z důvodu snížené pozornosti
•

Bezpečnost má při řízení vozidla absolutní prioritu. Používání
přístroje při řízení vozidla je z tohoto důvodu zakázáno.

•

Respektujte vždy svoje bezprostřední okolí, abyste neohrožovali
sebe ani ostatní.

•

Používáte-li headset, sluchátka či „pecky“ do uší na veřejném
prostranství, zvolte takovou hlasitost, která nepřehluší okolní
úroveň zvuků. Rozptylování pozornosti nebo izolace způsobená
používáním headsetu, sluchátek či „pecek“ do uší může způsobit
nehody. Používání headsetu, sluchátek či „pecek“ do uší během
jízdy je v některých regionech zákonem zakázáno.

Nebezpečí rušení ostatních elektronických zařízení
vysokofrekvenčními signály
•

Přístroj vypínejte v bezpečnostních zónách, v nichž je používání
mobilních přístrojů zakázáno (např. v letadlech během startu a
přistávání, nemocnicích nebo v blízkosti lékařských přístrojů).
Dbejte výstražných tabulí a varovných pokynů a striktně se držte
jejich pokynů.

•

V letadlech můžete přístroj po startu se svolením palubního
personálu používat v režimu letadlo. Vezměte prosím na vědomí,
že používání přístroje může rušit elektronické navigační systémy v
letadle.

•

Vyhněte se používání přístroje v blízkosti ostatních elektronických
zařízení.
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Riziko mnohočetných zranění a nebezpečí výbuchu a požáru v
oblastech ohrožených výbuchem
•

Používání přístroje v oblastech ohrožených výbuchem (např.
čerpací stanice, staveniště nebo chemická zařízení) je zakázáno.

•

Nacházíte-li se v oblasti s potenciálně výbušnými látkami (např.
plyn, palivo, chemikálie, obilný prach, částice, prach nebo kovový
prach), přístroj vypněte. Případně vzniklá jiskra by mohla způsobit
požár a explozi.

•

Dbejte výstražných tabulí a varovných pokynů pro tyto oblasti a
striktně se držte jejich pokynů.
UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí požáru a výbuchu při použití nehomologovaných
nabíjecích a síťových adaptérů
•

K nabíjení baterie používejte výhradně síťový adaptér dodávaný s
přístrojem, příp. síťový adaptér stejné konstrukce.

•

Vadný síťový adaptér vyměňte pouze za síťový adaptér stejné
konstrukce. Dodržujte specifikace síťového adaptéru uvedené v
technických údajích v online příručce uživatele, nebo se obraťte
na svůj zákaznický servis.

Riziko mnohočetných zranění z důvodu uklouznutí, klopýtnutí a pádu
•

Nevystavujte přístroj a/nebo síťový adaptér vibracím a/nebo
nárazům.

•

Zabraňte pádu přístroje a/nebo síťového adaptéru. Přístroj nebo
síťový adaptér nepoužívejte, pokud spadl a/nebo je poškozený.
Před opětovným použitím nechejte přístroj nebo síťový adaptér
zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

•

Vždy dbejte na bezpečné uložení nabíjecího kabelu.

•

Vyhněte se uzlům a smyčkám na nabíjecím kabelu.
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Riziko újmy na zdraví, je-li vám známa rodinná zátěž
fotosenzitivitou
•

Pokud se ve vaší rodině objevily projevy fotosenzitivity (např.
záchvaty křečí při používání podobných přístrojů), obraťte se pro
jistotu před použitím přístroje na lékaře.

•

Delší sledování videí a/nebo videoher s rychlou obrazovou
sekvencí může vyvolat záchvaty křečí nebo mdloby. Jakmile
pocítíte nevolnost, okamžitě přerušte všechny aktivity na přístroji a
udělejte si přiměřeně dlouhou přestávku.

•

Pokud se u vás během používání přístroje objeví svalové křeče
nebo dezorientace, okamžitě přerušte všechny aktivity na přístroji
a své obtíže konzultujte s lékařem.

•

Takto předejdete nadměrnému zatěžování očí:

•

•

Přístroj používejte pouze při dostatečném osvětlení v
místnosti, vyhněte se však příliš ostrému světlu.

•

Udržujte přístroj v přiměřené vzdálenosti.

•

Mějte vždy čistý displej.

