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Bezpiecze stwo i  komfort

Instrukcje bezpiecze stwa

Instrukcje te nale y dok adnie przeczyta . Zachowaj ten dokument do wykorzystania w 
przysz o ci. Stosowa  si  do wszystkich ostrze e  i instrukcji umieszczonych na 
urz dzeniu.

Wy czanie urz dzenia przed przyst pieniem do czyszczenia

Przed przyst pieniem do czyszczenia nale y od czy  urz dzenie od ciennego gniazda 
zasilania. Nie stosowa  rodków czyszcz cych w p ynie i w aerozolu. Do czyszczenia 
u ywa  wilgotnej szmatki.

Ostrze enia

Dost p do kabla zasilania

Nale y zadba , aby gniazdko elektryczne, do którego przy czany jest przewód zasilaj cy 
by o atwo dost pne oraz znajdowa o si  mo liwie jak najbli ej operatora sprz tu. W razie 
konieczno ci od czenia zasilania sprz tu nale y odpi  przewód zasilaj cy od gniazdka 
elektrycznego.

Od czanie ród a zasilania

Nale y stosowa  si  do nast puj cych wytycznych podczas przy czania i od czania 
zasilania do zespo u zasilacza:

Zainstalowa  zespó  zasilacza przed przy czeniem przewodu zasilaj cego do gniazdka 
elektrycznego pr du przemiennego.

Odpi  przewód zasilaj cy przed wyj ciem zespo u zasilacza z komputera.

Gdy system posiada kilka róde  zasilania, nale y od czy  zasilanie od systemu 
odpinaj c wszystkie przewody zasilaj ce od zasilaczy.
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Korzystanie z zasilania elektrycznego

- Urz dzenie nale y eksploatowa  stosuj c zasilanie energi  elektryczn  zgodnie z 
informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Je eli nie ma pewno ci co do 
rodzaju dost pnego zasilania energi  elektryczn , nale y skontaktowa  si  z 
dostawc  lub lokalnym zak adem energetycznym.

- Nie wolno umieszcza  adnych przedmiotów na przewodzie zasilaj cym. Nie 
umieszcza  urz dzenia w miejscach nara onych na przydeptywanie przewodu 
zasilaj cego.

- Je eli wykorzystywany jest przed u acz, nale y sprawdzi , czy czny pobór mocy 
sprz tu pod czonego do przed u acza, nie przekracza parametrów obci enia 
przed u acza. Nale y tak e sprawdzi , czy ca kowity pobór pr du wszystkich 
urz dze  pod czonych do gniazdka ciennego nie przekracza maksymalnego 
obci enia bezpiecznika.

- Nie wolno przeci a  gniazdka, listwy lub rozdzielacza elektrycznego przy czaj c 
zbyt wiele urz dze . Ca kowite obci enie systemu nie mo e przekracza  80% 
warto ci znamionowej obci enia odga zienia obwodu. Gdy stosuje si  listw  
zasilaj c , obci enie nie mo e przekracza  80% warto ci znamionowej obci enia 
wej ciowego listwy.

- Zasilacz sieciowy jest zaopatrzony w trójprzewodow  wtyczk  z uziemieniem. 
Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda zasilaj cego z uziemieniem. Przed 
przy czeniem wtyczki zasilacza nale y upewni  si , czy gniazdo zasilaj ce jest 
prawid owo uziemione. Nie przy cza  wtyczki do nieuziemionego gniazda 
zasilaj cego. Zwróci  si  do swego elektryka w celu uzyskania szczegó owych 
informacji.

- Ostrze enie! Ko ek uziemiaj cy stanowi element bezpiecze stwa. Skutkiem 

korzystania z gniazda zasilaj cego, które nie jest prawid owo uziemione, mo e 

by  pora enie pr dem elektrycznym i/lub obra enia cia a.
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- Uwaga: Ko ek uziemiaj cy zapewnia równie  dobre zabezpieczenie przed 

nieprzewidzianymi zak óceniami generowanymi przed inne urz dzenia elektryczne, 

znajduj ce si  w s siedztwie, które mog  przeszkadza  w prawid owej pracy tego 

urz dzenia.

- System mo na zasila  z ró nych róde  pr du przemiennego w zakresach napi cia 
od 100 do 120 V lub od 220 do 240 V. Kabel zasilania do czony do systemu spe nia 
wymagania stawiane w kraju/regionie, w którym system zosta  zakupiony. Kable 
zasilania do stosowania w innych krajach/regionach musz  spe nia  wymagania 
obowi zuj ce w tych krajach/regionach. Aby uzyska  wi cej informacji o 
wymaganiach dotycz cych kabla zasilania, skontaktuj si  z autoryzowanym 
sprzedawc  lub dostawc  us ug.

Ochrona s uchu

- Ostrze enie: W przypadku wyd u onego korzystania ze s uchawek 

przy du ym nat eniu d wi ku mo e wyst pi  trwa a utrata s uchu.

Aby chroni  swój s uch, przestrzegaj poni szych zalece .

- Zwi kszaj g o no  stopniowo, dopóki d wi k nie b dzie s yszany wyra nie i 
komfortowo.

- Nie zwi kszaj poziomu g o no ci, gdy s uch zaadaptuje si  do bie cego poziomu.

- Nie s uchaj g o nej muzyki przez d ugi czas.

- Nie zwi kszaj g o no ci, aby zag uszy  ha asy dochodz ce z otoczenia.

- Zmniejsz g o no , je li nie s yszysz ludzi mówi cych w pobli u.

Do czone za lepki gniazd kart

- Uwaga: Informacje w tej cz ci mog  nie dotyczy  tego komputera.

Komputery s  dostarczane z kart -za lepk  umieszczon  w gnie dzie PCMCIA. Za lepki 
chroni  nieu ywane gniazda przed kurzem, metalowymi przedmiotami lub innymi 
drobnymi obiektami. Zachowaj za lepki w celu u ycia, gdy w gniazdach nie b dzie kart.
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Ogólne

- Nie nale y u ywa  urz dzenia w pobli u wody.

- Nie ustawia  urz dzenia na niestabilnych wózkach, stojakach lub sto ach. Grozi to 
upadkiem urz dzenia, co mog oby spowodowa  jego powa ne uszkodzenie.

- Szczeliny i otwory s u  do wentylacji, co ma na celu zapewnienie prawid owego 
dzia ania urz dzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szczeliny te nie mog  by  
blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie wolno blokowa  umieszczaj c 
urz dzenie na ó ku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nigdy nie 
umieszcza  urz dzenia w pobli u grzejników lub w z ów cieplnych albo w 
zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawid owa wentylacja.

- Nigdy nie wolno wk ada  adnych przedmiotów do wn trza urz dzenia, poniewa  
mog oby doj  do zetkni cia z miejscami pod wysokim napi ciem lub do zwarcia 
cz ci, czego skutkiem móg by by  po ar lub pora enie pr dem. Nie wolno 
dopuszcza  do rozlania jakichkolwiek p ynów na urz dzenie.

- Aby unikn  uszkodzenia wewn trznych cz ci sk adowych i zapobiec wyciekowi 
elektrolitu z akumulatora, nie nale y umieszcza  urz dzenia na drgaj cej 
powierzchni.

- Nigdy nie nale y u ywa  go w warunkach zawodów sportowych, wicze  lub w 
rodowisku, w którym wyst puj  drgania, co mog oby spowodowa  zwarcie lub 

uszkodzenie urz dze  wiruj cych, dysku twardego, nap du optycznego, a nawet 
narazi  na zagro enie ze strony pakietu akumulatora litowo-jonowego.

- Spodnia cz , obszary przy otworach wentylacyjnych i zasilacz mog  si  
nagrzewa . Aby unikn  obra e , nie nale y nara a  skóry lub cz ci cia a na 
kontakt z nimi.

- Urz dzenie i jego rozszerzenia mog  zawiera  niewielkie cz ci. Nale y trzyma  je 
z dala od ma ych dzieci.
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Obs uga techniczna urz dzenia

Nie podejmowa  samodzielnych napraw urz dzenia, poniewa  otwarcie lub zdj cie 
pokryw mo e spowodowa  nara enie na dzia anie niebezpiecznego napi cia 
elektrycznego lub na inne niebezpiecze stwa. Wszelkie prace serwisowe nale y 
powierza  wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Urz dzenie nale y od czy  od ciennego gniazda zasilania i skontaktowa  si  z 
wykwalifikowanym personelem serwisu, w nast puj cych okoliczno ciach:

- gdy dosz o do uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilaj cego lub wtyczki 
przewodu,

- je eli do wn trza urz dzenia zosta  wylany p yn,

- je eli urz dzenie zosta o nara one na dzia anie deszczu lub wody,

- je eli urz dzenie zostanie upuszczone lub dosz o do uszkodzenia jego obudowy,

- je eli urz dzenie wykazuje wyra ne zmiany w dzia aniu, oznaczaj ce potrzeb  
naprawy,

- je eli produkt nie dzia a poprawnie mimo post powania zgodnie z zaleceniami 
podanymi w instrukcji obs ugi.

- Uwaga: Nale y dokonywa  tylko tych regulacji, które zosta y opisane w instrukcji 

obs ugi, poniewa  wprowadzenie nieprawid owych ustawie  mo e spowodowa  

uszkodzenie i cz sto b dzie wymaga  du ego nak adu pracy wykwalifikowanego 

technika, aby przywróci  normalny stan urz dzenia.

Instrukcja bezpiecznego u ytkowania akumulatora

W tym notebooku znajduje si  akumulator litowo-jonowy. Z urz dzenia nie nale y 
korzysta  w rodowisku wilgotnym, mokrym lub stwarzaj cym ryzyko wyst pienia korozji. 
Produktu nie ustawia , przechowywa  ani nie pozostawia  na lub w pobli u ród a ciep a, 
w miejscach nara onych na dzia anie wysokich temperatur lub silnych promieni 
s onecznych, w kuchence mikrofalowej lub pojemniku ci nieniowym, ani w adnym 
miejscu, w którym mo e wyst pi  temperatura powy ej 60°C (140°F). Nieprzestrzeganie 
tych instrukcji mo e spowodowa  wyciek kwasu, rozgrzanie lub eksplozj  akumulatora, a 
w rezultacie obra enia cia a i/lub uszkodzenia. 
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Nie przek uwa , otwiera  ani rozmontowywa  akumulatora. W przypadku dotkni cia 
cieczy, która wyciek a z akumulatora, dok adnie sp uka  cia o wod  i natychmiast 
skontaktowa  si  z lekarzem. 

Ze wzgl dów bezpiecze stwa oraz dla zapewnienia jak najd u szego czasu eksploatacji 
akumulatora adowanie w temperaturach poni ej 0°C lub powy ej 40°C nie jest mo liwe.

Akumulator osi ga pe n  wydajno  dopiero po dwóch lub trzech kompletnych cyklach 
adowania/roz adowania. Akumulator mo na adowa  i roz adowywa  setki razy, jednak 
nale y pami ta , e z biegiem czasu zu ywa si . Kiedy czas pracy przy zasilaniu 
akumulatorowym staje si  zauwa alnie krótszy, nale y zakupi  nowy akumulator.
Stosowa  wy cznie zatwierdzone akumulatory i adowa  wy cznie za pomoc  
zatwierdzonych adowarek przeznaczonych do tego urz dzenia.

Korzysta  z akumulatora tylko w celu, dla którego zosta  wyprodukowany. Nie korzysta  
z uszkodzonych adowarek lub akumulatorów. Nie zwiera  przeciwnych styków baterii. 
Zwarcie mo e nast pi  w wyniku przypadkowego zetkni cia styków dodatniego (+) i 
ujemnego (-) z obiektem metalowym, takim jak moneta, spinacz biurowy lub d ugopis 
(stykami s  metalowe paski w akumulatorze). Tak mo e si  zdarzy  na przyk ad wtedy, 
gdy nosimy zapasowy akumulator w kieszeni lub torebce. Zwarcie styków akumulatora 
mo e spowodowa  uszkodzenie samego akumulatora lub przedmiotu, który spowodowa  
zwarcie.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, np. w 
samochodzie latem lub zim , powoduje zmniejszanie jego pojemno ci i ywotno ci. 
Zawsze stara  si  przechowywa  akumulator w temperaturze z przedzia u od 15°C do 
25°C (od 59°F do 77°F). Urz dzenie, do którego w o ono nawet w pe ni na adowany ale 
zbyt rozgrzany lub sch odzony akumulator, mo e chwilowo nie dzia a . Wydajno  
akumulatora jest ni sza szczególnie w temperaturach znacznie poni ej zera.

Nie wrzuca  akumulatora do ognia, poniewa  mo e to spowodowa  wybuch. 
Akumulatory mog  równie  eksplodowa  w wyniku uszkodzenia. Zu yte akumulatory 
wyrzuca  w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. O ile to mo liwe, poddawa  
akumulatory recyklingowi. Nie wyrzuca  wraz ze zwyk ymi odpadami gospodarstwa 
domowego.
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- Uwaga: Aby uzyska  dokumenty dotycz ce transportu akumulatorów, patrz witryna 

www.acer.com.

Wymiana pakietu akumulatora

Komputery serii notebook PC wykorzystuj  akumulator litowy. Akumulator nale y 
wymienia  tylko na akumulator takiego samego typu, jak akumulator dostarczony wraz z 
urz dzeniem. U ycie innego akumulatora mo e spowodowa  po ar lub wybuch.

- Ostrze enie! Nieprawid owa obs uga akumulatorów mo e spowodowa  

wybuch. Nie wolno ich rozmontowywa  lub nara a  na dzia anie ognia. 

Przechowuj je poza zasi giem dzieci. Likwiduj c zu yte akumulatory nale y 

stosowa  si  do lokalnych regulacji prawnych.

Cz stotliwo  radiowa — zak ócenia

- Ostrze enie! Ze wzgl dów bezpiecze stwa, wy cz wszystkie urz dzenia 

bezprzewodowe lub transmituj ce fale radiowe podczas korzystania z laptopa 

w nast puj cych warunkach. Urz dzenia te obejmuj , mi dzy innymi: sie  

bezprzewodow  (WLAN), Bluetooth lub 3G.

