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COMPUTING

BOOK ONE
Bezpečnostné pokyny a právne informácie
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1.

Schválený spôsob používania

PORSCHE DESIGN BOOK ONE je notebook 2 v 1 s operačným
systémom Windows 10 Prof, ktorý slúži na surfovanie po internete,
používanie rôznych aplikácií, vrátane aplikácií balíka Office, a hranie
hier, ako aj na streamovanie hudby, obrázkov a videí alebo ich
prehrávanie iným spôsobom.*
Kĺbový spoj notebooku 2 v 1 umožňuje nielen otáčať tablet v rozsahu
360°, ale ho aj odpojiť od klávesnice.
Zariadenie vždy používajte len na stanovené účely. V opačnom prípade
môže byť funkčnosť zariadenia narušená. Správne používanie zariadenia
zahŕňa aj dodržiavanie všetkých pokynov uvedených v technickej
dokumentácii. Výrobca neručí za škody spôsobené používaním
zariadenia v rozpore so stanoveným účelom alebo vykonaním zmien na
zariadení.
Výrobca ďalej nezodpovedá ani za poškodenie alebo stratu údajov a s
tým súvisiace škody.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať nepretržitý ďalší vývoj produktu.
Takéto zmeny môžu prebiehať aj bez toho, aby boli konkrétne
zachytené v návode na obsluhu. To znamená, že informácie v návode
na obsluhu nemusia zodpovedať aktuálnemu technickému stavu
produktu.
Nepovolené úpravy zariadenia (najmä inštalácia cudzieho, výrobcom
neschváleného firmvéru alebo úpravy hardvéru zariadenia) budú mať za
následok neplatnosť záruky.

* Nie všetky potrebné aplikácie sú vopred nainštalované vo výrobnom závode.
Požadované aplikácie si môžete stiahnuť vo Windows Store (Windows Obchod).
Nie všetky aplikácie sú bezplatné.
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2.

Informácie o tejto príručke

Online príručka pre používateľa, priložená príručka so stručným návodom
a doplňujúca brožúra Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia sú
neoddeliteľnou súčasťou produktu. Online návod na obsluhu nájdete na
webovej stránke www.porsche-design-computing.com
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte všetky
tri dokumenty. Obsahujú dôležité informácie týkajúce sa používania,
bezpečnosti a likvidácie zariadenia.
Dôkladne tieto dokumenty uschovajte a v prípade odovzdania
zariadenia novému majiteľovi mu ich odovzdajte v kompletnom stave.
Oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti,
aby ste mohli pracovať maximálne efektívne a bezpečne, a aby ste
zariadenie ochránili pred možnými rizikami.

3.

Vysvetlivky k výstražným symbolom a textom

V tejto príručke sú použité tieto výstražné symboly a texty:
VAROVANIE
Výstraha pred možným ohrozením života a/alebo ťažkým nezvratným
poranením
UPOZORNENIE
Dodržiavajte pokyny, aby ste predišli úrazom a materiálnym škodám
OZNÁMENIE
Dodržiavajte pokyny, aby ste predišli materiálnym škodám

i

POZNÁMKA

Dodatočné informácie o používaní zariadenia
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4.

Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE

Riziko viacnásobných poranení v dôsledku znížených fyzických,
zmyslových alebo duševných schopností, praktickej neskúsenosti
či neznalosti
•

Deti a ohrozené osoby môžu so zariadením manipulovať len pod
dozorom.

Nebezpečenstvo udusenia a riziko závažných poranení časťami
príslušenstva a obalovým materiálom
•

Uschovávajte príslušenstvo a obalový materiál mimo dosahu
dojčiat, malých detí a zvierat.

•

Nevkladajte žiadne časti príslušenstva a/alebo súčasti zariadenia
do telesných otvorov, ako sú ústa, uši alebo oči.

Riziko ťažkého alebo smrteľného úrazu elektrickým prúdom pri
dotyku komponentov, ktoré sú pod napätím
•

Do ventilačných štrbín zariadenia nevkladajte žiadne predmety.

•

Rozoberanie sieťového adaptéra je zakázané.

•

Nedotýkajte sa sieťového adaptéra mokrými rukami!

•

Zariadenie a/alebo nabíjačku nespájajte nakrátko.