•

Jas a/nebo kontrast displeje nastavte na příjemnou úroveň
tak, abyste docílili ostrého a zřetelného obrazu.

•

Při používání přístroje si dělejte pravidelné přestávky.

Z důvodu vysokého stupně lesku displeje není přístroj vhodný pro
použití na počítačových pracovištích.

Riziko poškození podpůrného a pohybového aparátu jako
následek dlouhotrvajícího používání přístroje
•

Často se opakující pohyby (např. déle trvající používání klávesnice
nebo dotykové obrazovky či soustavné hraní her) mohou vést
k bolestem paží, rukou a ramenou nebo k bolestem v oblasti
šíje, ramen a ostatních částí těla. Takto předejdete nadměrnému
zatěžování podpůrného a pohybového aparátu:
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•

Při používání přístroje dbejte vždy na uvolněné držení těla.

•

Pravidelně měňte polohu těla a co nejčastěji si dělejte
přestávky na protažení.

•

Při psaní na klávesnici používejte pouze mírný tlak.

•

Dělejte si pravidelné přestávky.

•

Pokud se u vás během používání přístroje objeví zmíněné obtíže,
okamžitě přerušte všechny aktivity na přístroji a své obtíže
konzultujte s lékařem.

•

Nepoužívejte přístroj položený na svém klíně nebo na jiných
částech těla. Teplo vyvíjené přístrojem může způsobit nepříjemnou
citlivost nebo poranění (např. lehké popálení).

OZNÁMENÍ
Chraňte přístroj před poškozením / chybnými funkcemi
způsobenými okolními vlivy následujícím způsobem:
•

Vlhkost vzduchu doporučená pro provoz, nabíjení a uchovávání
přístroje leží v rozmezí 30 až 70 procent.

•

Teplota okolí doporučená pro provoz, nabíjení a uchovávání
přístroje leží v rozmezí 5° C až 30° C. Teploty nacházející se
mimo tento interval mohou snižovat kapacitu a životnost baterie a
způsobit poškození přístroje.

•

Přístroj chraňte před rychlými změnami teplot. Kondenzace
vzdušné vlhkosti může vést k poškození přístroje a ohrozit
uživatele.

•

Přístroj neukládejte do blízkosti zdrojů tepla a chraňte jej před
přímým slunečním zářením (např. v autě). Vyhnete se tak chybným
funkcím displeje a zabráníte případnému výbuchu baterie.

•

Udržujte přístroj mimo dosah otevřeného ohně (např. svíček, krbu
nebo táboráku). Zabráníte tak možnému výbuchu baterie.

•

Přístroj nikdy nevystavujte dešti, kapající nebo stříkající vodě.
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•

Při bouřce se přístroj nesmí používat venku.

•

V případě kontaktu přístroje s vodou přístroj okamžitě vypněte.
Předtím, než budete přístroj a/nebo síťový adaptér opět používat,
ho nechejte zkontrolovat servisním technikem.

•

Přístroj používejte v prostředí s co nejnižší prašností.

•

Magnetická pole mohou způsobit chybné funkce a/nebo vybití
baterie.

Možnému poškození svého přístroje se vyhnete následujícím
způsobem:
•

Přístroj nenabíjejte pomocí USB rozhraní (jako např. na PC nebo
notebooku).

•

Kabely navíjejte pouze volně.

•

Vlhkost, hustý kouř a dým mohou způsobit chybné funkce
přístroje a/nebo poškodit kryt přístroje.

i

ODKAZ

 daj o velikosti paměti na balení a v technických parametrech
Ú
představuje celkovou velikost paměti přístroje. Operačním systémem
uvedená kapacita paměti se může od udané kapacity lišit, jelikož část
paměti je u přístroje připraveného k provozu obsazena operačním
systémem a systémovými aplikacemi.
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5.

Pokyny a praktické tipy pro bezpečné použití
VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu a/nebo nebezpečí vzniku požáru při vývoji tepla
a/nebo při nevhodném používání a nesprávné manipulaci
•

Přístroj nikdy nevhazujte do ohně, například za účelem jeho
likvidace.

•

Zařízení ani síťový adaptér nikdy během provozu a nabíjení
nezakrývejte, zabráníte případnému přehřátí.