Pami taj, e nale y przestrzega  szczególnych przepisów obowi zuj cych na danym 
obszarze i zawsze wy czaj urz dzenie, gdy korzystanie z niego jest zabronione lub gdy 
mo e powodowa  zak ócenia lub zagro enie. Korzystaj z urz dzenia wy cznie w 
normalnych warunkach. Urz dzenie spe nia wymagania dotycz ce ekspozycji radiowej, 
gdy u ytkowane jest normalnie, i gdy urz dzenie wraz z anten  znajduje si  w odleg o ci 
przynajmniej 1,5 cm od cia a. Nie powinno zawiera  metalu i nale y ustawia  urz dzenie 
w wy ej okre lonej odleg o ci od cia a. Aby pomy lnie przesy a  pliki lub wiadomo ci, 
urz dzenie wymaga dobrej jako ci po czenia z sieci . W niektórych przypadkach 
przesy anie plików lub wiadomo ci mo e zosta  opó nione do czasu uzyskania takiego 
po czenia. Upewnij si , e powy sze instrukcje dotycz ce odleg o ci od cia a s  
przestrzegane do momentu zako czenia transmisji. Niektóre cz ci urz dzenia s  
magnetyczne. Urz dzenie mo e przyci ga  materia y metalowe, a osoby korzystaj ce z 
aparatów s uchowych nie powinny zbli a  urz dzenia do aparatu. Nie nale y umieszcza  
kart kredytowych lub innych magnetycznych no ników danych w pobli u urz dzenia, 
poniewa  istnieje ryzyko usuni cia zapisanych na nich danych.
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Urz dzenia medyczne

Dzia anie wszelkiego sprz tu transmituj cego fale radiowe, w tym telefonów 
bezprzewodowych, mo e powodowa  zak ócenia dzia ania urz dze  medycznych, które 
nie s  wystarczaj co zabezpieczone. Skonsultowa  si  z lekarzem lub producentem 
urz dzenia medycznego, aby ustali , czy jest ono wystarczaj co zabezpieczone przed 
dzia aniem zewn trznej energii fal o cz stotliwo ci radiowe lub w razie wyst pienia 
jakichkolwiek pyta . Urz dzenie nale y wy cza  w obiektach opieki medycznej, kiedy 
wymagaj  tego umieszczone w nich przepisy regulacji prawnych. Szpitale lub inne 
obiekty opieki medycznej s  obszarami, w których mog  by  u ywane urz dzenia 
wra liwe na zewn trzn  transmisj  fal o cz stotliwo ci radiowej.

Rozruszniki serca. Producenci rozruszników serca zalecaj  utrzymywanie minimalnej 
odleg o ci 15,3 centymetra (6 cali) pomi dzy urz dzeniami bezprzewodowymi i 
rozrusznikiem serca, co pozwoli unikn  potencjalnego ryzyka wyst pienia zak óce  
pracy rozrusznika. Zalecenia te s  zgodne z wynikami niezale nych bada  oraz 
zaleceniami Wireless Technology Research. Osoby korzystaj ce z rozruszników serca 
powinny post powa  w nast puj cy sposób:

- Zawsze utrzymywa  urz dzenie w wi kszej odleg o ci ni  15,3 centymetra (6 cali) 
od rozrusznika.

- Nie nosi  urz dzenia w pobli u rozrusznika serca, kiedy jest ono w czone.  
W przypadku wyst pienia podejrze  o powodowanie zak óce , wy czy  urz dzenie 
i odsun  je.

Aparaty s uchowe. Niektóre urz dzenia bezprzewodowe mog  zak óca  dzia anie 
pewnych aparatów s uchowych. W razie wyst pienia zak óce , nale y zwróci  si  do 
swego dostawcy us ug.

Pojazdy

Sygna y o cz stotliwo ci radiowej mog  oddzia ywa  na nieprawid owo zainstalowane lub 
s abo ekranowane uk ady elektroniczne w pojazdach mechanicznych, takie jak 
elektronicznie sterowane uk ady wtrysku paliwa, elektronicznie sterowane uk ady 
hamulcowe z zabezpieczeniem przeciwpo lizgowym (zabezpieczaj ce przed 
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zablokowaniem kó ), elektroniczne uk ady sterowania pr dko ci  oraz systemy poduszek 
powietrznych. Aby uzyska  wi cej informacji, skontaktuj si  z producentem pojazdu lub 
wyposa enia dodatkowego, albo z jego przedstawicielem. Naprawy urz dzenia lub 
instalowanie urz dzenia w poje dzie powinien przeprowadza  tylko przeszkolony 
personel serwisu. Niew a ciwe zainstalowanie lub wykonywanie napraw mo e stworzy  
zagro enie lub spowodowa  uniewa nienie gwarancji udzielonej temu urz dzeniu. 
Nale y okresowo kontrolowa  prawid owo  zamontowania i dzia ania wszystkich 
urz dze  bezprzewodowych w swoim poje dzie. Nie przechowywa , ani nie przewozi  
palnych p ynów, gazów lub materia ów wybuchowych w tym samym pomieszczeniu, w 
którym znajduje si  urz dzenie, jego cz ci sk adowe lub elementy rozszerze . W 
przypadku pojazdów wyposa onych w poduszki powietrzne nale y pami ta , e 
nape niaj  si  one z ogromn  si . Nie umieszcza  adnych przedmiotów, w tym 
instalowanych lub przeno nych urz dze  bezprzewodowych, w przestrzeni nad 
poduszk  powietrzn  ani w przestrzeni nape niania si  poduszki. Skutkiem nape nienia 
si  poduszki powietrznej, gdy samochodowy sprz t bezprzewodowy zostanie 
zainstalowany w nieprawid owym miejscu, mog  by  powa ne obra enia cia a. Zabrania 
si  korzystania z urz dzenia w czasie lotu samolotem. Przed wej ciem na pok ad 
samolotu nale y wy czy  urz dzenie. Korzystanie z bezprzewodowych urz dze  
teletransmisji w samolocie mo e by  niebezpieczne dla sprawno ci dzia ania systemów 
samolotu, mo e zak óca  sie  telefonów bezprzewodowych oraz mo e by  
niedozwolone.

Warunki pracy potencjalnie zagra aj ce eksplozj

Urz dzenie nale y wy czy  w miejscach stwarzaj cych ryzyko wybuchu; przestrzega  
wszystkich zamieszczonych w takich miejscach oznacze  i instrukcji. Ryzyko eksplozji 
wyst puje wsz dzie tam, gdzie zazwyczaj zaleca si  wy czenie silnika samochodu. 
Wyst pienie iskry w takim miejscu mo e spowodowa  wybuch lub po ar, a w 
konsekwencji obra enia lub nawet mier . Wy cza  notebook w pobli u dystrybutorów 
paliwa na stacjach. Nale y pami ta  o przestrzeganiu ogranicze  dotycz cych 
korzystania ze sprz tu radiowego na stacjach paliw, w zak adach chemicznych lub w 
miejscach stosowania materia ów wybuchowych. Obszary o zwi kszonym zagro eniu 
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wybuchem s  cz sto, ale nie zawsze, dobrze oznakowane. Powy sze zalecenia dotycz  
dolnych pok adów statków, rozlewni i magazynów paliw lub substancji chemicznych, 
pojazdów przewo cych paliwo gazowe w stanie ciek ym (np. propan lub butan) oraz 
obszarów, w których powietrze zawiera niebezpieczne zwi zki chemiczne lub cz stki, 
takie jak w ókna, py  lub drobne cz stki metalu. Nie w cza  komputera tam, gdzie 
zabrania si  korzystania z telefonów komórkowych, albo tam, gdzie mo e to spowodowa  
zak ócenia lub inne niebezpiecze stwa.

Po czenia ratunkowe

- Ostrze enie: Przy u yciu tego urz dzenia nie mo na wykonywa  po cze  

ratunkowych. W celu wykonania po czenia ratunkowego trzeba b dzie 

wybra  odpowiedni numer telefonu w telefonie komórkowym lub w innym 

systemie czno ci telefonicznej.

Zalecenia dotycz ce utylizacji

Likwiduj c to urz dzenie nie nale y wyrzuca  go do mietnika. Aby 
zminimalizowa  ska enie i zapewni  maksymaln  ochron  globalnego 
rodowiska naturalnego, nale y urz dzenie przetworzy  do ponownego 

wykorzystania. Aby uzyska  wi cej informacji o regulacjach prawnych 
dotycz cych zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), 
odwied  witryn  www.acer-group.com/public/Sustainability

Uwaga dotycz ca rt ci

Projektory z arówk  lub urz dzenia zawieraj ce monitor lub wy wietlacz 
LCD niepod wietlany za pomoc  diod LCD/monitor analogowy: Lampa 
(lampy) wewn trz tego produktu zawieraj  rt  i musz  by  zawrócone do 
ponownego wykorzystania lub utylizowane zgodnie z miejscowymi, 
stanowymi lub federalnymi przepisami prawa.  
Aby uzyska  wi cej informacji, skontaktuj si  z Electronic Industries Alliance w witrynie 
www.eiae.org. W serwisie www.lamprecycle.org mo na zapozna  si  z informacjami 
dotycz cymi utylizacji lamp.
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ENERGY STAR

Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR umo liwiaj  
oszcz dno  pieni dzy poprzez zmniejszenie kosztów energii i ochron  
rodowiska przy zachowaniu funkcji oraz wysokiej jako ci dzia ania 

produktu. Firma Acer z dum  oferuje swoim klientom produkty z 
oznaczeniem ENERGY STAR. 

Co oznacza ENERGY STAR?

Produkty posiadaj ce oznakowanie ENERGY STAR zu ywaj  mniej energii, tym samym 
zapobiegaj c emisji gazów cieplarnianych spe niaj c cis e wymagania dotycz ce 
energooszcz dno ci ustanowione przez Ameryka ski Urz d Ochrony rodowiska. Firma 
Acer z zaanga owaniem rozprowadza na ca ym wiecie produkty i oferuje us ugi 
umo liwiaj ce oszcz dno  pieni dzy i energii oraz popraw  stanu rodowiska 
naturalnego. Im wi cej zaoszcz dzimy energii dzi ki zu ywaniu jej w bardziej wydajny 
sposób, tym bardziej zmniejszymy emisj  gazów cieplarnianych i ryzyko wyst pienia 
zmiany klimatu. Wi cej informacji mo na znale  na stronach  
http://www.energystar.gov oraz www.energystar.gov/powermanagement.

- Uwaga: Informacje w tej cz ci mog  nie dotyczy  tego komputera.

Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR:

- wytwarzaj  mniej ciep a, zmniejszaj  och adzanie i ocieplaj  klimat. 

- automatycznie przechodz  w tryb wygaszania ekranu i wstrzymania pracy 
komputera odpowiednio po 10 i 30 minutach nieaktywno ci.

- wybudzaj  si  z trybu u pienia po naci ni ciu klawisza klawiatury lub poruszeniu 
mysz .

- w trybie u pienia komputery oszcz dzaj  ponad 80% energii.

ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR s  zarejestrowanymi znakami 
ameryka skimi.
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Porady oraz informacje o wygodzie u ytkowania

U ytkownicy komputerów mog  uskar a  si  na przem czenie wzroku i ból g owy po 
d ugim okresie pracy. Po wielu godzinach sp dzonych na pracy przed komputerem 
u ytkownicy s  tak e nara eni na obra enia cia a. Okresy d ugiej pracy, nieodpowiednia 
pozycja cia a, z e nawyki pracy, stres, niew a ciwe warunki pracy, osobisty stan zdrowia 
oraz inne czynniki znacznie zwi kszaj  ryzyko doznania obra e  cia a.

Nieprawid owe u ytkowanie komputera mo e prowadzi  do zespo u kana u nadgarstka, 
zapalenia ci gna, zapalenia pochewki ci gna lub innych zaburze  uk adu mi niowo-
szkieletowego. W d oniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, karku lub plecach mog  
pojawia  si  nast puj ce objawy:

- wra enie dr twienia, palenia lub k ucia,

- bolesno , podra nienia lub wra liwo ,

- ból, opuchlizna lub pulsowanie,

- sztywno  lub napi cie,

- ch ód lub os abienie.

W przypadku stwierdzenia wyst powania takich symptomów lub innych powtarzaj cych 
si  i/lub utrzymuj cych si  stale objawów zwi zanych z u ytkowaniem komputera, nale y 
natychmiast poradzi  si  lekarza oraz poinformowa  o tym dzia  bezpiecze stwa i higieny 
pracy.

W poni szej cz ci przedstawiono porady dotycz ce bardziej wygodnego u ytkowania 
komputerów.

Okre lanie swej strefy komfortu

Okre l sw  stref  komfortu dostosowuj c k t widzenia monitora, stosuj c podnó ek lub 
zwi kszaj c wysoko  siedzenia w taki sposób, aby uzyska  maksymaln  wygod . 
Stosuj si  do poni szych rad:

- powstrzymuj si  od pozostawania zbyt d ugo w jednej sta ej pozycji,

- unikaj przygarbiania si  i/lub odchylania do ty u,

- regularnie wstawaj i spaceruj w celu zlikwidowania napi cia mi ni nóg,
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- rób krótkie przerwy, aby da  odpocz  karkowi i barkom,

- unikaj napr ania mi ni lub unoszenia barków,

- zewn trzny wy wietlacz, klawiatur  oraz myszk  instaluj prawid owo, zapewniaj c 
dogodne odleg o ci,

- je eli cz ciej patrzysz na monitor ni  na dokumenty, ustaw monitor na rodku 
biurka, aby zminimalizowa  napi cie karku.

Jak dba  o swój wzrok

D ugie godziny patrzenia, noszenie niew a ciwych okularów lub szkie  kontaktowych, 
odblaski, zbyt silne o wietlenie pomieszczenia, nieostro  obrazu na ekranie, bardzo 
ma e litery oraz niski kontrast wy wietlacza mog  powodowa  zm czenie oczu. W 
poni szych podpunktach podano sugestie dotycz ce zmniejszania zm czenia oczu.

Oczy

- Cz sto dawaj odpocz  oczom.

- Rób regularne przerwy dla oczu odwracaj c wzrok od monitora i skupiaj c go na 
odleg ym punkcie.

- Cz sto mrugaj, aby nie dopu ci  do wyschni cia oczu.

Wy wietlacz

- Utrzymuj wy wietlacz w czysto ci.

- G ow  trzymaj wy ej ni  górna kraw d  wy wietlacza, tak aby patrz c na jego 
rodek oczy by y skierowane w dó . 

- Ustaw jasno  i/lub kontrast wy wietlacza na poziomie komfortowym dla 
podwy szonej czytelno ci tekstu oraz przejrzysto ci grafiki.

- Wyeliminuj odblaski i odbicia wiat a poprzez: 
ustawienie wy wietlacza w taki sposób, aby by  zwrócony bokiem w kierunku okna 
lub innego ród a wiat a, 
zminimalizowanie o wietlenia pomieszczenia dzi ki zastosowaniu zas on, rolet lub 
aluzji, 

stosowanie o wietlenia specjalnego, 
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zmian  k ta widzenia wy wietlacza, 
stosowanie filtru redukuj cego odblaski, 
stosowanie os on na wy wietlacz, na przyk ad kawa ka kartonu umieszczonego na 
górnej, przedniej kraw dzi wy wietlacza.

- Unikaj ustawiania wy wietlacza pod niewygodnym k tem widzenia.

- Unikaj patrzenia przez d u szy czas na ród a jasnego wiat a.

Rozwijanie dobrych nawyków pracy

Nast puj ce nawyki pracy sprawiaj , e u ytkowanie komputera jest bardziej relaksuj ce 
i produktywne:

- Regularnie i cz sto rób krótkie przerwy.

- Wykonuj jakie  wiczenia rozci gaj ce.

- Oddychaj wie ym powietrzem tak cz sto, jak jest to mo liwe.

- Uprawiaj regularnie wiczenia i dbaj o kondycj .