Riziko ťažkého alebo smrteľného úrazu elektrickým prúdom
a/alebo nebezpečenstvo požiaru v dôsledku nebezpečných
prepojení
•

Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol prehnutý, stlačený alebo
inak poškodený.

•

V žiadnom prípade nepoužívajte poškodený sieťový kábel a/alebo
zástrčku.

•

Zapájajte pribalený sieťový adaptér len do vhodných a odborne
nainštalovaných sieťových zásuviek. Dbajte pritom na údaje
uvedené na výrobnom štítku sieťového adaptéra.
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•

Nepoužívajte uvoľnené sieťové zásuvky.

•

V prípade poruchy sieťového adaptéra sa obráťte na oddelenie
služieb zákazníkom.

Nebezpečenstvo požiaru a/alebo popálenia v dôsledku
poškodenej alebo vytečenej batérie
•


Nepoužívajte
ani nenabíjajte zariadenie, keď je batéria poškodená
alebo vytečená.

•


Vyhýbajte
sa styku pokožky so zariadením a batériou, ak je batéria
vytečená. Ak nemožno zabrániť styku pokožky so zariadením/
batériou, použite ochranné rukavice.

•

 prípade styku pokožky so substrátom batérie si ihneď dôkladne
V
umyte ruky.

•

 prípade kontaktu s očami si vypláchnite oči dostatočným
V
množstvom vody a ihneď vyhľadajte lekára.

Riziko poškodenia sluchu pri používaní náhlavnej súpravy,
náhlavných slúchadiel alebo slúchadiel do uší
Zariadenie môže pri používaní náhlavnej súpravy, náhlavných slúchadiel
alebo slúchadiel do uší produkovať vysokú hlasitosť. Ak je zariadenie
dlhší čas nastavené na vysokú hlasitosť, môže dôjsť k poškodeniu
sluchu. Čím vyššiu hlasitosť nastavíte, tým rýchlejšie môže dôjsť k
poškodeniu vášho sluchu. Poškodenie sluchu môže vznikať postupne.
•

Vyvarujte sa dlhodobému počúvaniu (napríklad hudby) pri vysokej
hlasitosti.

•

Pred pripojením náhlavnej súpravy, náhlavných slúchadiel alebo
slúchadiel do uší znížte hlasitosť.

•

Dbajte na to, aby pri používaní náhlavnej súpravy, náhlavných
slúchadiel alebo slúchadiel do uší emisie hluku nepresiahli 80 dB
pri hodnotiacej hladine A.

•

Vždy nastavte minimálnu hlasitosť, pri ktorej počujete tóny zreteľne
a pri ktorej je počúvanie príjemné.
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•

Nezvyšujte hlasitosť, keď ste si už na určitú hlasitosť zvykli.

•

Zmenou základného nastavenia ekvalizéra sa môže zvýšiť hlasitosť
zariadenia.

•

Aj zmeny nainštalovaného softvéru (napríklad operačného
systému, firmvéru, ovládača) môžu viesť k zvýšeniu hlasitosti.

Riziko viacnásobných poranení v dôsledku zníženej pozornosti
•

Bezpečnosť má pri jazde autom absolútnu prioritu. Používanie
zariadenia počas jazdy autom je preto zakázané.

•

Neustále si všímajte svoje okolie, aby ste neohrozili seba ani iné
osoby.

•

Ak používate náhlavnú súpravu, náhlavné slúchadlá alebo
slúchadlá do uší v otvorenom priestore, nastavte hlasitosť,
ktorá neprehlušuje zvuky okolia. V opačnom prípade hrozí riziko
nehody. Používanie náhlavnej súpravy, náhlavných slúchadiel
alebo slúchadiel do uší počas jazdy je v niektorých krajinách
zákonom zakázané.

Riziko rušenia iných elektronických zariadení
vysokofrekvenčnými signálmi
•

Vypnite zariadenie v bezpečnostných oblastiach, v ktorých je
zakázané používať mobilné zariadenia (napríklad v lietadlách počas
štartu a pristávania, v nemocniciach alebo v blízkosti medicínskych
zariadení). Dbajte na príslušné štítky a výstražné pokyny a tieto
pokyny striktne dodržiavajte.

•

 lietadle môžete zariadenie po štarte používať v režime Lietadlo,
V
pokiaľ to povolí letový personál. Uvedomte si, že používanie vášho
zariadenia môže rušiť elektronické navigačné systémy lietadla.