•

Všechny otvory a štěrbiny přístroje musejí vždy zůstat volné, slouží
k větrání. Tyto otvory nezakrývejte (např. postavením na nevhodný
podklad jako je postel, pohovka nebo koberec). Optimálním
přenosem tepla se vyhnete nebezpečí požáru a zajistíte spolehlivé
fungování přístroje.

•

Nepokládejte přístroj na zařízení vytvářející žár, ani přístroj do
takovýchto zařízení nevkládejte (např. mikrovlnné trouby nebo
topná tělesa).

•

Příliš vysoké nabíjecí napětí může vyvolat vzplanutí baterie.

•

Při vzniku kouře nebo při neobvyklém zvuku či zápachu ihned
ukončete všechny aktivity na přístroji a eventuálně vypojte síťový
adaptér ze zásuvky. Odpojte všechna zařízení připojená k přístroji
a přístroj vypněte (pozor na teplotu!). Předtím, než budete přístroj
a/nebo síťový adaptér opět používat, ho nechejte zkontrolovat
servisním technikem.
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UPOZORNĚNÍ
Riziko možných úrazů a/nebo poškození přístroje, baterie a/nebo
nabíjecího kabelu způsobené nevhodnou manipulací
•

Přístroj nestavte na šikmé nebo nestabilní pracovní plochy nebo
podstavce.

•

Přístroj neodkládejte ve vozidle na airbagy, příp. na místa jejich
spouštění. Vzhledem k velké síle airbagů může totiž při jejich spuštění
dojít ke zranění.

•

V každém případě se vyvarujte kontaktu připojovacích zdířek
přístroje, nabíjecího adaptéru a klávesnice s vodivými materiály
(např. kapalinami, prachem, kovem, grafitem), mohlo by dojít
ke zkratování nebo korozi. Totéž platí také pro zlaté kontakty
paměťových karet.

•

Pokud by skleněný displej praskl, nedotýkejte se úlomků
skla rukama. Rovněž nezkoušejte skleněné střepy z přístroje
odstranit. Přístroj používejte opět poté, co byl displej vyměněn
kvalifikovaným servisním technikem.

•

Takto se vyhnete prasknutí skleněného displeje:
•

Nedotýkejte se displeje špičatými předměty.

•

Netlačte na displej velkou silou.
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OZNÁMENÍ
Riziko možné ztráty dat, chybných funkcí a poškození
přístroje následkem přepětí a/nebo nevhodné manipulace s
příslušenstvím
•

Kabel zapojujte vždy správnou stranou do přístroje.

•

Karty (např. microSD(HC/XC)) vkládejte do slotu na paměťovou
kartu vždy správným směrem.
Dávejte pozor na kontakty.

•

Násilné nebo nesprávné vložení karty nebo zapojení kabelu může
poškodit přístroj a vést k zániku nároku na záruku.

•

Vyjmutí paměťové karty z přístroje během přenosu dat (načítání
nebo zapisování dat) může vést ke ztrátě dat a/nebo poškození
karty či přístroje.

Riziko možné ztráty dat, chybných funkcí a poškození přístroje
způsobené viry, škodlivým softwarem a nedbalým zacházením s
daty a softwarem
•

Na přístroj instalujte pouze firmware poskytnutý výrobcem.
Nahrávání cizího firmwaru (např. alternativního ROM) může vést k
poškození přístroje nebo ke ztrátě dat a zániku nároku na záruku.

•

Neprovádějte změny na operačním systému a registru Windows.

•

Nemažte soubory, které neznáte.

•

Změnit můžete pouze názvy souborů nebo adresářů, které jste
sami vytvořili.

•

Přístupem k síťovým zdrojům je přístroj vystaven rizikům napadení
počítačovými viry, spywarem, hackery a dalšími škodlivými
aktivitami, které mohou váš přístroj, software a vaše data
poškodit. Vyhněte se ztrátě dat a poškození přístroje:
•

Nainstalujte antivirový software a pravidelně jej aktualizujte.

•

Nainstalujte firewall a pravidelně jej aktualizujte.

•

Nainstalujte anti-spywarový software a pravidelně jej aktualizujte.
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•

Neinstalujte neznámé aplikace nebo aplikace z neznámých
zdrojů.

•

Nově stažené aplikace nechejte před otevřením zkontrolovat
antivirovým softwarem.