- Ostrze enie! Nie zalecamy u ywania komputera na kanapie lub ó ku. Je eli 

nie da si  tego unikn , pracuj krótko, rób cz ste przerwy i wykonuj jakie  

wiczenia rozci gaj ce.

- Uwaga: Aby uzyska  wi cej informacji, zapoznaj si  z „Przepisy i uwagi dotycz ce 

bezpiecze stwa” na stronie 102.
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Ostrze enie dotycz ce nap du dysków optycznych

- Uwaga: Informacje w tej cz ci mog  nie dotyczy  tego komputera.

OSTRZE ENIE: To urz dzenie zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako 
„URZ DZENIE LASEROWE KLASY 1”. W przypadku wszelkich problemów z tym 
urz dzeniem nale y si  skontaktowa  z najbli szym punktem AUTORYZOWANEJ 
obs ugi. Aby zapobiec bezpo redniemu nara eniu si  na kontakt z wi zk  lasera, nie 
nale y otwiera  obudowy.

CLASS 1 LASER PRODUCT 
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO 
BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT 
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS 
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1 
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET 
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I 
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE 
EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE. 
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA 
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I 
STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

- Ostrze enie! Ze wzgl dów bezpiecze stwa, podczas dodawania lub wymiany 

elementów sk adowych nie nale y stosowa  niezgodnych cz ci. 

Konsultowa  ze swym dostawc  mo liwo ci zakupu.
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Po kolei

Dzi kujemy za wybranie komputera firmy Acer do spe nienia potrzeb w 
zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Acer, opracowali my zestaw 
instrukcji:

Pierwszy to Instrukcja konfiguracji, który u atwi u ytkownikom 
rozpocz cie konfiguracji komputera.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe w a ciwo ci i funkcje 
nowego komputera. Aby uzyska  wi cej informacji o tym, w jaki sposób 
nowy komputer mo e pomóc Ci by  bardziej produktywnym, zapoznaj si  
z Podr cznik u ytkownika. Przewodnik ten zawiera szczegó owe 
informacje dotycz ce takich tematów, jak narz dzia systemowe, 
odzyskiwanie danych, opcje rozszerze  oraz rozwi zywanie problemów. 
Oprócz nich zawiera tak e informacje na temat ogólnych przepisów oraz 
informacje dotycz ce bezpiecze stwa pracy na tym notebooku. Pozycja ta 
jest dost pna na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikon  Pomoc, a w 
wy wietlonym menu kliknij opcj  Podr cznik u ytkownika.
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Podstawowe porady i wskazówki dotycz ce 
u ywania komputera

W czanie i wy czanie komputera

Aby wy czy  zasilanie, nale y wykona  jedn  z czynno ci:

• U ycie polecenia zamkni cia systemu Windows: Naci nij klawisz 

Windows + <C>, kliknij opcje Ustawienia > Zasilanie, a nast pnie 

kliknij opcj  Zamknij.

Je li chcesz wy czy  komputer na krótko, a nie chcesz wy cza  go 

zupe nie, mo esz uruchomi  tryb hibernacji naciskaj c przycisk zasilania.

Mo na wymusi  przej cie komputera do trybu wstrzymania, naciskaj c 

klawisz skrótu wstrzymania <Fn> + <F4>.

Uwaga: Je eli nie mo esz wy czy  zasilania komputera normalnie, 

wtedy w celu zako czenia pracy komputera naci nij i przytrzymaj 

przycisk zasilania d u ej ni  przez cztery sekundy. Po wy czeniu 

komputera, przed jego ponownym w czeniem nale y odczeka  co 

najmniej dwie sekundy.

Dbanie o komputer

Komputer b dzie s u y  dobrze, je eli u ytkownik b dzie o niego dba .

• Nie wystawiaj komputera na bezpo rednie wiat o s oneczne. Nie 

umieszczaj go w pobli u róde  ciep a, takich jak grzejnik.

• Nie nale y nara a  komputera na dzia anie temperatur ni szych od  
0°C lub wy szych od 50°C.
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• Nie nara aj komputera na dzia anie pól magnetycznych.

• Nie wystawiaj komputera na dzia anie deszczu lub wilgoci.

• Nie dopuszczaj do wylania na komputer wody lub innych p ynów.

• Nie dopuszczaj do poddawania komputera silnym wstrz som i wibracji.

• Nie dopuszczaj do zakurzenia i zabrudzenia komputera.

• Nigdy nie stawiaj przedmiotów na komputerze.

• Nigdy nie trzaskaj pokryw  wy wietlacza podczas jej zamykania.

• Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach.

Dbanie o zasilacz pr du przemiennego

Poni ej przedstawiono kwestie wa ne dla ywotno ci zasilacza:

• Nie wolno przy cza  zasilacza do innych urz dze .

• Nie wolno stawa  na przewodzie zasilaj cym ani umieszcza  na nim 
ci kich przedmiotów. Przewód zasilaj cy oraz inne kable nale y 
starannie uk ada , z dala od miejsc przemieszczania si  ludzi.

• Od czaj c przewód zasilaj cy, nie wolno ci gn  za przewód, tylko za 
wtyczk .

• Gdy u ywa si  przed u acza, znamionowa warto  nat enia pr du 
przy czonego sprz tu, nie powinna przekracza  warto ci znamionowej 
nat enia pr du przed u acza. Tak e, czna warto  znamionowa 
nat enia pr du wszystkich urz dze  przy czonych do pojedynczego 
gniazdka elektrycznego nie powinna przekracza  warto ci znamionowej 
bezpiecznika.
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Obs uga pakietu akumulatora

Poni ej przedstawiono kwestie wa ne dla ywotno ci pakietu 
akumulatora:

• Wymieniaj c akumulator nale y u y  akumulatora tego samego typu. 

Przed wymian  lub wyj ciem akumulatora nale y wy czy  zasilanie.

• Nie wolno rozbiera  akumulatora na cz ci. Przechowuj je poza 

zasi giem dzieci.

• Akumulatory nale y utylizowa  w sposób zgodny z lokalnymi 

przepisami. W miar  mo liwo ci nale y je poddawa  recyklingowi.

Czyszczenie i obs uga serwisowa

Podczas czyszczenia komputera, nale y wykona  nast puj ce czynno ci:

1. Wy cz zasilanie komputera i wyjmij pakiet akumulatora.

2. Od cz zasilacz pr du przemiennego.

3. U ywaj mi kkiej, wilgotnej szmatki. Nie stosuj rodków czyszcz cych w 

p ynie i w aerozolu.

Je eli wyst pi dowolna z poni szych sytuacji:

• Komputer zosta  upuszczony lub zosta a uszkodzona jego obudowa,

• Komputer nie dzia a normalnie.

Zajrzyj do sekcji "Cz sto zadawane pytania" na stronie 88.
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Zapoznanie z notebookiem 
Acer

Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na plakacie instalacyjnym,
przyjrzyjmy si  nowemu komputerowi Acer.

Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / 
E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510
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Widok ekranu

# Ikona Element Opis

1
Kamera 
internetowa

Kamera internetowa do komunikacji wideo. 
wiecenie wska nika obok kamery 

internetowej sygnalizuje, e jest ona 

aktywna.

2 Ekran
Wy wietla informacje wyj ciowe 
komputera.

3

1

2

4 5
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3 Mikrofon
Wewn trzny mikrofon do rejestrowania 
d wi ku.

4 Czytnik karty SD

Akceptuje jedn  kart  Secure Digital  
(SD lub SDHC).
Uwaga: Aby wyj /zainstalowa  kart , 

wci nij j  delikatnie. 

5

Wska nik 
zasilania

Wskazuje stan zasilania komputera.

Wska nik 
akumulatora

Wskazuje stan akumulatora komputera.
adowanie: wieci ó tym wiat em, gdy 

akumulator jest adowany. 

Pe ne na adowanie: wieci niebieskim 

wiat em podczas pod czenia.

Wska nik dysku 
twardego

wieci, gdy dzia a dysk twardy.

Wska nik 
komunikacji

Wskazuje stan po czenia 
bezprzewodowego komputera z 
urz dzeniem.

# Ikona Element Opis
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Widok klawiatury

# Ikona Element Opis

1 Przycisk zasilania 
S u y do w czania i wy czania 
komputera.

2 Klawiatura

Umo liwia wprowadzanie danych do 
komputera.
Zobacz "U ywanie klawiatury" na 

stronie 33.

3 Touchpad
Dotykowe urz dzenie wskazuj ce, które 
dzia a jak myszka komputerowa.

2

1

3

4
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Widok z lewej strony

1 2 3 4 5 6

4
Przyciski klikni  
(lewy i prawy) 

Naciskanie lewej i prawej strony przycisku 
powoduje dzia anie jak naciskanie 
przycisków wyboru lewo/prawo.

# Ikona Element Opis

1

Gniazdo blokady 
Kensington

S u y do pod czania blokady zgodnej 
ze standardem firmy Kensington.
Kabel zabezpieczenia komputera nale y 

owin  wokó  ci kiego nieruchomego 

obiektu, takiego jak stó  lub uchwyt 

zablokowanej szuflady.  
Wstaw zamek blokady do gniazda i 

przekr  klucz w celu zamkni cia 

blokady.  
Dost pne s  tak e modele bez kluczy.

2
Port zewn trznego 
wy wietlacza 
(VGA)

S u y do przy czania urz dzenia 
wy wietlaj cego (np. zewn trzny 
monitor, projektor LCD).

# Ikona Element Opis
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Informacje dotycz ce interfejsu USB 3.0

• Porty zgodne z USB 3.0 s  niebieskie.

• Zgodno  z USB 3.0 oraz wcze niejszymi urz dzeniami. 

• W celu optymalizacji dzia ania u ywaj urz dze  z certyfikatem USB 3.0.

• Obs uguje specyfikacj  USB 3.0 (SuperSpeed USB).

3
Port Ethernet  
(RJ-45)

S u y do przy czania do sieci 
komputerowej typu Ethernet 10/100/
1000.

4 Port HDMI
Obs uguje po czenie cyfrowego wideo o 
wysokiej rozdzielczo ci.

5 Port USB S u y do pod czania urz dze  USB.

6
Gniazdo 
s uchawek/g o nika

S u y do przy czania urz dze  audio 
(np. g o niki, s uchawki) lub zestawu 
s uchawkowego z mikrofonem.

# Ikona Element Opis
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Widok z prawej

Uwaga: Zale ne od konfiguracji — dany system mo e nie by  

wyposa ony w nap d dysków optycznych (nap d CD/DVD). 

# Ikona Element Opis

1 Porty USB S u y do pod czania urz dze  USB.

2 Nap d optyczny
Wewn trzny nap d optyczny; 
obs uguje dyski CD lub DVD.

3
Wska nik dost pu do 
dysku optycznego

wieci, kiedy nap d optyczny jest 
aktywny.

4
Przycisk wysuwania 
nap du optycznego

Wyrzuca dysk optyczny z nap du.

5
Otwór wysuwania 
awaryjnego

Umo liwia wysuni cie tacy nap du 
optycznego, kiedy komputer jest 
wy czony.
Wsu  ostro nie wyprostowany 

spinacz do papieru do otworu i wysu  

tac  nap du optycznego.

6 Gniazdo zasilania Gniazdo zasilacza.

1 2 3 4 5 6
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Widok od strony podstawy

1

2

5

4

3

# Ikona Element Opis

1 Blokada baterii
Umo liwia zwolnienie i wyj cie baterii. 
W ó  odpowiednie narz dzi i przesu , 
aby zwolni .

2

Przegroda na 
pami

Mie ci g ówn  pami  komputera.

Komora dysku 
twardego

Zawiera dysk twardy komputera.
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Uwaga: W przypadku modeli z procesorem AMD i pojedynczym 

modu em pami ci: Je li modu  pami ci jest wymieniany, nowy modu  

nale y umie ci  w tym samym gnie dzie, co zast powany modu .

3 G o niki
Zapewniaj  mo liwo  odtwarzania 
d wi ku.

4
Otwory wentylacyjne 
oraz wentylator

Umo liwiaj  ch odzenie komputera.
Nie wolno zakrywa  ani blokowa  

otworów.

5 Wn ka na bateri Przechowuje bateri  komputera.

# Ikona Element Opis
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U ywanie klawiatury

Klawiatura posiada pe nowymiarowe klawisze i blok klawiszy 
numerycznych, oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad, 
klawisze Windows, klawisze funkcyjne oraz specjalne.

Klawisze blokad i blok klawiszy numerycznych

Klawiatura jest wyposa ona w 3 klawisze blokad, których funkcje mo na 
w cza  i wy cza .

Klawisz 

blokady
Opis

Caps Lock
Kiedy w czona jest funkcja Caps Lock, wszystkie znaki 
alfabetyczne b d  pisane du  liter .

NumLk

Kiedy w czona jest funkcja Num Lock, blok klawiszy 
dzia a w trybie numerycznym. Klawisze dzia aj  jak 
klawisze kalkulatora (zawieraj  operatory arytmetyczne 
+, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy du ej ilo ci 
wprowadzanych danych liczbowych.

Scr Lk  
(<Fn> + <F12>)

Kiedy w czona jest funkcja Scr Lk, ekran przesuwa si  
o jedn  lini  w gór  lub w dó , przy naci ni ciu 
odpowiednio strza ki w gór  lub w dó . Scr Lk nie dzia a 
z niektórymi aplikacjami.
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Klawisze skrótów

Komputer umo liwia u ywanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w 
celu uzyskania dost pu do wi kszo ci kontrolowanych parametrów, takich 
jak jasno  ekranu czy ustawienia g o no ci.

Aby uaktywnia  klawisze skrótów, naci nij i przytrzymaj klawisz <Fn> 
przed naci ni ciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis

<Fn> + <F3> Tryb Samolot

W cza/wy cza urz dzenia 
sieciowe komputera.  
(Urz dzenia sieciowe ró ni  

si  w zale no ci od 

konfiguracji.)

<Fn> + <F4> Wstrzymanie
Powoduje przej cie komputera 
do trybu Wstrzymanie.

<Fn> + <F5>
Prze czenie 
wy wietlania

Umo liwia prze czanie 
sygna u wyj ciowego 
wy wietlacza na ekran 
wy wietlacza lub na 
zewn trzny monitor (je li jest 
przy czony) lub na oba.

<Fn> + <F6>
Wy czanie 
ekranu

Wy cza pod wietlenie ekranu 
wy wietlacza w celu 
oszcz dzania energii. Naci nij 
dowolny klawisz w celu 
przywrócenia wy wietlania.



U ywanie klawiatury -  35

<Fn> + <F7>
Prze czenie 
touchpada

S u y do w czania i 
wy czania wbudowanego 
touchpada.

<Fn> + <F8>
Prze czanie 
g o nika

Umo liwia w czanie i 
wy czanie g o ników.

<Fn> + <F12> Scr Lk Scr Lk
Umo liwia w czanie i 
wy czanie funkcji przewijania 
ekranu strza kami.

<Fn> + < >
Zwi kszenie 
jasno ci

Zwi ksza jasno  ekranu.

<Fn> + < >
Zmniejszenie 
jasno ci

Zmniejsza jasno  ekranu.