•

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení.
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Riziko viacnásobných poranení a nebezpečenstvo výbuchu a
požiaru v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
•

Používanie zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
(napríklad na čerpacích staniciach, staveniskách alebo v
chemických prevádzkach) je zakázané.

•

Vypnite zariadenie, ak sa nachádzate v oblasti s možným
výskytom výbušných látok (napríklad plyn, palivá, chemikálie,
obilný prach, častice, prach alebo kovový prach). Prípadné
iskrenie môže vyvolať požiare a výbuchy.

•

V takýchto priestoroch dbajte na príslušné štítky a výstražné
pokyny a striktne dodržiavajte všetky pokyny.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu pri používaní neschválených
nabíjačiek a sieťových adaptérov
•

Na nabíjanie batérie používajte vždy len pribalený sieťový adaptér,
prípadne rovnocenný sieťový adaptér.

•

Ak je sieťový adaptér pokazený, vymeňte ho len za rovnocenný
sieťový adaptér. V tejto súvislosti dbajte na technické údaje
sieťového adaptéra uvedené v online návode na obsluhu, alebo sa
obráťte na oddelenie služieb zákazníkom.

Riziko viacnásobných poranení v dôsledku pádu zariadenia alebo
zakopnutia o kábel
•


Nevystavujte
zariadenie ani sieťový adaptér vibráciám ani
nárazom.

•

Nenechajte zariadenie ani sieťový adaptér spadnúť. Nepoužívajte
zariadenie ani sieťový adaptér, ak spadol a/alebo je poškodený.
Pred opätovným použitím dajte zariadenie/sieťový adaptér
skontrolovať kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.

•

Vždy dbajte na to, aby bol sieťový kábel bezpečne uložený.

•

Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol zauzlený.
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Riziko zdravotných obmedzení pri citlivosti na svetlo
•

Ak sa vo vašej rodine vyskytuje fotosenzitivita (citlivosť na svetlo
– napríklad kŕčovité záchvaty pri používaní podobných zariadení),
pred používaním zariadenia sa poraďte s lekárom.

•

Dlhšie pozeranie videí a/alebo hranie videohier s rýchlym
striedaním obrazov môže spôsobiť kŕčovitý záchvat alebo
omdletie. Ak sa necítite dobre, ihneď prerušte všetky aktivity
vykonávané na zariadení a urobte si dostatočne dlhú prestávku.

•

Ak pri používaní zariadenia dostanete svalové kŕče alebo ak
nastane dezorientácia, ihneď prerušte všetky aktivity vykonávané
na zariadení a poraďte sa s lekárom.

•

Aby ste zabránili nadmernému zaťaženiu zraku, dodržiavajte
nasledujúce pokyny:

•

•

Zariadenie používajte iba v dostatočne osvetlenej miestnosti,
osvetlenie by však nemalo byť ani príliš silné.

•

Zachovávajte dostatočnú vzdialenosť od zariadenia.

•

Udržiavajte obrazovku čistú.

•

Jas a kontrast obrazovky nastavte na hodnoty, ktoré vám
vyhovujú a pri ktorých je zobrazenie ostré a zreteľné.

•

Pri používaní zariadenia si robte pravidelné prestávky.

Z dôvodu vysokého stupňa lesku obrazovky nie je zariadenie
vhodné na používanie na pracoviskách spracovania
elektronických údajov.

Riziko zdravotných obmedzení oporného a pohybového aparátu v
dôsledku dlhodobého používania
•

Pri často sa opakujúcich pohybových sledoch (napríklad, keď na
klávesnici píšete dlhšie texty, dlho používate dotykovú obrazovku
alebo sa na zariadení dlhšie hráte) môže dôjsť k výskytu bolesti v
rukách, horných končatinách, pleciach, v oblasti krku a v ďalších
častiach tela. Aby ste zabránili nadmernému zaťaženiu oporného
a pohybového aparátu, dodržiavajte nasledujúce pokyny:
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•

Pri používaní zariadenia dbajte na to, aby ste mali narovnané
držanie tela.

•

Pravidelne striedajte polohy tela a robte si časté prestávky.

•

Klávesy stláčajte len zľahka.

•

Robte si pravidelné prestávky.

•

Ak pri používaní zariadenia nastanú ťažkosti tohto druhu, ihneď
prerušte všetky aktivity vykonávané na zariadení a poraďte sa s
lekárom.