•

Používejte důvěryhodné internetové stránky.

•

Používejte bezpečná hesla a pravidelně je měňte.

•

Odpojujte bezdrátová připojení jako Wi-Fi a Bluetooth, pokud
je nepoužíváte.

•

Chraňte svá data před ztrátou pravidelným ukládáním na různé
typy datových nosičů.

•

Pokud stahujete aplikace, dávejte pozor na udělovaná přístupová
práva. Věnujte jim pozornost zejména s ohledem na přístup k
vašim osobním datům.

•

Kontrolujte pravidelně své účty, zda nedošlo k jejich zneužití.

•

Pokud přístroj nechcete dále používat, uložte si důležitá data a
potom obnovte výrobní nastavení.

•

Při ztrátě přístroje ihned změňte všechna svá přístupová data,
abyste zajistili svá osobní data.

Riziko možného poškození přístroje, baterie a/nebo nabíjecího
adaptéru způsobené nevhodnou manipulací
•

Přebití nebo hluboké vybití může snižovat životnost baterie.

•

Baterie se musí „trénovat“. Teprve po několika nabíjecích cyklech
dosáhne baterie své plné kapacity.

•

Nepokládejte na přístroj a nabíjecí kabel žádné těžké předměty.

•

Nepřenášejte na displeji žádné předměty.
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ODKAZ

•

Zahřívání přístroje při nabíjení je zcela běžný jev. Nedochází tím ke
snížení životnosti ani výkonu přístroje.

•

Po nabití nabíjecí adaptér odpojte ze zásuvky a z přístroje, abyste
předešli rychlejšímu vybíjení integrované baterie.

•

Nepoužívejte připojovací USB kabely delší než 3 metry. Vyhnete
se tak případnému rušení přenosu dat.

•

Pokud byl váš přístroj vystaven elektrostatickému výboji, může
mezi vaším přístrojem a připojeným USB zařízením (např. USB
flash disk) dojít k přerušení přenosu dat, přerušení připojení k WiFi nebo k poruše samotného přístroje. V tomto případě odpojte
všechna připojená USB zařízení, přístroj restartujte a v případě
potřeby znovu proveďte připojení k Wi-Fi.
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6.

Pokyny a praktické tipy k péči, uchovávání a 		
přepravě

OZNÁMENÍ
Riziko poškození přístroje a/nebo baterie při nedodržení pokynů
•

K čištění povrchu přístroje nepoužívejte rozpouštědla, ředidla na
barvy, čisticí prostředky ani jiné chemikálie. Povrch krytu přístroje
by se mohl zabarvit nebo narušit a popřípadě i zničit.

•

Používejte výhradně měkký a suchý hadřík, případně měkký
štětec.

•

V případě silného znečištění displeje doporučujeme použít
speciální čistič na displeje.

•

Při delším nepoužívání přístroje pravidelně nabíjejte baterii, abyste
předešli snížení výkonu baterie a zejména jejímu hlubokému vybití.
Hluboké vybití může mít za následek nevratné poškození baterie.

•

Když přístroj nepoužíváte, uchovávejte ho vypnutý na suchém,
čistém a pokud možno bezprašném místě chráněném před
světlem.

•

Dbejte na to, aby byla teplota co nejvíce konstantní.

•

Chcete-li přístroj přepravovat, vypněte ho.

•

Při přepravě dbejte na to, aby byl přístroj uložen v měkkém,
ale stabilním obalu, který by jej chránil před mechanickým
poškozením, vlhkostí, prachem a světlem.
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7.

Pokyny a praktické tipy k údržbě a opravám
VAROVÁNÍ

Riziko zasažení smrtelným elektrickým proudem způsobené
komponentami pod napětím
•

Nikdy neotevírejte kryt přístroje a/nebo síťového adaptéru. V
přístroji se nenacházejí žádné díly, jejichž údržbu nebo čištění
byste mohli provádět.

•

Baterii přístroje nesmí odstraňovat uživatel! Nedemontujte baterii,
nepíchejte do ní a nemanipulujte v její blízkosti s kapalinami.
Baterie by se mohla vznítit a explodovat.

•

Opravování a svévolné pozměňování přístroje a/nebo síťového
adaptéru je zakázáno. Nedodržení tohoto pokynu může vést k
zániku nároku na záruku.