<Fn> + < >
Zwi kszenie 
g o no ci

Zwi ksza g o no  d wi ku.

<Fn> + < >
Zmniejszenie 
g o no ci

Zmniejsza g o no  d wi ku.

<Fn> + <Home>
Odtwórz/
Wstrzymaj

Odtwarzanie lub wstrzymanie 
wybranego pliku 
multimedialnego.

<Fn> + <Pg Up> Zatrzymaj
Zatrzymanie odtwarzania 
wybranego pliku 
multimedialnego.

Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis
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klawisze Windows

Klawiatura zawiera dwa klawisze do wykonywania funkcji specyficznych 
dla systemu Windows.

Klawisz Opis

Klawisz z logo 
Windows

Naci ni cie tylko tego przycisku powoduje powrót do 
ekranu Start.  
U ycie tego klawisza z innymi klawiszami udost pnia 
tak e ró ne inne funkcje. Zapoznaj si  z sekcj  
Pomoc systemu Windows.

Klawisz 
aplikacji 

Naci ni cie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak 
klikni cie prawym przyciskiem myszki; otwiera menu 
kontekstowe aplikacji.

<Fn> + <Pg Dn> Wstecz
Powrót do wcze niejszego 
pliku multimedialnego.

<Fn> + <End> Dalej
Przeskoczenie do nast pnego 
pliku multimedialnego.

Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis
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Touchpad

Podstawowe informacje o obs udze touchpada

Przy u yciu touchpada mo na sterowa  strza k  (lub „kursorem”) na 
ekranie. Kursor na ekranie b dzie pod a  za ruchem palca 
przesuwanego po touchpadzie. 

Naciskaj znajduj ce si  poni ej touchpada przyciski w lewo i w prawo, aby 
uruchomi  funkcj  zaznaczenia i wykonania. Te dwa obszary maj  
podobne dzia anie do lewego i prawego przycisku myszki. Stukni cie 
touchpada ma taki sam skutek, jak klikni cie lewym przyciskiem myszki.

Uwaga: Touchpad reaguje na ruchy palca. Im l ejsze dotkni cie, tym 
lepsza jest reakcja.  
Nale y dba  o to, aby touchpad i palce by y suche i czyste. 

Kursor jest sterowany za pomoc  kilku podstawowych gestów:

• Przeci gni cie jednym palcem: Przesu  palcem wzd u  

powierzchni touchpada, aby przesun  kursor.

• Stukni cie jednym palcem: Llekko stuknij powierzchni  

touchpada palcem, aby „klikn ”, co spowoduje wybór lub 
uruchomienie danego elementu. Szybko powtórz stukni cie, aby 
wykona  dwukrotne stukni cie lub „dwukrotne klikni cie”.

• Przeci gnij: Naci nij i przytrzymaj lew  stron  przycisku wyboru lub 

stuknij dwukrotnie gdziekolwiek na powierzchni dotykowej, a nast pnie 

przeci gnij drugim palcem po touchpadzie, aby wybra  wszystkie 

elementy w obszarze. 
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Gesty touchpada

System operacyjny Windows 8 i wiele aplikacji obs uguje gesty touchpada 
z wykorzystaniem jednego lub wi cej palców.

Uwaga: Obs uga gestów touchpada zale y od aktywnej aplikacji. 

Umo liwia to sterowanie aplikacjami za pomoc  kilku prostych gestów, na 
przyk ad: 

• Przeci gni cie do wewn trz od kraw dzi:

Dost p do narz dzi systemu Windows przez 

przeci gni cie do rodka touchpada od 

prawej, górnej lub lewej strony.

• Przeci gni cie do wewn trz od prawej kraw dzi: Prze cza 

panele.

• Przeci gni cie do wewn trz od górnej kraw dzi: Prze cza 

polecenia aplikacji.

• Przeci gni cie do wewn trz od lewej kraw dzi: Prze cza do 

poprzedniej aplikacji.

• Przeci gni cie dwoma palcami: Mo esz szybko przewija  

strony internetowe, dokumenty lub listy odtwarzania przez 

umieszczenie dwóch palców na touchpadzie i przeci gni cie 

ich w dowolnym kierunku.

• ci ganie lub rozsuwanie dwóch palców: Umo liwia 

zmniejszenie lub powi kszenie zdj , map i dokumentów przy 

pomocy prostego gestu z u yciem kciuka i palca.
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Odzyskiwanie

Je li podczas korzystania z komputera wyst pi  problemy, a sekcja 
cz sto zadawanych pyta  (patrz strona 88) nie pomaga, istnieje 
mo liwo  przywrócenia wcze niejszych ustawie  komputera, tzn. 
powrotu do poprzedniego stanu.

Sekcja ta opisuje narz dzia odzyskiwania dost pne na komputerze. Acer 
zapewnia system Acer Recovery Management, umo liwiaj cy tworzenie 
kopii do odtwarzania systemu, kopii sterowników i aplikacji, oraz opcje 
uruchamiania procesu odzyskiwania, czy to przy u yciu narz dzi 
Windows, czy te  kopii do odtwarzania systemu.

Uwaga: Aplikacja Acer Recovery Management jest dost pna tylko w 

przypadku wst pnie zainstalowanych systemów Windows.

Wa ne: Zalecamy jak najszybsze utworzenie Kopii zapasowej 

przywracania systemu Windows oraz Kopii zapasowej 

sterowników i aplikacji.  
W okre lonych przypadkach ca kowite odzyskanie systemu 

b dzie wymaga o utworzenia kopii zapasowej przywracania 

USB.
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Tworzenie kopii zapasowych przywracania

Aby dokona  ponownej instalacji przy u yciu nap du USB, nale y 
najpierw utworzy  kopi  zapasow  przywracania. Kopia zapasowa 
przywracania obejmuje ca  oryginaln  zawarto  dysku twardego 
komputera, w tym system Windows i ca e fabrycznie zainstalowane 
oprogramowanie i sterowniki. Spowoduje to przywrócenie komputera do 
stanu fabrycznego, pozwalaj c zachowa  wszystkie ustawienia i dane 
osobiste.

Uwaga: Poniewa  tworzenie kopii zapasowej odzyskiwania wymaga co 

najmniej 16 GB pami ci po sformatowaniu, zalecane jest korzystanie z 

nap du USB o pojemno ci co najmniej 32 GB. 

1. W menu Start wpisz s owo „Recovery”, a nast pnie kliknij pozycj  Acer

Recovery Management na li cie aplikacji.
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2. Kliknij pozycj  Utwórz kopi  zapasow  ustawie  fabrycznych. 
Zostanie otwarte okno Dysk odzyskiwania.

Upewnij si , e wybrana zosta a opcja Kopiuj zawarto  z 

przywracanej partycji do nap du przywracania. Zapewni to 
najpe niejsz  i najbezpieczniejsz  kopi  zapasow  przywracania.
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3. Pod cz nap d USB, a nast pnie kliknij Dalej.

• Poniewa  tworzenie kopii zapasowej odzyskiwania wymaga co 

najmniej 16 GB pami ci po sformatowaniu, zalecane jest korzystanie 

z nap du USB o pojemno ci co najmniej 32 GB.  

4. Na ekranie b dzie widoczny post p tworzenia kopii zapasowych.

5. Post puj zgodnie z instrukcjami, aby uko czy  proces.

6. Po utworzeniu kopii zapasowej przywracania mo na usun  dane 

przywracania znajduj ce si  na komputerze. Po usuni ciu tych danych 

poprzedni stan komputera mo na przywróci  wy cznie przy u yciu 

kopii zapasowej przywracania USB. W przypadku utraty lub 

wyczyszczenia nap du USB przywrócenie poprzedniego stanu 

komputera b dzie niemo liwe.
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7. Od cz nap d USB i oznacz go wyra nie.

Wa ne: Oznacz ka d  z kopii unikalnym opisem, np. „Kopia 

zapasowa przywracania systemu Windows”. Pami taj, aby kopie 

zapasowe przechowywa  w bezpiecznym miejscu, o którym nie 

zapomnisz.

Tworzenie kopii zapasowych sterowników i 
aplikacji

Aby utworzy  kopie zapasowe sterowników i aplikacji zawieraj ce
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki wymagane przez 
komputer, mo na u y  nap du USB lub, je li w danym komputerze 
zainstalowana jest nagrywarka DVD, jedn  lub kilka pustych p yt DVD z 
mo liwo ci  nagrywania.
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1. W menu Start wpisz s owo „Recovery”, a nast pnie kliknij pozycj  Acer

Recovery Management na li cie aplikacji.

2. Kliknij opcj  Utwórz kopi  zapasow  sterowników i aplikacji. 

Pod cz nap d USB lub w ó  pust  p yt  DVD do nap du optycznego, a 
nast pnie kliknij przycisk Dalej.
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• W przypadku u ycia nap du USB upewnij si  najpierw, e ma on 
wystarczaj c  pojemno .

• Je li korzystasz z p yt DVD, zostanie pokazana równie  informacja 
na temat liczby p yt potrzebnych do utworzenia kopii zapasowej. 
Upewnij si , e dysponujesz wymagan  liczb  identycznych, pustych 
p yt.
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3. Kliknij pozycj  Uruchom, aby skopiowa  pliki. Na ekranie b dzie 
widoczny post p tworzenia kopii zapasowych.

4. Post puj zgodnie z instrukcjami, aby uko czy  proces:

• W przypadku korzystania z p yt optycznych nap d b dzie wysuwa  

ka d  kolejn  p yt  po jej nagraniu. Wyjmij dysk z nap du i oznacz go 

niezmywalnym markerem. 
Je eli potrzebnych jest kilka dysków, w ó  kolejny dysk, gdy 

wy wietlony zostanie odpowiedni komunikat, a nast pnie kliknij OK. 

Kontynuuj a  do zako czenia procesu.

• W przypadku u ycia nap du USB od cz go i oznacz wyra nie.

Wa ne: Oznacz ka d  z kopii unikalnym opisem, np. „Kopia 

zapasowa przywracania aplikacji/sterowników”. Pami taj, aby 

kopie zapasowe przechowywa  w bezpiecznym miejscu, o 

którym nie zapomnisz.

Odzyskiwanie systemu

Aby przywróci  system:

1. Dokonaj niewielkich poprawek. 
Je li tylko jeden lub dwa elementy oprogramowania lub osprz tu 

przesta y dzia a  prawid owo, problem mo na rozwi za  instaluj c 

ponownie oprogramowanie lub sterowniki urz dzenia.  
Aby przywróci  zainstalowane fabrycznie oprogramowanie i sterowniki, 

patrz "Ponowna instalacja sterowników i aplikacji" na stronie 47.  
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Aby uzyska  instrukcje dotycz ce ponownej instalacji oprogramowania 
lub sterowników niezainstalowanych fabrycznie, zapoznaj si  z 
dokumentacj  produktu lub stron  obs ugi.

2. Przywró  poprzednie ustawienia systemu. 
Je li ponowna instalacja oprogramowania lub sterowników nie pomo e, 
problem mo na rozwi za  przywracaj c poprzedni stan systemu, w 
którym wszystko dzia a o prawid owo.  
Instrukcje dost pne s  w cz ci "Powrót do przechwyconego 

poprzedniego ekranu systemu" na stronie 51.

3. Zresetuj system operacyjny. 
Je li powy sze czynno ci nie rozwi za y problemu i chcesz zresetowa  
system jednak zachowa  dane u ytkownika, patrz "Przywracanie 

fabrycznych ustawie  systemu" na stronie 52.

4. Przywró  fabryczne ustawienia systemu. 
Je li powy sze czynno ci nie rozwi za y problemu i chcesz przywróci  
fabryczne ustawienia systemu, patrz "Przywracanie fabrycznych 

ustawie  systemu" na stronie 52.

Ponowna instalacja sterowników i aplikacji

W celu rozwi zania wyst puj cego problemu mo e wyst pi  konieczno  
ponownej instalacji aplikacji i sterowników urz dzenia zainstalowanych na 
komputerze fabrycznie. Ponownej instalacji mo na dokona  u ywaj c z 
dysku twardego lub utworzonej kopii zapasowej.
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• Inne aplikacje — aby ponownie zainstalowa  oprogramowanie, które 
nie by o fabrycznie zainstalowane na komputerze, nale y zastosowa  
si  do instrukcji instalacji oprogramowania. 

• Nowe sterowniki urz dzenia — aby ponownie zainstalowa  sterowniki 
urz dzenia, które nie by y zainstalowane fabrycznie na komputerze, 
post puj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z urz dzeniem.

W przypadku ponownej instalacji za pomoc  systemu Windows, gdy 
informacje na temat przywracania przechowywane s  na komputerze:

• W menu Start wpisz s owo „Recovery”, a nast pnie kliknij pozycj  
Acer Recovery Management na li cie aplikacji.

• Kliknij opcj  Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje. 
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• Powinna zosta  wy wietlona sekcja Zawarto  aplikacji Acer

Centrum zasobów. 

• Kliknij ikon  Instaluj dla pozycji, któr  chcesz zainstalowa , a 
nast pnie post puj zgodnie z poleceniami wy wietlanymi na 
ekranie, aby zako czy  instalacj . Powtórz ten krok dla ka dej 
pozycji, któr  chcesz zainstalowa  ponownie.

W przypadku ponownej instalacji przy u yciu Kopii zapasowej 
sterowników i aplikacji na p ycie DVD lub nap dzie USB:

1. W ó  Kopi  zapasow  sterowników i aplikacji na nap du dysku lub 
pod cz j  do wolnego portu USB.

• W przypadku w o enia p yty DVD nale y odczeka  na uruchomienie 
aplikacji Acer Centrum zasobów.
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• Je li aplikacja Acer Centrum zasobów nie zostanie uruchomiona 
automatycznie, naci nij klawisz Windows + <E>, a nast pnie kliknij 
dwukrotnie ikon  nap du optycznego. 

• W przypadku korzystania z nap du USB naci nij klawisz Windows + 
<E>, a nast pnie kliknij dwukrotnie nap d, na którym zapisana jest 
kopia zapasowa. Kliknij dwukrotnie pozycj  ResourceCenter.

2. Powinna zosta  wy wietlona sekcja Zawarto  aplikacji Acer Centrum 

zasobów. 

3. Kliknij ikon  Instaluj dla pozycji, któr  chcesz zainstalowa , a 
nast pnie post puj zgodnie z poleceniami wy wietlanymi na 
ekranie, aby zako czy  instalacj . Powtórz ten krok dla ka dej pozycji, 
któr  chcesz zainstalowa  ponownie.
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Powrót do przechwyconego poprzedniego ekranu systemu

Funkcja Przywracanie systemu Microsoft od czasu do czasu zapami tuje 
ustawienia systemu i zapisuje je jako punkty przywracania. W przypadku 
wi kszo ci trudnych do rozwi zania problemów z oprogramowaniem 
mo na powróci  do jednego takich punktów przywracania i ponownie 
uruchomi  system.

System Windows automatycznie tworzy dodatkowy punkt przywracania 
ka dego dnia i przy ka dej instalacji oprogramowania lub sterowników 
urz dzenia.