•

Nedávajte si zariadenie do lona ani na iné časti tela. Zohriate
zariadenie môže spôsobiť nepohodlie alebo poranenie (napríklad
ľahké popálenie).

OZNÁMENIE
Aby ste zabránili chybnej funkčnosti a alebo škodám na zariadení,
dodržiavajte nasledujúce pokyny:
•

Odporúčaná vlhkosť vzduchu pri prevádzke, nabíjaní a skladovaní
zariadenia je 30 až 70 %.

•

Odporúčaná okolitá teplota pri prevádzke, nabíjaní a skladovaní
zariadenia je 5 °C až 30 °C. Pri teplotách mimo tohto rozsahu sa
môže znížiť kapacita a životnosť zariadenia a batérie a môže dôjsť
ku škodám na zariadení.

•

Chráňte zariadenie pred prudkými teplotnými výkyvmi.
Kondenzácia vlhkosti vzduchu môže spôsobiť škody na zariadení,
prípadne ohroziť používateľa.

•

Neskladujte zariadenie v blízkosti zdroja tepla a chráňte ho pred
priamym slnečným žiarením (napríklad v aute), aby ste predišli
chybnej funkčnosti obrazovky a zariadenia, ako aj možnej explózii
batérie.

•

Chráňte zariadenie pred otvoreným ohňom, ako sú napríklad sviečky,
kozub alebo ohnisko, aby ste predišli možnej explózii batérie.
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•

Nevystavujte zariadenie pôsobeniu dažďa, kvapkajúcej alebo
striekajúcej vody.

•

Počas búrky sa zariadenie nesmie používať v teréne.

•

Ak sa zariadenie namočí, ihneď ho vypnite. Pred opätovným
použitím nechajte zariadenie a/alebo sieťový adaptér skontrolovať
kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.

•

Ak je to možné, zariadenie používajte v bezprašnom prostredí.

•

Magnetické polia môžu spôsobiť chybnú funkčnosť zariadenia a/
alebo vybitie batérie.

Aby ste zabránili možnému poškodeniu zariadenia:
•

 ariadenie nenabíjajte pri štandardnom USB pripojení (napríklad v
Z
PC alebo notebooku).

•

Kábel zmotajte len voľne.

•

 lhkosť a hustý dym môžu spôsobiť chybnú funkčnosť zariadenia
V
a/alebo poškodiť kryt zariadenia.

i

POZNÁMKA

 eľkosť pamäte uvedená na balení a v technických údajoch sa
V
vzťahuje na celkovú veľkosť pamäte vášho zariadenia. Kapacita
pamäte zariadenia, ktorú zobrazuje operačný systém, sa môže líšiť od
uvádzanej kapacity, keďže časť celkovej pamäte prevádzkyschopného
zariadenia zaberá operačný systém a systémové aplikácie.
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5.

Pokyny a praktické tipy týkajúce sa bezpečnosti
pri prevádzke
VAROVANIE

Nebezpečenstvo výbuchu a/alebo požiaru pri vzniku tepla a/lebo
nevhodnom zaobchádzaní a používaní zariadenia
•

Nikdy nehádžte zariadenie do ohňa, napríklad pri jeho likvidácii.

•


Počas
prevádzky alebo nabíjania neprikrývajte zariadenie ani
sieťový adaptér, aby ste zabránili prehriatiu.

•


Všetky
štrbiny a otvory na zariadení nechajte vždy voľné. Slúžia
na ventiláciu. Tieto otvory nikdy nezakrývajte a zariadenie
neumiestňujte na nevhodné povrchy (napríklad posteľ, gauč alebo
koberec). Optimálnym prenosom tepla predídete nebezpečenstvu
požiaru.

•


Neklaďte
zariadenie na iné zariadenia, ktoré produkujú teplo
(napríklad mikrovlnky alebo vyhrievacie telesá).

•

Príliš vysoké nabíjacie napätie môže spôsobiť vznietenie batérie.