•

Údržbu a opravy přístroje smí provádět výhradně kvalifikovaný
servisní technik. V případě potřeby se obraťte na zákaznický
servis.
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8.

Informace k likvidaci a recyklaci

8.1 Informace k likvidaci

v

Označení přístroje a doprovodné dokumentace tímto symbolem
poukazuje na skutečnost, že přístroj nesmíte likvidovat společně
s běžným domovním odpadem. Tento přístroj (včetně baterie)
obsahuje hodnotné suroviny jako vzácné zeminy a ušlechtilé
kovy a jsou v něm použity díly, jejichž nesprávná likvidace může
mít za následek újmu na zdraví a/nebo znečištění životního
prostředí. Správnou likvidací starých přístrojů a baterií
přispějete významnou měrou k minimalizaci znečištění životního
prostředí a pomůžete chránit zdroje i okolní prostředí.

Podle evropské legislativy jste jako spotřebitel povinen likvidovat
elektrická a elektronická zařízení a baterie odděleně. Podle národních
právních a správních předpisů a/nebo směrnic EU 2002/96/EC a
2006/66/EC je musíte odevzdat k likvidaci na příslušných sběrných
místech.
V členských státech EU můžete elektrická a elektronická zařízení
zdarma odevzdat na zvláštních sběrných místech ve svém okolí. Bližší
informace k tomuto tématu vám poskytne příslušný úřad nebo obecní
či komunální správa. V některých členských zemích jsou prodejci
povinni převzít při koupi nového přístroje od kupujícího starý přístroj.
Bližší informace obdržíte přímo u vašeho prodejce.
Povšimněte si prosím: Nesprávné likvidování starých přístrojů a baterií
je v některých zemích trestné.

21

8.2 Informace k recyklaci

s
t

Přístroj a jeho obalový materiál obsahují cenné suroviny, které
je nutné kvůli ochraně životního prostředí znovu
použít (recyklace).
O náležitém postupu likvidace se informujte u příslušných 		
orgánů místní a státní správy!

Informace k likvidaci mimo členské státy EU
Tyto symboly jsou platné jen v Evropské unii. Informace o náležité
likvidaci těchto přístrojů vám podá příslušný místní úřad nebo prodejce.
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9.

Informace k záruce a podpoře

9.1 Informace k záruce
Záruční lhůta je 24 měsíců od data nákupu. Žádné další odvozené
záruky neexistují.
Neoprávněné změny provedené na přístroji (zejména nahrání cizího,
výrobcem neschváleného firmwaru nebo úpravy hardwaru přístroje)
vedou k zániku nároku na záruku.

9.2 Informace k zákaznickému servisu
Pokud se na vašem zařízení vyskytnou chyby či závady, obraťte se s
důvěrou na zákaznický servis na www.porsche-design-computing.com
a domluvte si individuální termín, ve kterém vám má zákaznický servis
zavolat zpět.
Pro rychlejší a optimálnější vyřízení vašeho požadavku si prosím
připravte všechny údaje potřebné pro identifikaci přístroje (sériové
číslo, datum a místo nákupu). Předem si také poznamenejte všechna
chybová hlášení související se vzniklým problémem a pokud je to
možné, mějte po ruce připravený zapnutý přístroj.
Navštivte naši stránku www.porsche-design-computing.com a v
záložce "Support" (podpora) si přečtěte aktuální zprávy a upozornění
a informujte se o možnostech podpory, dostupných ovladačích a
stahování.
Zde najdete mimo jiné všechny informace k záruce vašeho notebooku
2v1.
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Tento dokument obsahuje technické údaje a informace o výrobku,
které odpovídají aktuálnímu stavu před předáním do tisku. Veškeré
informace obsažené v tomto dokumentu, včetně internetových adres a
odkazů na internetové stránky, mohou být změněny bez předchozího
ohlášení.
Některé obsahy se mohou v závislosti na regionu, specifikaci a
softwaru přístroje lišit od skutečného stavu vašeho přístroje.
Dodržujte ustanovení k ochraně vlastnických práv dle DIN ISO 16016.
Autorské právo zakazuje úplné i částečné kopírování, komerční
používání a předávání obsahu tohoto dokumentu (včetně obrázků,
referenčních dokumentů atd.) bez souhlasu majitele práv.