Uwaga: Aby dowiedzie  si  wi cej na temat korzystania z funkcji 
Przywracanie systemu Microsoft, wpisz s owo „Pomoc” w menu Start, 
a nast pnie kliknij pozycj  Pomoc i obs uga techniczna na li cie 
aplikacji. Wpisz fraz  „przywracanie systemu Windows” w polu 
Wyszukaj w Pomocy, a nast pnie naci nij przycisk Enter.

Powrót do punktu przywracania

1. W menu Start wpisz fraz  „Panel sterowania”, a nast pnie kliknij 
pozycj  Panel sterowania na li cie aplikacji.

2. Kliknij pozycje System i zabezpieczenia > Centrum akcji, a nast pnie 
kliknij opcj  Odzyskiwanie w dolnej cz ci okna. 

3. Kliknij polecenie Otwórz przywracanie systemu, a nast pnie przycisk 
Dalej. 

4. Kliknij ostatni punkt przywracania (z czasu, w którym system dzia a  
prawid owo), kliknij przycisk Dalej, a nast pnie przycisk Zako cz. 
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5. Zostanie wy wietlone okno potwierdzenia; kliknij opcj  Tak. System 
zostanie przywrócony przy u yciu okre lonego punktu przywracania. 
Proces ten mo e potrwa  kilka minut i po jego zako czeniu komputer 
mo e zosta  ponownie uruchomiony.

Przywracanie fabrycznych ustawie  systemu

W przypadku wyst pienia problemów z komputerem, których nie mo na 
rozwi za  przy u yciu innych metod, konieczne mo e by  ponowne 
zainstalowanie ca ego systemu, aby przywróci  jego ustawienia 
fabryczne. Ustawienia mo na przywróci  u ywaj c z dysku twardego lub 
utworzonej kopii zapasowej przywracania.

• Je li wci  mo esz uruchomi  system Windows i partycja przywracania 

nie zosta a usuni ta, patrz "Przywracanie z systemu Windows" na 

stronie 52.

• Je li uruchomienie systemu Windows jest niemo liwe, oryginalny 

twardy dysk zosta  ca kowicie sformatowany lub zainstalowano 

zast pczy dysk twardy, patrz "Przywracanie z kopii zapasowych 

przywracania" na stronie 57.

Przywracanie z systemu Windows

Uruchom aplikacj  Acer Recovery Management:

• W menu Start wpisz s owo „Recovery”, a nast pnie kliknij pozycj  Acer

Recovery Management na li cie aplikacji.
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Dost pne s  dwie opcje: Przywracanie ustawie  fabrycznych 
(Zresetowanie komputera) lub Przywracanie spersonalizowane 
(Od wie enie komputera). 

Funkcja Przywracanie ustawie  fabrycznych usuwa wszystkie dane z 
dysku twardego, a nast pnie instaluje ponownie system Windows i 
wszystkie programy oraz sterowniki, które by y fabrycznie zainstalowane 
w systemie. Je li masz dost p do wa nych plików na dysku twardym, 
utwórz teraz ich kopi  zapasow . Zobacz "Przywró  ustawienia 

fabryczne przy u yciu aplikacji Acer Recovery Management" na 

stronie 54.

Funkcja Przywracanie spersonalizowane podejmuje prób  zachowania 
plików (danych) u ytkownika, ale oprogramowanie i sterowniki s  
instalowane od nowa. Wszelkie oprogramowanie zainstalowane po 
zakupie komputera zostanie usuni te (z wyj tkiem oprogramowania 
zainstalowanego ze Sklepu Windows). Zobacz "Przywracanie 

spersonalizowane przy u yciu aplikacji Acer Recovery Management" 

na stronie 56.



54 - Odzyskiwanie

Przywró  ustawienia fabryczne przy u yciu aplikacji Acer Recovery 

Management

1. Kliknij pozycj  Przywró  ustawienia fabryczne.

Ostrze enie: Przywrócenie ustawie  fabrycznych spowoduje 

usuni cie wszystkich plików zapisanych na twardym dysku.

2. Zostanie otwarte okno Zresetuj komputer.

Ilustracje s  przyk adowe.



Odzyskiwanie -  55

3. Kliknij opcj  Dalej, a nast pnie wybierz sposób usuni cia plików: 

a. Opcja Usu  tylko pliki spowoduje szybkie usuni cie wszystkich 
plików przed przywróceniem stanu komputera, co trwa oko o 30 
minut. 

b. Opcja Wyczy  ca y nap d spowoduje ca kowite wyczyszczenie 
nap du po usuni ciu wszystkich plików. Po przywróceniu systemu 
pliki wi c nie b d  ju  widoczne. Czyszczenie nap du trwa znacznie 
d u ej, do 5 godzin, jednak jest du o bezpieczniejsze, poniewa  stare 
pliki s  ca kowicie usuwane. 

4. Kliknij opcj  Zresetuj. 

5. Proces przywracania rozpoczyna si  od ponownego uruchomienia 
komputera, a nast pnie pliki s  kopiowane na twardy dysk. 

6. Po zako czeniu procesu odzyskiwania mo na rozpocz  korzystanie z 
komputera, powtarzaj c czynno ci procesu pierwszego uruchamiania.

Przywracanie z dysku twardego podczas uruchamiania

1. W cz komputer i naci nij klawisze <Alt> + <F10> podczas rozruchu. 
Zostawanie wy wietlony ekran umo liwiaj cy wybór uk adu klawiatury.

2. Dost pne jest kilka opcji. Kliknij Rozwi zywanie problemów.

3. Kliknij polecenie Od wie  komputer lub Resetowanie ustawie  do 

stanu pocz tkowego.
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Uwaga: Polecenie „Od wie  komputer” umo liwia przywrócenie 

komputera do fabrycznych ustawie  domy lnych bez zmieniania 

plików. Polecenie „Resetowanie ustawie  do stanu pocz tkowego” 

powoduje usuni cie wszystkich plików i zresetowanie komputera do 

ustawie  fabrycznych.

4. Kliknij Dalej. Proces ten zajmie kilka minut.

Przywracanie spersonalizowane przy u yciu aplikacji Acer Recovery 

Management

1. Kliknij opcj  Przywracanie spersonalizowane (zachowaj dane 

u ytkownika).
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2. Zostanie otwarte okno Od wie  komputer.

3. Kliknij przycisk Dalej, a nast pnie Od wie . 

4. Proces przywracania rozpoczyna si  od ponownego uruchomienia 
komputera, a nast pnie pliki s  kopiowane na twardy dysk. Proces ten 
trwa oko o 30 minut.

Przywracanie z kopii zapasowych przywracania

Przywracanie z kopii zapasowych przywracania zapisanych na nap dzie 
USB:

1. Odszukaj kopie zapasowe przywracania.

2. Je li komputer nie ma wbudowanej klawiatury, upewnij si , e 
klawiatura zosta a pod czona do komputera.

3. Pod cz nap d USB i w cz komputer.

4. Je li Menu rozruchu F12 nie jest jeszcze w czone, nale y je w czy :

a. Naci nij <F2> podczas uruchamiania komputera. 

b. Naciskaj c klawisze strza ki w lewo lub strza ki w prawo, wybierz 
menu Main.
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c. Naciskaj klawisz, a  zostanie wybrane F12 Boot Menu, naci nij 
<F5>, aby zmieni  to ustawienie na Enabled. 

d. Naciskaj c klawisze strza ki w lewo lub strza ki w prawo, wybierz 
menu Exit.

e. W zale no ci od u ywanego przez komputer typu systemu BIOS, 
wybierz opcj  Save Changes and Exit lub Exit Saving Changes, a 
nast pnie naci nij przycisk Enter. Wybierz OK lub Yes, aby 
potwierdzi . 

f. Komputer zostanie uruchomiony ponownie.

5. Podczas uruchamiania naci nij <F12>, aby otworzy  menu rozruchu. 
Menu rozruchu umo liwia wybór urz dzenia, od którego chcesz zacz , 
wybierz nap d USB.

a. Naciskaj c klawisze strza ek wybierz USB Device, a nast pnie 
naci nij przycisk Enter. 

b. Zamiast normalnego procesu rozruchu system Windows uruchomi 
si  z kopii zapasowej.

6. Wybierz typ klawiatury.

7. Wybierz opcj  Troubleshoot, a nast pnie wybierz sposób 
przywracania systemu:

a. Kliknij Advanced, a nast pnie System Restore, aby uruchomi  
funkcj  Przywracanie systemu Microsoft:Funkcja  
Przywracanie systemu Microsoft od czasu do czasu zapami tuje 
ustawienia systemu i zapisuje je jako punkty przywracania. W 
przypadku wi kszo ci trudnych do rozwi zania problemów z 
oprogramowaniem mo na powróci  do jednego takich punktów 
przywracania i ponownie uruchomi  system.
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b. Kliknij opcj  Reset your PC, aby uruchomi  proces 
resetowania:Funkcja  
Reset your PCusuwa wszystkie dane z dysku twardego, a nast pnie 
instaluje ponownie system Windows i wszystkie programy oraz 
sterowniki, które by y fabrycznie zainstalowane w systemie. Je li 
masz dost p do wa nych plików na dysku twardym, utwórz teraz ich 
kopi  zapasow . Zobacz "Zresetuj komputer przy u yciu kopii 

zapasowej przywracania" na stronie 60.

c. Kliknij opcj  Refresh your PC, aby uruchomi  proces 
od wie ania:Funkcja  
Refresh your PC podejmuje prób  zachowania plików (danych) 
u ytkownika, ale oprogramowanie i sterowniki s  instalowane od 
nowa. Wszelkie oprogramowanie zainstalowane po zakupie 
komputera zostanie usuni te (z wyj tkiem oprogramowania 
zainstalowanego ze Sklepu Windows). Zobacz "Od wie  komputer 

przy u yciu kopii zapasowej przywracania" na stronie 61.
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Zresetuj komputer przy u yciu kopii zapasowej przywracania

Ostrze enie: Zresetowanie komputera spowoduje usuni cie 

wszystkich plików zapisanych na twardym dysku.

1. Zostanie otwarte okno Zresetuj komputer.

Ilustracje s  przyk adowe.

2. Kliknij przycisk Dalej.

3. Wybierz system operacyjny, który chcesz przywróci  (zazwyczaj 
dost pna jest tylko jedna opcja).

4. Wybierz opcj  zachowania wszelkich zmian na twardym dysku:

a. Je li przywracana partycja lub partycja zmieniona w inny sposób na 
twardym dysku zosta a usuni ta i chcesz zachowa  te zmiany, 
wybierz opcj  Nie. 

b. Aby ca kowicie przywróci  ustawienia fabryczne komputera, wybierz 
opcj  Tak.

5. Wybierz, w jaki sposób chcesz usun  pliki: 

a. Opcja Usu  tylko pliki spowoduje szybkie usuni cie plików przed 
przywróceniem stanu komputera. Proces ten trwa oko o 30 minut. 
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b. Opcja Wyczy  ca y nap d spowoduje ca kowite wyczyszczenie 
nap du po usuni ciu wszystkich plików. Po przywróceniu systemu 
pliki wi c nie b d  ju  widoczne. Czyszczenie nap du trwa znacznie 
d u ej, do 5 godzin, jednak jest du o bezpieczniejsze, poniewa  stare 
pliki s  ca kowicie usuwane. 

6. Kliknij opcj  Zresetuj. 

7. Po zako czeniu procesu odzyskiwania mo na rozpocz  korzystanie z 
komputera, powtarzaj c czynno ci procesu pierwszego uruchamiania.

Od wie  komputer przy u yciu kopii zapasowej przywracania

1. Zostanie otwarte okno Od wie  komputer.

2. Kliknij Dalej.

3. Wybierz system operacyjny, który chcesz przywróci  (zazwyczaj 
dost pna jest tylko jedna opcja).

4. Kliknij przycisk Od wie . 

5. Proces przywracania rozpoczyna si  od ponownego uruchomienia 
komputera, a nast pnie pliki s  kopiowane na twardy dysk. Proces ten 
trwa oko o 30 minut.
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Zarz dzanie energi

Komputer posiada wbudowany modu  zarz dzania energi  monitoruj cy 
aktywno  systemu. Aktywno  systemu odnosi si  do wszelkiej 
aktywno ci anga uj cej jedno lub wi cej nast puj cych urz dze : 
klawiatura, myszka, dysk twardy, urz dzenia peryferyjne pod czone do 
komputera, a tak e pami  wideo. Je eli nie zostanie stwierdzona 
aktywno  w ci gu okre lonego czasu, komputer zatrzymuje dzia anie 
niektórych lub wszystkich wymienionych urz dze  w celu oszcz dzania 
energii.

Wy czanie szybkiego rozruchu

Do przyspieszania uruchamiania w komputerze u ywana jest funkcja 
szybkiego rozruchu, która jednak powoduje zu ycie niewielkiej ilo ci 
energii w celu sprawdzania wyst powania sygna u uruchamiania. 
Sprawdzanie powoduje powolne zu ywanie energii akumulatora 
komputera. 

Aby zmniejszy  pobór energii przez komputer, a zatem jego wp yw na 
rodowisko, wy cz funkcj  szybkiego rozruchu:

Uwaga: Je li funkcja szybkiego rozruchu jest wy czona, 

uruchomienie komputera z trybu u pienia potrwa d u ej. Ponadto 

komputer nie zostanie uruchomiony w przypadku otrzymania 

polecenia uruchomienia przez sie  (funkcja Wake on LAN). 
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1. Otwórz Pulpit.

2. Kliknij polecenie Opcje zasilania w obszarze 
powiadomie .

3. Wybierz polecenie Wi cej opcji zasilania. 
 
 
 

4. Wybierz Wybierz dzia anie przycisków zasilania.

5. Aby przej  do Ustawie  zamykania, wybierz Zmie  ustawienia, które 

s  obecnie niedost pne.
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6. Przewi  w dó  i wy cz opcj  W cz szybki rozruch. 

7. Wybierz Zapisz zmiany.
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Pakiet akumulatora

W komputerze jest stosowany pakiet akumulatora zapewniaj cy 
mo liwo  d ugiego u ytkowania pomi dzy okresami adowania.

Charakterystyka pakietu akumulatora

Akumulator jest zawsze adowany, kiedy tylko komputer zostanie 
przy czony do zasilacza. Komputer obs uguje funkcj  adowania podczas 
u ytkowania, co pozwala do adowywa  akumulator podczas eksploatacji 
komputera. Jednak e adowanie akumulatora, gdy komputer jest 
wy czony, jest znacznie krótsze.