•

 prípade výskytu dymu alebo neobvyklých zvukov či pachov
V
ihneď ukončite všetky aktivity na zariadení a vytiahnite sieťový
adaptér zo zásuvky. Odpojte všetky periférne zariadenia pripojené
k zariadeniu a vypnite zariadenie (pozor na zvýšenú teplotu!). Pred
opätovným použitím nechajte zariadenie a/alebo sieťový adaptér
skontrolovať kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.
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UPOZORNENIE
Riziko poranení a/alebo poškodenia zariadenia, batérie a/alebo
nabíjacieho kábla v dôsledku nevhodného zaobchádzania
•


Neklaďte
zariadenie na šikmé alebo nestabilné pracovné plochy či
podstavce.

•


Neklaďte
zariadenie vo vozidle na airbagy ani do ich akčného
rádiusu. Pri aktivovaní airbagu môže jeho veľká nárazová sila spôsobiť
poranenia.

•


Zabráňte
akémukoľvek kontaktu pripojovacích konektorov na
zariadení, nabíjačke a klávesnici s vodivými materiálmi (napríklad
kvapalinami, prachom, kovmi, grafitom), aby ste zabránili skratu a
vzniku korózie. To platí aj pre zlaté kontakty pamäťových kariet.

•

 sa rozbije sklenená tabuľa obrazovky, nedotýkajte sa úlomkov.
Ak
Nepokúšajte sa odstrániť ich zo zariadenia. Zariadenie opäť
používajte až po výmene obrazovky kvalifikovaným servisným
pracovníkom.

•

Aby ste predišli rozbitiu sklenenej tabule obrazovky:
•

Nedotýkajte sa obrazovky ostrými predmetmi.

•

Na obrazovku nevyvíjajte silný tlak.
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OZNÁMENIE
Riziko straty údajov v dôsledku chybnej funkčnosti a poškodenia
zariadenia prepätím a/alebo nevhodným zaobchádzaním s
príslušenstvom		
•

Kábel zapájajte do zariadenia vždy správnou stranou.

•


Karty
(napríklad karty microSD(HC/XC)) vkladajte do príslušnej
zásuvky vždy v správnom smere. Dávajte pozor na kontakty.

•


Násilné
alebo nesprávne vloženie karty alebo pripojenie kábla
môže poškodiť súčasti zariadenia a viesť k neplatnosti záruky.

•


Vybratie
pamäťovej karty zo zariadenia počas prenosu údajov (pri
čítaní alebo zapisovaní údajov) môže viesť k strate údajov a/alebo
poškodeniu karty a zariadenia.

Riziko straty údajov v dôsledku chybnej funkčnosti a poškodenia
zariadenia vírusmi, škodlivými programami a nezodpovedným
zaobchádzaním s programami a údajmi
•


Inštalujte
výlučne firmvér, ktorý poskytuje výrobca. Inštalácia
cudzieho firmvéru (napríklad z vlastných diskov CD-ROM) môže
viesť k chybnej funkčnosti a k poškodeniu zariadenia alebo strate
údajov a dokonca k neplatnosti záruky.

•


Nevykonávajte
žiadne zmeny v operačnom systéme ani v
registroch.

•

Neodstraňujte žiadne neznáme súbory.

•


Nemeňte
názvy súborov alebo adresárov, ktoré ste sami
nevytvorili.
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•

 prístupe k sieťovým zdrojom sa zariadenie môže stať terčom
Pri
počítačových vírusov, spyware, hakerov a iných škodlivých aktivít,
ktoré môžu poškodiť softvér alebo vaše údaje. Predchádzajte
strate údajov a škodám na zariadení:
•

Nainštalujte si antivírusový softvér a pravidelne ho
aktualizujte.

•

Nainštalujte si bránu firewall a pravidelne ju aktualizujte.

•

Nainštalujte si anti-spyware softvér a pravidelne ho aktualizujte.

•

Neinštalujte žiadne neznáme aplikácie ani aplikácie z
neznámych zdrojov.

•

Nové stiahnuté aplikácie pred ich otvorením najprv
skontrolujte antivírusovým softvérom.

•

Navštevujte iba dôveryhodné webové stránky.

•

Používajte bezpečné heslá a pravidelne ich meňte.

•

Vypnite bezdrôtové pripojenia, ako sú WLAN alebo
Bluetooth, keď ich nepoužívate.

•


Chráňte
svoje údaje pravidelným zálohovaním, podľa možnosti na
rôzne nosiče údajov.

•

Pri stiahnutých aplikáciách dbajte na poskytované prístupové
práva, predovšetkým vo vzťahu k prístupu k osobným údajom.

•

Pravidelne kontrolujte svoje kontá, či neboli zneužité.