Akumulator jest przydatnym ród em zasilania podczas podró y lub w 
razie awarii zasilania sieciowego. Wskazane jest dysponowanie 
dodatkowym, w pe ni na adowanym pakietem akumulatora jako 
rezerwowym ród em zasilania. Skontaktuj si  ze swym dostawc , aby 
uzyska  szczegó owe informacje dotycz ce zamówienia zapasowego 
pakietu akumulatora.

adowanie akumulatora

Aby na adowa  akumulator, najpierw upewnij si , czy zosta  prawid owo 
zainstalowany we wn ce dla akumulatora. Przy cz zasilacz do 
komputera, a nast pnie przy cz go do gniazdka sieci elektrycznej. 
Podczas adowania akumulatora mo esz nadal u ywa  swój komputer 
korzystaj c z zasilania z sieci pr du przemiennego. Jednak e adowanie 
akumulatora, gdy komputer jest wy czony, jest znacznie krótsze.
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Uwaga: Doradzamy na adowanie akumulatora przed wycofaniem go 

z u ycia na dzie . adowanie akumulatora przez noc przed podró  

umo liwi nast pnego dnia uruchomienie komputera z ca kowicie 

na adowanym akumulatorem.

Formowanie nowego pakietu akumulatora

Przed pierwszym u yciem akumulatora konieczne jest przeprowadzenie 
procesu „formowania”:

1. W ó  nowy akumulator nie w czaj c komputera.

2. Przy cz zasilacz pr du przemiennego i wykonaj pe ne adowanie 
akumulatora.

3. Od cz zasilacz pr du przemiennego.

4. W cz komputer i u ywaj go wykorzystuj c zasilanie akumulatorowe.

5. Doprowad  do ca kowitego wyczerpania akumulatora do chwili 
pojawienia si  ostrze enia o niskim poziomie na adowania akumulatora.

6. Przy cz zasilacz pr du przemiennego i ponownie wykonaj pe ne 
adowanie akumulatora.

Wykonuj te czynno ci a  akumulator przejdzie trzykrotnie cykl adowania i 
roz adowania.

Ten proces formowania nale y przeprowadza  w przypadku wszystkich 
nowych akumulatorów lub akumulatora, który nie by  u ywany przez d ugi 
okres czasu. Je li komputer ma by  przechowywany przez okres d u szy 
ni  dwa tygodnie, doradzamy wyj  pakiet akumulatora.
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Ostrze enie! Nie nale y nara a  pakietów akumulatorów na 

dzia anie temperatur ni szych od 0°C lub wy szych od 45°C. 

Skrajne temperatury mog  by  szkodliwe dla pakietu 

akumulatora.

Dzi ki przeprowadzeniu procesu formowania, akumulator mo e 
przyjmowa  maksymalny mo liwy adunek energii. Zaniedbanie 
wykonania tej procedury uniemo liwi akumulatorowi uzyskiwanie 
maksymalnego adunku energii, a tak e spowoduje skrócenie 
u ytecznego okresu trwa o ci akumulatora.

Ponadto, na u yteczny okres trwa o ci akumulatora szkodliwy wp yw ma 
eksploatacja w nast puj cych warunkach:

• U ytkowanie komputera z zainstalowanym akumulatorem przy sta ym 

korzystaniu z zasilacza pr du przemiennego. Je eli chcesz stale 

u ywa  zasilacza pr du przemiennego, doradzamy wyj cie pakietu 

akumulatora po uprzednim ca kowitym na adowaniu.

• Nie stosowanie si  do przedstawionej powy ej zasady ca kowitego 

roz adowywania i pe nego adowania akumulatora.

• Cz ste u ywanie; im cz ciej korzystasz z akumulatora, tym szybciej 

osi gnie on koniec swego u ytecznego okresu trwa o ci. Okres 

przydatno ci do u ytkowania standardowego akumulatora 

komputerowego wynosi oko o 300 cykli adowania.
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Optymalizowanie okresu trwa o ci akumulatora

Optymalizowanie okresu trwa o ci akumulatora pomaga maksymalnie 
wykorzysta  dzia anie akumulatora, zapewniaj c wyd u enie cyklu 
roz adowania/ adowania i poprawiaj c efektywno  adowania. Zalecamy 
stosowanie si  do przedstawionych poni ej sugestii:

• Zakupi  dodatkowy pakiet akumulatora.

• Kiedy tylko jest to mo liwe korzysta  z zasilacza pr du przemiennego, 

pozostawiaj c akumulator w rezerwie na okres u ytkowania w podró y.

• Wyjmowa  kart  PC Card, je eli nie jest u ywana, poniewa  w sposób 

ci g y pobiera pr d (wybrane modele).

• Przechowywa  pakiet akumulatora w ch odnym, suchym miejscu. 

Zalecana temperatura wynosi od 10°C do 30°C. Wy sze temperatury 

mog  powodowa  szybsze samoroz adowanie akumulatora.

• Nadmierne do adowywanie skraca okres trwa o ci akumulatora.

• Dbanie o zasilacz pr du przemiennego oraz akumulator. 

Kontrola poziomu na adowania akumulatora

W systemie Windows miernik energii wskazuje bie cy poziom 

na adowania akumulatora. Nale y umie ci  kursor nad ikon  akumulatora/

zasilania na pasku zada , aby zosta  przedstawiony bie cy poziom 

na adowania akumulatora.
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Ostrze enie o niskim poziomie na adowania akumulatora

Korzystaj c z zasilania akumulatorowego nale y zwraca  uwag  na 
miernik energii systemu Windows.

Ostrze enie! Zasilacz pr du przemiennego nale y przy cza  

najszybciej jak to jest mo liwe po pojawieniu si  ostrze enia o 

niskim poziomie na adowania akumulatora. Gdy akumulator 

roz aduje si  ca kowicie i komputer zamknie system, nast pi 

utrata danych.

Kiedy pojawi si  ostrze enie o niskim poziomie na adowania akumulatora, 
zalecany tok post powania zale y od sytuacji:

Sytuacja Zalecane dzia anie

Dost pny jest 
zasilacz pr du 
przemiennego oraz 
gniazdko sieci 
elektrycznej.

1. Przy cz zasilacz pr du przemiennego do 
komputera, a nast pnie przy cz go do gniazdka 
sieci elektrycznej.
2. Zapisz wszystkie potrzebne pliki.
3. Podejmij dalsz  prac . 
Wy cz komputer, gdy konieczne jest szybkie 

na adowanie akumulatora.

Dost pny jest 
dodatkowy, ca kowicie 
na adowany pakiet 
akumulatora.

1. Zapisz wszystkie potrzebne pliki.
2. Zamknij wszystkie aplikacje.
3. Wy cz komputer.
4. Wymie  pakiet akumulatora.
5. W cz komputer i podejmij prac .
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Instalowanie i wyjmowanie pakietu akumulatora

Wa ne: Zanim wyjmiesz akumulator z komputera, przy cz 

zasilacz pr du przemiennego, je li chcesz nadal u ywa  

komputera. W przeciwnym razie, najpierw wy cz komputer.

Instalowanie pakietu akumulatora:

1. Ustaw akumulator w jednej linii z otwart  wn k  na akumulator. Zadbaj, 
aby najpierw by  wprowadzony koniec akumulatora ze stykami 
elektrycznymi oraz, aby górna powierzchnia akumulatora by a 
skierowana w gór .

2. Wsu  akumulator do wn ki i delikatnie pchnij a  zostanie zablokowany 
na swoim miejscu.

Wyjmowanie pakietu akumulatora:

1. Przesu  zwalniacz zatrzasku akumulatora w celu odblokowania 
akumulatora.

2. Wyci gnij akumulator z wn ki.

Nie jest dost pny jest 
zasilacz pr du 
przemiennego lub 
gniazdko sieci 
elektrycznej. Nie 
posiadasz 
zapasowego pakietu 
akumulatora.

1. Zapisz wszystkie potrzebne pliki.
2. Zamknij wszystkie aplikacje.
3. Wy cz komputer.

Sytuacja Zalecane dzia anie
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Podró owanie z tym 
komputerem

W tym rozdziale zamieszczono wskazówki i porady zwi zane z 
przenoszeniem komputera i podró owaniem z komputerem.

Od czanie wyposa enia zewn trznego

W celu od czenia komputera od akcesoriów zewn trznych nale y 
wykona  nast puj ce czynno ci:

1. Zapisz wszystkie otwarte pliki.

2. Wyjmij dyski z nap dów optycznych.

3. Wy cz komputer.

4. Zamknij pokryw  wy wietlacza.

5. Od cz przewód od zasilacza pr du przemiennego.

6. Od cz klawiatur , urz dzenie wskazuj ce, drukark , zewn trzny 
monitor i inne urz dzenia zewn trzne.

7. Od cz blokad  Kensington, je eli jest u ywana do zabezpieczenia 
komputera.

W podró y

Przy przemieszczaniu si  na niewielkie odleg o ci, na przyk ad z biura do 
miejsca spotkania.
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Przygotowanie komputera

Przed przenoszeniem komputera nale y zamkn  i zatrzasn  pokryw  
wy wietlacza, aby wprowadzi  komputer w tryb wstrzymania. Mo na teraz 
bezpiecznie przenie  komputer do dowolnego miejsca w budynku. Aby 
wyprowadzi  komputer z trybu wstrzymania, nale y otworzy  pokryw  
wy wietlacza, a nast pnie nacisn  i zwolni  przycisk zasilania.

Gdy komputer b dzie przenoszony do biura klienta lub do innego 
budynku, wtedy przed przeniesieniem mo na zako czy  prac  
komputera: 

Naci nij klawisz Windows + <C>, kliknij opcje Ustawienia > Zasilanie, a 
nast pnie kliknij opcj  Zamknij.

Lub:

Mo na wymusi  przej cie komputera do trybu wstrzymania, naciskaj c 
klawisze <Fn> + <F4>. A nast pnie zamknij wy wietlacz.

Kiedy b dziesz znów gotowy do u ywania komputera, otwórz wy wietlacz, 
a nast pnie naci nij i zwolnij przycisk zasilania.

Uwaga: Komputer mo e przej  w tryb hibernacji lub g bokiego

u pienia po okre lonym czasie trybu u pienia.

Co nale y bra  ze sob  na spotkania

Je li spotkanie jest wzgl dnie krótkie, oprócz komputera nie b dziesz 
musia  bra  ze sob  niczego wi cej. Je eli jednak to spotkanie mo e by  
d u sze lub akumulator nie jest w pe ni na adowany, mo na wzi  zasilacz 
pr du przemiennego, aby go w czy  w miejscu spotkania.
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Je eli w miejscu spotkania nie ma gniazdka zasilania elektrycznego, 
nale y zredukowa  szybko  roz adowania akumulator, przestawiaj c 
komputer do trybu wstrzymania. Nacisn  klawisze <Fn> + <F4> lub 
zamkn  pokryw  wy wietlacza, je eli komputer nie jest intensywnie 
u ywany. 

Zabieranie komputera do domu

Podczas przenoszenia komputera z biura do domu lub odwrotnie.

Przygotowanie komputera

W celu przygotowania do przeniesienia do domu, po od czeniu 
komputera od wyposa enia zewn trznego, nale y wykona  nast puj ce 
czynno ci:

• Sprawdzi , czy ze stacji zosta y wyj te wszystkie no niki i dyski 

kompaktowe. Pozostawienie no nika w nap dzie mo e spowodowa  

uszkodzenie g owicy nap du.

• Komputer nale y w o y  do walizki ochronnej, zabezpieczaj cej go 

przed uszkodzeniami w razie upadku.

Ostrze enie: Nale y unika  umieszczania w walizce elementów 

obok górnej cz ci pokrywy komputera. Naci ni cie górnej 

cz ci pokrywy mog oby spowodowa  uszkodzenie ekranu.
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Co nale y wzi  ze sob

Nale y wzi  ze sob  niektóre rzeczy, je eli nie ma ich w domu:

• Zasilacz pr du przemiennego i przewód zasilaj cy.

• Drukowany Instrukcja konfiguracji.

Zalecenia dodatkowe

Podczas podró y do pracy i z pracy nale y stosowa  si  do podanych 

poni ej zalece  dotycz cych zabezpieczenia komputera:

• Zabieraj c komputer ze sob  nale y minimalizowa  wp yw zmian 

temperatury.

• W razie konieczno ci zatrzymania si  na d u szy czas bez mo liwo ci 

zabrania komputera ze sob , nale y zostawi  go w baga niku 

samochodu, aby unikn  nadmiernego nagrzewania komputera.

• Zmiany temperatury i wilgotno ci mog  spowodowa  kondensacj . 

Przed w czeniem komputera nale y zaczeka  na przywrócenie 

temperatury pokojowej i sprawdzi , czy nie dosz o do kondensacji pary 

na ekranie. W przypadku zmiany temperatury o wi cej ni  10°C (18°F), 

nale y d u ej zaczeka  na powolne przywrócenie temperatury 

pokojowej. O ile to mo liwe, nale y pozostawi  komputer na 30 minut w 

otoczeniu o temperaturze po redniej pomi dzy temperatur  zewn trzn  

i temperatur  pokojow .
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Konfiguracja biura domowego

Je eli cz sto pracujesz korzystaj c z komputera w domu, korzystne mo e 
by  zakupienie drugiego zasilacza pr du przemiennego, przeznaczonego 
do u ywania w domu. Posiadanie drugiego zasilacza pr du zmiennego 
pozwoli unikn  przenoszenia dodatkowego ci kiego przedmiotu do 
domu i z domu.

Je eli u ywasz komputera w domu przez znaczne okresy czasu, 
korzystne mo e by  tak e dodanie zewn trznej klawiatury, monitora lub 
myszki.

Podró owanie z komputerem

Podczas podró y na wi ksze odleg o ci, na przyk ad z w asnego biura do 

biura klienta lub podczas lokalnych podró y.

Przygotowanie komputera

Komputer nale y przygotowa  w taki sam sposób, jak w przypadku 
zabierania go do domu. Nale y sprawdzi , czy akumulator komputera jest 
na adowany. Podczas przechodzenia przez bramk  kontroli, ochrona 
lotniska mo e wymaga  w czenia komputera.

Co nale y wzi  ze sob

Nale y wzi  ze sob  nast puj ce elementy wyposa enia:

• Zasilacz pr du przemiennego.

• Zapasowy, ca kowicie na adowany pakiet akumulatora.
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• Dodatkowe pliki ze sterownikami drukarek, je eli planowane jest u ycie 
innej drukarki.

Zalecenia dodatkowe

Oprócz stosowania si  do zalece  obowi zuj cych przy przenoszeniu 
komputera do domu, nale y stosowa  si  tak e do poni szych zalece  w 
celu zabezpieczenia komputera podczas podró y:

• Komputer nale y zawsze traktowa  jako baga  podr czny.

• O ile to mo liwe, komputer nale y trzyma  przy sobie. Urz dzenia do 
prze wietlania baga u na lotnisku s  bezpieczne dla komputera, ale nie 
nale y poddawa  komputera dzia aniu wykrywacza metalu.

Podró e zagraniczne z komputerem

Podczas podró y z kraju do kraju.

Przygotowanie komputera

Komputer nale y przygotowa  w taki sam sposób, jak w przypadku 
zwyk ych podró y.

Co nale y wzi  ze sob

Nale y wzi  ze sob  nast puj ce elementy wyposa enia:

• Zasilacz pr du przemiennego.

• Przewody zasilaj ce odpowiednie do u ycia w docelowym kraju 
podró y.
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• Zapasowy, ca kowicie na adowany pakiet akumulatora.

• Dodatkowe pliki ze sterownikami drukarek, je eli planowane jest u ycie 
innej drukarki.

• Dowód zakupu, gdyby wyst pi a konieczno  okazania takiego 
dokumentu s u bom celnym.

• Paszport International Travelers Warranty (Mi dzynarodowa gwarancja 
podró nego).

Zalecenia dodatkowe

Nale y stosowa  si  do takich samych dodatkowych zalece , jak w 
przypadku zwyk ych podró y z komputerem. 

Dodatkowo, podczas podró y zagranicznych mog  okaza  si  u yteczne 
nast puj ce wskazówki:

• Podczas podró y do innego kraju, nale y sprawdzi , czy dane 
techniczne przewodu zasilaj cego zasilacza pr du przemiennego s  
zgodne z parametrami napi cia pr du przemiennego w danym kraju. 
Je eli nie s  zgodne, nale y kupi  przewód zasilaj cy zgodny z 
lokalnymi parametrami napi cia pr du przemiennego. Do zasilania 
komputera nie nale y u ywa  sprzedawanych konwerterów do zasilania 
innych urz dze .

• Je eli u ywany jest modem, nale y sprawdzi , czy modem i z cze s  
zgodne z systemem telekomunikacyjnym docelowego kraju podró y.
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Zabezpieczanie komputera

Komputer jest drogim urz dzeniem i nale y zadba  o jego 
bezpiecze stwo. Naucz si  zasad ochrony i zabezpieczania komputera.

Elementami zabezpieczenia komputera s  blokady sprz towe i 
programowe — blokada zabezpieczaj ca i has a.

U ywanie blokady zabezpieczaj cej komputer

Ten komputer jest wyposa ony w gniazdo zabezpieczenia zgodnego z 

systemem Kensington przeznaczone dla blokady komputera.

Kabel zabezpieczenia komputera nale y owin  wokó  ci kiego 

nieruchomego obiektu, takiego jak stó  lub uchwyt zablokowanej szuflady. 

Wstaw zamek blokady do gniazda i przekr  klucz w celu zamkni cia 

blokady. Dost pne s  tak e modele bez kluczy.

U ywanie hase

Has a umo liwiaj  ochron  komputera przed nieautoryzowanym 
dost pem. Ustawienie tych hase  tworzy kilka ró nych poziomów 
zabezpieczenia komputera i znajduj cych si  w nim danych:

• Has o administratora chroni przed nieautoryzowanym dost pem do 
narz dzia konfiguracji systemu BIOS. Po skonfigurowaniu has a nale y 
je poda , aby uzyska  dost p do narz dzia BIOS. Zobacz "Program 
narz dziowy BIOS" na stronie 87.
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• Has o u ytkownika chroni komputer przed nieautoryzowanym 
dost pem. Aby maksymalnie zwi kszy  poziom zabezpiecze , mo na 
u y  kombinacji tego has a w po czeniu z ochron  has em podczas 
uruchamiania komputera oraz przywracania go ze stanu hibernacji (je li 
jest dost pny).

• Has o podczas uruchamiania chroni komputer przed nieautoryzowanym 
dost pem. Aby maksymalnie zwi kszy  poziom zabezpiecze , mo na 
u y  kombinacji tego has a w po czeniu z ochron  has em podczas 
uruchamiania komputera oraz przywracania go ze stanu hibernacji (je li 
jest dost pny).

Wa ne: Nie zapomnij has a administratora! W przypadku 
zapomnienia has a skontaktuj si  ze swoim dystrybutorem lub 
autoryzowanym centrum serwisowym.

Wprowadzanie hase

Kiedy has o zosta o ustawione, na rodku ekranu wy wietlacza pojawia 
si  monit o podanie has a. 

• Po skonfigurowaniu has a administratora naci ni cie klawisza <F2> 
podczas uruchamiania komputera w celu uzyskania dost pu do 
narz dzia konfiguracji systemu BIOS powoduje wy wietlenie monitu o 
podanie has a.

• Wpisz has o administratora, a nast pnie naci nij klawisz <Enter>, aby 
uzyska  dost p do narz dzia konfiguracji systemu BIOS. W przypadku 
wprowadzenia b dnego has a wy wietlone zostanie okno z 
ostrze eniem. Spróbuj ponownie i naci nij klawisz <Enter>.
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• Po skonfigurowaniu has a u ytownika i ustawieniu parametru dania 
has a podczas uruchamiania komputera wy wietlany jest monit o 
podanie has a.

• Wpisz has o u ytkownika, a nast pnie naci nij klawisz <Enter>, aby 
uzyska  dost p do komputera. W przypadku wprowadzenia b dnego 
has a wy wietlone zostanie okno z ostrze eniem. Spróbuj ponownie i 
naci nij klawisz <Enter>.

Wa ne: Masz trzy próby na wpisanie has a. W przypadku 

trzykrotnego wpisania b dnego has a system zostaje 

zablokowany. Naci nij i przytrzymaj kalwisz zasilania przez 

cztery sekundy, aby wy czy  komputer. Nast pnie w cz 

komputer i spróbuj ponownie.
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Przy czanie do sieci 
komputerowej

Wbudowane funkcje sieciowe

Wbudowane funkcje sieciowe umo liwiaj  pod czenie komputera do sieci 
standardu Ethernet.

Aby u ywa  funkcji sieciowych, nale y przy czy  kabel Ethernet do 
gniazda sieciowego (RJ-45) na podstawie monta owej komputera i do 
gniazda sieciowego w cianie lub w koncentratorze sieciowym.
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Sieci bezprzewodowe

Pod czanie do Internetu

Po czenie bezprzewodowe komputera jest w czane domy lnie.

System Windows wykryje i wy wietli list  dost pnych sieci podczas 
konfiguracji. Wybierz sie  i wprowad  has o, je eli jest wymagane.

W przeciwnym razie otwórz przegl dark  Internet Explorer i post puj 
zgodnie z instrukcjami.

Uzyskaj informacje o dostawcy us ug internetowych lub dokumentacji 
routera.

Sieci bezprzewodowe

Lokalna sie  bezprzewodowa (lub w skrócie WLAN) to po czenie mi dzy 
dwoma lub wi ksz  liczb  komputerów bez u ycia przewodów. Sie  WiFi 
jest prosta w instalacji i umo liwia udost pnianie plików, urz dze  
zewn trznych i cz internetowych. 

Jakie korzy ci daje sie  bezprzewodowa?

Mobilno

Sieci WLAN pozwalaj  u ytkownikom wspólnie korzysta  z plików i 
urz dze  b d cych elementami sieci, np. drukarek i skanerów.

Z po czenia internetowego mo na korzysta  na kilku komputerach.
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Szybko  i atwo  instalacji

Sie  WLAN instaluje si  szybko i atwo, bez konieczno ci ci gni cia kabli 
przez ciany i sufity. 

Komponenty sieci WLAN

Do utworzenia bezprzewodowej sieci w domu s  potrzebne nast puj ce 
elementy:

Punkt dost powy (router)

Punkty dost powe (routery) s  stacjami nadawczo-odbiorczymi 
emituj cymi dane w otaczaj c  je przestrze . Dzia aj  one na zasadzie 
po redników mi dzy sieci  przewodow  a bezprzewodow . Wi kszo  
routerów ma wbudowany modem DSL, który umo liwia dost p do 
szybkiego cza internetowego DSL. Zwykle to operator us ug 
internetowych (ISP) dostarcza modem lub router po wykupieniu 
abonamentu. Szczegó owe informacje na temat konfiguracji punktu 
dost powego/routera znajduj  si  w do czonej do niego dokumentacji.
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HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) jest przemys owym 
interfejsem bez kompresji dla cyfrowych sygna ów audio/wideo. HDMI 
zapewnia interfejs pomi dzy dowolnym ród em cyfrowego sygna u audio/
wideo, na przyk ad urz dzeniem abonenckim telewizji cyfrowej (set-top 
box), odtwarzaczem DVD i odbiornikiem A/V oraz kompatybilnym 
urz dzeniem cyfrowego audio i/lub wideo, na przyk ad telewizorem 
cyfrowym (DTV), wykorzystuj c jeden kabel.

Korzystaj z portu HDMI swego komputera do przy czania wysokiej 
jako ci sprz tu audio i wideo. Implementacja z jednym kablem oferuje 
schludny uk ad i szybkie przy czenie.
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Uniwersalna magistrala 
szeregowa (USB)

Port USB to wysokiej szybko ci magistrala szeregowa umo liwiaj ca 
pod czanie peryferyjnych urz dze  USB bez zajmowania zasobów 
systemowych.
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Odtwarzanie f i lmów DVD

Po zainstalowaniu nap du DVD we wn ce na nap d optyczny, komputer 
mo na wykorzysta  do odtwarzania filmów DVD.
1. W ó  p yt  DVD.
2. Film DVD zostanie odtworzony automatycznie po kilku sekundach.

Wa ne! Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza DVD, 
program da wprowadzenia kodu regionu. P yty DVD dost pne 
s  w 6 regionach. 

Uwaga: Aby zmieni  kod regionu, nale y w o y  do nap du DVD film 
DVD z innym kodem regionu.  
Po ustawieniu kodu regionu nap du DVD b dzie on odtwarza  
jedynie dyski DVD dla danego regionu. Kod regionu mo na 
ustawia  maksymalnie pi  razy (w cznie z pierwszym 
ustawieniem), a po tym czasie ostatnio wprowadzony kod 
regionu pozostanie na sta e.  
Odzyskiwanie zawarto ci dysku twardego, nie powoduje 
wyzerowania ilo ci prób ustawienia kodu regionu. 

Kod regionu Kraj lub region

1 USA, Kanada

2 Europa, Bliski Wschód, Po udniowa Afryka, Japonia

3 Azja Po udniowo-Wschodnia, Tajwan, Korea Po udniowa

4 Ameryka aci ska, Australia, Nowa Zelandia

5 Dawne republiki Zwi zku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
cz ci Afryki, Indie

6 Chi ska Republika Ludowa
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Program narz dziowy BIOS

Program narz dziowy BIOS to program konfiguracji sprz tu, wbudowany 
w uk adzie BIOS (Basic Input/Output System [Podstawowy system 
wej cia/wyj cia]).

Komputer zosta  ju  wcze niej prawid owo skonfigurowany oraz 
zoptymalizowany i nie ma potrzeby uruchamiania tego programu 
narz dziowego. Jednak e, je li wyst pi  problemy zwi zane z 
konfiguracj , b dzie potrzebne uruchomienie tego programu.

Aby uaktywni  program narz dziowy BIOS, nale y nacisn  klawisz <F2> 
podczas trwania testu POST (Power-On Self Test [Autotest po w czeniu 
zasilania]) w czasie wy wietlania logo komputera.

Sekwencja startowa systemu

Aby ustawi  sekwencj  startow  systemu w programie narz dziowym 
BIOS, nale y uruchomi  program narz dziowy BIOS, a nast pnie wybra  
Boot ( adowanie systemu) z listy kategorii umieszczonej w górnej 
cz ci ekranu. 

Ustawianie hase

Aby ustawi  has o podczas adowania systemu, uruchom program 
narz dziowy BIOS, a nast pnie wybierz kategori  Security 
(Bezpiecze stwo) z listy kategorii umieszczonej w górnej cz ci ekranu. 
Znajd  pozycj  Password on boot: i za pomoc  klawiszy <F5> i <F6> 
w cz t  funkcj .
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Cz sto zadawane pytania

Poni ej zamieszczona jest lista mo liwych sytuacji, które mog  wyst pi  
podczas u ytkowania komputera. Do ka dej z tych sytuacji do czone s  
atwe sposoby rozwi zania problemu.

W czy em zasilanie, ale komputer nie startuje ani nie uruchamia si

Sprawd  wska nik zasilania:

• Je eli nie wieci, komputer nie jest zasilany. Sprawd :

• Je eli pracujesz na zasilaniu bateryjnym, akumulator mo e by  

roz adowany w stopniu uniemo liwiaj cym zasilanie komputera. 

Pod cz zasilacz pr du przemiennego w celu do adowania pakietu 

akumulatora.

• Upewnij si , e zasilacz pr du przemiennego jest prawid owo 

przy czony do komputera i gniazdka elektrycznego.

• Je eli wska nik wieci, sprawd :

• Czy do komputera jest pod czone urz dzenie pami ci masowej USB 

(dysk USB lub smartfon)? Od cz je i naci nij klawisze <Ctrl> +  
<Alt> + <Del>, aby ponownie uruchomi  system.

Na ekranie nic si  nie wy wietla

System zarz dzania energi  automatycznie wy cza wy wietlanie obrazu 

w celu oszcz dzania energii. Naci nij dowolny przycisk, aby przywróci  

wy wietlanie.
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Je eli po naci ni ciu klawisza obraz nadal nie wy wietla si , mog  by  
trzy przyczyny takiego stanu: 

• Poziom jasno ci jest zbyt niski. Naci nij <Fn> + < >, aby wyregulowa  

(zwi kszy ) poziom jasno ci.

• Urz dzenie wy wietlania mo e by  prze czone na zewn trzny monitor. 

Naci nij klawisz skrótu prze czania wy wietlania <Fn> + <F5>, aby 

prze czy  wy wietlanie z powrotem na komputer.

• Je eli wieci wska nik wstrzymania, komputer znajduje si  w trybie 

wstrzymania. Naci nij i zwolnij przycisk zasilania, aby przywróci  

normalny tryb pracy.

Brak d wi ku z komputera

Sprawd :

• Mo liwe, e g o no  zosta a wyciszona. Sprawd  w systemie Windows 

ikon  sterowania g o no ci  (g o nik), znajduj c  si  na pasku zada . 

Je eli jest przekre lona, kliknij j  i usu  zaznaczenie pola wyboru 

Wycisz wszystkie.

• Mo liwe zbyt du e obni enie poziomu g o no ci. Sprawd  w systemie 

Windows ikon  sterowania g o no ci , znajduj c  si  na pasku zada . 

Do ustawienia g o no ci mo esz równie  u y  klawiszy regulacji 

g o no ci.

• Je eli s uchawki na g ow , s uchawki na uszy lub zewn trzne g o niki s  

pod czone do portu wyj cia liniowego na przednim panelu komputera, 

automatycznie wy czane s  g o niki wewn trzne.
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Klawiatura nie reaguje

Spróbuj przy czy  zewn trzn  klawiatur  do portu USB komputera.     
Je eli zewn trzna klawiatura dzia a, nale y skontaktowa  si  z dostawc  
lub autoryzowanym centrum serwisowym, poniewa  mo liwe jest 
obluzowanie kabli klawiatury wewn trznej.

Drukarka nie dzia a

Sprawd :

• Upewnij si , e drukarka jest pod czona do gniazda zasilania oraz, e 

jest w czona.

• Upewnij si , czy kabel sygna owy drukarki jest pewnie przy czony do 

portu USB komputera oraz do odpowiedniego portu drukarki.