•

 už zariadenie nepotrebujete, zabezpečte si svoje dôležité údaje
Ak
a v zariadení obnovte výrobné nastavenia.

•

 prípade straty zariadenia ihneď zmeňte svoje prístupové údaje,
V
aby ste ochránili svoje osobné údaje.
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Riziko poškodenia zariadenia, batérie a/alebo nabíjačky v
dôsledku nevhodného zaobchádzania
•

Prílišné alebo nedostatočné nabíjanie môže skrátiť životnosť
batérie.

•

Batériu je potrebné "trénovať". Batéria dosiahne svoju plnú
kapacitu až po niekoľkých cykloch nabíjania.

•


Neklaďte
na nabíjací kábel ani na zariadenie žiadne ťažké
predmety.

•

Neprenášajte na obrazovke žiadne predmety.

i

POZNÁMKA

•


Zariadenie
sa môže pri nabíjaní zohriať. Nemá to vplyv na 		
životnosť ani výkon zariadenia.

•

 dokončení nabíjania odpojte nabíjačku zo zásuvky a zo
Po
zariadenia, aby ste zabránili rýchlejšiemu vybitiu zabudovanej
batérie.

•


Nepoužívajte
pripojovacie káble USB dlhšie ako 3 m, aby ste
zabránili možnému rušeniu pri prenose údajov.

•

V prípade vystavenia vášho zariadenia elektrostatickému výboju
môže dôjsť k prerušeniu prenosu údajov medzi zariadením a
pripojeným USB zariadením (napríklad pamäťovým kľúčom USB),
pripojenia WLAN, prípadne k poruche samotného zariadenia.
V takom prípade odpojte všetky pripojené USB zariadenia,
reštartujte svoje zariadenie a v prípade potreby vytvorte nové
pripojenie WLAN.
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6.

Pokyny a praktické tipy týkajúce sa starostlivosti,
skladovania a prepravy

OZNÁMENIE
Riziko poškodenia zariadenia a/alebo batérie pri nedodržaní
týchto pokynov
•

Povrch zariadenia nikdy nečistite rozpúšťadlami, riedidlami farieb,
čistiacimi prostriedkami ani inými chemickými výrobkami. Povrch
krytu zariadenia by mohol zmeniť farbu, poškodiť sa alebo zničiť.

•

Použite mäkkú suchú handričku alebo mäkký štetec.

•

Pri silnom znečistení obrazovky sa odporúča použiť špeciálny
čistiaci prostriedok na monitory.

•

Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, priebežne dobíjajte batériu, aby
ste zabránili poklesu jej výkonu a hlavne jej úplnému vybitiu. Úplné
vybitie môže viesť k nezvratnému poškodeniu batérie.

•

Keď zariadenie nepoužívate, vypnite ho a uložte na čisté, suché
a podľa možnosti bezprašné miesto chránené pred pôsobením
svetla.

•

Podľa možnosti zabezpečte stálu teplotu.

•

Pri preprave zariadenie vypnite.

•

Pri preprave uložte zariadenie do mäkkého, ale stabilného obalu,
ktoré ho ochráni pred mechanickým namáhaním, vlhkosťou,
prachom a svetlom.
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7.

Pokyny a praktické tipy týkajúce sa údržby a 		
opráv
VAROVANIE

Riziko ťažkého alebo smrteľného úrazu elektrickým prúdom pri
dotyku komponentov, ktoré sú pod napätím
•

Nikdy neotvárajte kryt zariadenia ani sieťového adaptéra. V
zariadení sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré podliehajú údržbe či
čisteniu.

•

Používateľ nesmie vyberať batériu zariadenia! Nerozoberajte
batériu, nepichajte do nej a nevystavujte ju vplyvu kvapalín.
Batéria by sa mohla vznietiť alebo explodovať.

•

Opravy a úpravy zariadenia a/alebo sieťového adaptéra sú
zakázané. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok
neplatnosť záruky.

•

Údržbu a opravy zariadenia môžu vykonávať výlučne kvalifikovaní
servisní pracovníci. V prípade potreby sa obráťte na oddelenie
služieb zákazníkom.
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8.

Pokyny k likvidácii a recyklácii

8.1 Pokyny k likvidácii

v

Označenie zariadenia a sprievodnej dokumentácie týmto
symbolom upozorňuje na to, že zariadenie musí byť
zlikvidované oddelene od bežného komunálneho odpadu. Toto
zariadenie (vrátane použitej batérie) obsahuje aj hodnotné
suroviny, ako sú vzácne zeminy alebo vzácne kovy, ako aj
súčasti, ktoré sú pri nevhodnej likvidácii škodlivé pre životné
prostredie a/alebo zdravie. Správnou likvidáciou starých
zariadení a batérií významne prispievate k šetreniu zdrojov,
minimalizácii znečistenia životného prostredia a k čo najlepšej
ochrane životného prostredia.

V zmysle legislatívy EÚ ste ako spotrebiteľ povinný zabezpečiť likvidáciu
elektrických a elektronických zariadení formou separovaného zberu.
Tieto zariadenia musia byť podľa vnútroštátnych právnych a správnych
predpisov a/alebo smerníc 2002/96/ES a 2006/66/ES odovzdané na
príslušných zberných miestach.
V členských štátoch EÚ môžete elektrické a elektronické zariadenia
bezplatne odovzdať na špeciálnych zberných miestach v blízkosti
vášho bydliska. Bližšie informácie vám poskytnú príslušné úrady, resp.
váš mestský alebo miestny úrad. V niektorých členských štátoch EÚ
je maloobchodník pri kúpe nového zariadenia povinný staré zariadenie
bezplatne prevziať. Bližšie informácie získate priamo u predajcu.
Nezabudnite: Nesprávna likvidácia starých zariadení a batérií je v
niektorých krajinách trestná.
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8.2 Pokyny k recyklácii

s
t

Vaše zariadenie a obal, v ktorom sa predáva, pozo
stáva z hodnotných surovín, ktoré je v zmysle predpisov o 		
ochrane životného prostredia nutné zhodnotiť (recyklovať).
Informujte sa na príslušnej miestnej alebo obecnej správe o
správnom spôsobe likvidácie!

Informácie o likvidácii zariadení v nečlenských krajinách EÚ
Tieto symboly platia len v Európskej únii. Informácie o správnej likvidácii
týchto zariadení vám poskytnú príslušné miestne úrady alebo predajca.
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9.

Informácie o záruke a technickej podpore

9.1 Informácie o záruke
Dĺžka záruky je 24 mesiacov od kúpy zariadenia. Nie je poskytnutá
žiadna dodatočná záruka.
Nepovolené úpravy zariadenia (najmä inštalácia cudzieho, výrobcom
neschváleného firmvéru alebo úpravy hardvéru zariadenia) budú mať za
následok neplatnosť záruky.

9.2 Informácie o službách zákazníkom
Ak sa na vašom zariadení objavia nedostatky alebo poruchy, s dôverou
sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom na webovej stránke
www.porsche-design-computing.com a dohodnite si termín, ktorý vám
bude vyhovovať.
Pripravte si všetky identifikačné údaje o vašom zariadení (sériové číslo,
dátum a miesto zakúpenia zariadenia), aby sme vám mohli poskytnúť
rýchlu a optimálnu pomoc. Podľa možnosti si vopred poznamenajte
všetky chybové hlásenia, ktoré s daným problémom súvisia a – ak je to
možné – poskytnite nám zapnuté zariadenie.
Navštívte webovú stránku www.porsche-design-computing.com.
V sekcii Support (Technická podpora) nájdete aktuálne oznamy a
pokyny, rady a dostupné ovládače a súbory na stiahnutie.
Na stránke nájdete tiež všetky informácie týkajúce sa záruky notebooku
2 v 1.

23

© 2017. Všetky práva vyhradené.
Príručka so stručným návodom
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Tento dokument obsahuje technické informácie a informácie o
výrobku, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stavu pred vytlačením
dokumentu. Všetky informácie uvedené v tomto dokumente, vrátane
internetových adries a prepojení na webové stránky, sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho oznámenia.
Jednotlivý obsah sa môže od vášho zariadenia líšiť v závislosti od
oblasti, špecifikácií zariadenia a softvéru zariadenia.
Dbajte na ochranné nápisy v zmysle normy DIN ISO 16016. V zmysle
autorského práva je zakázané bez súhlasu majiteľa práv kopírovať,
predávať a šíriť obsah tohto dokumentu (obrázky, referenčné
dokumenty atď.) vcelku a takisto po častiach.
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