Zg aszanie potrzeby obs ugi serwisowej

Mi dzynarodowa gwarancja podró nego (International Travelers 

Warranty; ITW)

Komputer jest zabezpieczony poprzez Mi dzynarodowa gwarancja 

podró nego (International Travelers Warranty; ITW) daj c  

zabezpieczenie komputera podczas podró y. Nasza wiatowa sie  

centrów serwisowych zapewnia pomoc klientowi.

Wraz z komputerem jest dostarczany paszport ITW. Paszport ten zawiera 

wszystkie niezb dne informacje na temat programu ITW. Lista 

dost pnych, autoryzowanych centrów serwisowych znajduje si  w 

podr cznym informatorze. Nale y uwa nie przeczyta  paszport.
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Aby mo na by o skorzysta  z us ug naszych centrów serwisowych, 
paszport ITW nale y mie  zawsze przy sobie, szczególnie podczas 
podró y. Dowód zakupu umie ci  w wewn trznej zak adce ok adki 
paszportu ITW.

Je eli w docelowym kraju podró y nie ma centrum serwisowego ITW, 
autoryzowanego przez firm  Acer, pomoc mo na uzyska  kontaktuj c si  
z naszymi biurami na ca ym wiecie. Odwied  stron  www.acer.com

Zanim zatelefonujesz

Przed po czeniem telefonicznym z serwisem online Acer nale y 
przygotowa  nast puj ce informacje oraz pozostawa  przy komputerze 
podczas rozmowy. Pomoc u ytkownika pozwoli skróci  czas rozmowy 
telefonicznej oraz udzieli  bardziej skutecznej pomocy w rozwi zaniu 
problemu. Je eli komputer generuje komunikaty o b dach lub d wi ki, 
nale y zapisa  je, tak jak s  wy wietlane na ekranie (lub zanotowa  ilo  i 
kolejno  d wi ków).

Wymagane jest podanie nast puj cych informacji: 
Imi  i nazwisko:  
Adres:  
Numer telefonu:  
Typ i model komputera:  
Numer seryjny:  
Data zakupu: 
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Rozwi zywanie problemów

W rozdziale tym znajduj  si  porady dotycz ce post powania w 
przypadku wyst pienia typowych problemów z systemem.  
Nale y je przeczyta  przed zwróceniem si  o pomoc do pracownika 
pomocy technicznej. Rozwi zania bardziej powa nych problemów 
wymagaj  otwarcia obudowy komputera. Nie nale y otwiera  obudowy 
komputera samodzielnie. W celu uzyskania pomocy nale y kontaktowa  
si  z dostawc  lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Porady dotycz ce rozwi zywania problemów

Ten komputer zawiera zaawansowane rozwi zania umo liwiaj ce 
wy wietlanie na ekranie raportów o b dach, aby zapewni  pomoc w 
rozwi zaniu problemów.

Je eli system zg osi komunikat o b dzie lub pojawiaj  si  objawy 
wyst pienia b du, zobacz "Komunikaty o b dach" poni ej. Je eli nie 

mo na rozwi za  problemu, skontaktuj si  z dostawc . Zobacz 

"Zg aszanie potrzeby obs ugi serwisowej" na stronie 90.

Komunikaty o b dach

Je eli pojawi  si  komunikat o b dzie, nale y zanotowa  jego tre  i 

podj  prób  usuni cia b du. W poni szej tabeli zosta y wymienione w 

kolejno ci alfabetycznej komunikaty o b dach oraz zalecany przebieg 

post powania.
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Komunikaty o b dach Czynno ci naprawcze

CMOS battery bad Skontaktuj si  z dostawc  lub autoryzowanym 

centrum serwisowym.

CMOS checksum error Skontaktuj si  z dostawc  lub autoryzowanym 

centrum serwisowym.

Disk boot failure W ó  p yt  systemow  (startow ), a nast pnie 

naci nij <Enter> w celu ponownego 

uruchomienia komputera.

Equipment 

configuration error

Naci nij <F2> (podczas testu POST), aby 

uruchomi  program narz dziowy BIOS; 

nast pnie naci nij Exit, aby ponownie 

uruchomi  komputer.

Hard disk 0 error Skontaktuj si  z dostawc  lub autoryzowanym 

centrum serwisowym.

Hard disk 0 extended 

type error

Skontaktuj si  z dostawc  lub autoryzowanym 

centrum serwisowym.

I/O parity error Skontaktuj si  z dostawc  lub autoryzowanym 

centrum serwisowym.

Keyboard error or no 

keyboard connected

Skontaktuj si  z dostawc  lub autoryzowanym 

centrum serwisowym.

Keyboard interface 

error

Skontaktuj si  z dostawc  lub autoryzowanym 

centrum serwisowym.
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Je eli problem utrzymuje si  mimo przeprowadzenia dzia a  

naprawczych, skontaktuj si  z dostawc  lub autoryzowanym centrum 

serwisowym w celu uzyskania pomocy.

Memory size mismatch Naci nij <F2> (podczas testu POST), aby 

uruchomi  program narz dziowy BIOS; 

nast pnie naci nij Exit, aby ponownie 

uruchomi  komputer.

Komunikaty o b dach Czynno ci naprawcze
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Wskazówki i porady dotycz ce korzystania z 
systemu Windows 8

Wiemy, e jest to nowy system operacyjny, do którego trzeba si  

przyzwyczai . Dlatego przygotowali my wskazówki, które mog  okaza  

si  pomocne. 

Trzy koncepcje warte zapami tania

1. Start

Przycisk Start nie jest ju  dost pny; aplikacje mo na uruchamia  z ekranu 

Start.

2. Kafelki

Dynamiczne kafelki pe ni  rol  podobn  do miniatur aplikacji.

3. Panele

Panele umo liwiaj  wykonywanie u ytecznych funkcji, np. wspó dzielenie 

zawarto ci, wy czanie komputera lub zmienianie ustawie . 

Jak otworzy  panele?

Aby otworzy  panele, przesu  kursor do górnego lub dolnego prawego 

naro nika ekranu lub naci nij klawisze Windows + <C>.

Jak uzyska  dost p do ekranu Start?

Naci nij klawisz Windows na klawiaturze; naci nij klawisz Windows + <C> 

i kliknij pozycj  Start lub przesu  kursor do dolnego lewego naro nika 

ekranu i kliknij pozycj  Start.
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Jak porusza  si  pomi dzy aplikacjami?

Przesu  kursor do lewej kraw dzi ekranu, aby wy wietli  miniatury 

aktualnie uruchomionych aplikacji.

Mo esz równie  nacisn  klawisze Windows + <Tab>, aby otworzy  i 

przewija  widok aktualnie uruchomionych aplikacji.

Jak wy czy  komputer?

Naci nij klawisz Windows + <C>, kliknij pozycj  Ustawienia > Zasilanie i 

wybierz dan  operacj . Mo esz te  klikn  Acer przycisk zasilania na 

pulpicie i wybra  dan  operacj .

Dlaczego wprowadzono nowy interfejs?

Nowy interfejs systemu Windows 8 zosta  utworzony z my l  o obs udze 

dotykowej. Aplikacje ze sklepu Windows Store automatycznie 

wykorzystuj  ca y ekran i nie wymagaj  zamykania w tradycyjny sposób. 

Aplikacje ze sklepu Windows Store s  wy wietlane na ekranie Start za 

pomoc  dynamicznych kafelków.

Czym s  „dynamiczne kafelki”?

Dynamiczne kafelki przypominaj  miniatury aplikacji i s  aktualizowane o 

now  zawarto  podczas ka dego po czenia z Internetem. Dzi ki temu 

mo na sprawdzi  prognoz  pogody lub notowania gie dowe bez 

konieczno ci otwierania aplikacji.
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Jak odblokowa  komputer?

Aby odblokowa  komputer, naci nij dowolny klawisz i kliknij ikon  konta 

u ytkownika. Je li dane konto jest zabezpieczone has em, trzeba je 

wprowadzi , aby kontynuowa .

Jak spersonalizowa  komputer?

Ekran Start mo na spersonalizowa  poprzez zmian  obrazu t a i u o enie 

kafelków w preferowany sposób.

Aby zmieni  t o, naci nij klawisz Windows + <C> i kliknij pozycje: 

Ustawienia > Zmie  ustawienia komputera > Personalizuj. Kliknij opcj  

Ekran Start w górnej cz ci strony i wybierz kolor lub obraz.

Jak przesuwa  kafelki?

Kliknij i przytrzymaj dany kafelek, aby go wybra , a nast pnie przeci gnij 

go w dane miejsce na ekranie Start. Inne kafelki zostan  przesuni te, 

aby dostosowa  si  do kafelka przesuni tego do nowej lokalizacji.

Czy mog  zwi ksza  lub zmniejsza  kafelki?

Kliknij kafelek prawym przyciskiem myszy, a nast pnie wybierz opcj  

Mniejszy lub Wi kszy z menu wy wietlonego u do u ekranu.

Jak spersonalizowa  ekran trybu blokady?

Ekran trybu blokady mo na spersonalizowa  poprzez u ycie 

preferowanego obrazu lub wybór wy wietlania szybkich informacji o stanie 

i innych powiadomie , w zale no ci od preferencji.
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Aby zmieni  t o, naci nij klawisz Windows + <C> i kliknij pozycje: 

Ustawienia > Zmie  ustawienia komputera > Personalizuj. Kliknij opcj  

Ekran blokady w górnej cz ci strony i wybierz obraz oraz aplikacje, 

które maj  by  wy wietlane na ekranie w trybie blokady.

Jak zamkn  aplikacj ?

Aby zamkn  aplikacj , przesu  kursor do góry ekranu, a nast pnie kliknij 

i przeci gnij okno w dó .

Aplikacje mo na zamyka  przy u yciu miniatur przy lewej kraw dzi ekranu 

przez ich klikni cie prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia 

Zamknij.

Czy mog  zmieni  rozdzielczo  ekranu?

Na ekranie Start zacznij wpisywa  fraz  „Panel sterowania”, aby otworzy  
funkcj  Wyszukaj i wy wietli  wyniki. Kliknij pozycje Panel sterowania > 
Dopasuj rozdzielczo  ekranu.

Chc  korzysta  z systemu Windows w sposób, jaki dobrze 

znam — oddajcie mi mój pulpit!

Aby wy wietli  tradycyjny pulpit, na ekranie Start kliknij kafelek Pulpit. 
Cz sto u ywane aplikacje mo na przypi  do paska zada , aby u atwi  
ich otwieranie.

W przypadku klikni cia aplikacji nie pochodz cej ze sklepu Windows 
Store system Windows automatycznie otworzy aplikacj  przy u yciu trybu 
Pulpit.
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Gdzie s  moje aplikacje?

Wystarczy, e na ekranie Start zaczniesz wpisywa  nazw  danej 

aplikacji, a funkcja Wyszukaj automatycznie wy wietli list  wyników.

Aby zobaczy  pe n  list  aplikacji, naci nij klawisz spacji lub klawisz Menu

i kliknij opcj  Wszystkie aplikacje.

Jak sprawi , aby aplikacja by a wy wietlana na ekranie Start?

Aby uczyni  aplikacj  widoczn  na ekranie Start, w widoku Wszystkie 

aplikacje wybierz dan  aplikacj  i kliknij prawym przyciskiem myszy. 

Wybierz opcj  Przypnij do ekranu Start z menu wy wietlonego u do u 

ekranu.

Jak usun  kafelek z ekranu Start?

Kliknij kafelek prawym przyciskiem myszy i kliknij opcj  Odepnij od 

ekranu Start w menu wy wietlonym u do u ekranu.

Jak sprawi , aby aplikacja by a widoczna na pasku zada  w trybie 

Pulpit?

Aby uczyni  aplikacj  widoczn  w trybie Pulpit, w widoku Wszystkie 

aplikacje wybierz aplikacj  i kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz 

opcj  Przypnij do paska zada  z menu wy wietlonego u do u ekranu.

Jak instaluje si  aplikacje?

Aplikacje Windows Store mo na pobiera  ze Sklepu. Aby móc kupowa  i 

pobiera  aplikacje ze Sklepu, wymagany jest identyfikator Microsoft. 
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Nie mog  znale  niektórych aplikacji, takich jak Notatnik czy Paint! 

Gdzie one s ?

Wystarczy, e na ekranie Start zaczniesz wpisywa  nazw  szukanej 

aplikacji, a otwarta zostanie funkcja Wyszukaj i lista wyników. Mo esz te  

otworzy  list  Wszystkie aplikacje i przewin  do pozycji „Akcesoria 

Windows”, aby wy wietli  list  programów znanych z wcze niejszych 
systemów.

Czym jest identyfikator (konto) Microsoft?

Konto Microsoft to adres e-mail i has o u ywane do logowania si  w 
systemie Windows. Mo esz u y  dowolnego adresu email, ale najlepiej 
wybra  taki, z którego korzystasz przy komunikacji ze znajomymi i 
logowaniu si  na ulubionych stronach internetowych. Po zalogowaniu si  
do komputera przy u yciu konta Microsoft uzyskasz czno  z wa nymi 
dla Ciebie osobami, plikami i urz dzeniami.

Czy jest mi potrzebny?

Identyfikator Microsoft nie jest potrzebny do korzystania z systemu 
Windows 8, ale u atwia ycie, poniewa  umo liwia synchronizowanie 
danych pomi dzy ró nymi urz dzeniami, na których logujesz si  przy 
u yciu identyfikatora Microsoft. 

Jak mog  go uzyska ?

Je li masz ju  zainstalowany system Windows 8 i nie zalogowa e  si  
przy u yciu konta Microsoft lub nie posiadasz konta Microsoft, ale chcesz 
je utworzy , naci nij klawisz Windows + <C> i kliknij pozycje: 
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Ustawienia > Zmie  ustawienia komputera > U ytkownicy > Prze cz 

na konto Microsoft, a nast pnie post puj zgodnie z wy wietlanymi 

instrukcjami.

Jak doda  ulubion  stron  do przegl darki Internet Explorer?

Przegl darka Internet Explorer nie obejmuje tradycyjnych ulubionych — 

zamiast tego mo na dodawa  skróty do ekranu Start. Po otwarciu danej 

strony kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym jej miejscu, aby 

otworzy  menu u do u ekranu. Kliknij opcj  Przypnij do ekranu Start.

Jak sprawdzi  dost pno  aktualizacji systemu Windows?

Naci nij klawisz Windows + <C> i kliknij pozycje: Ustawienia > Zmie  

ustawienia komputera > Aktualizacje systemu Windows. Kliknij 

polecenie Sprawd  aktualizacje teraz.

Gdzie mog  uzyska  wi cej informacji?

Aby dowiedzie  si  wi cej, zobacz:

• Samouczki Windows 8: www.acer.com/windows8-tutorial

• Wsparcie — cz sto zadawane pytania: www.acer.com/support
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Przepisy i  uwagi dotycz ce 
bezpiecze stwa

O wiadczenie dotycz ce przepisów FCC

Urz dzenie to zosta o przetestowane i spe nia ograniczenia dla urz dze  cyfrowych klasy 

B, zgodnie z Cz ci  15 Zasad FCC. Powy sze ograniczenia stworzono w celu 

zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zak óceniami w instalacjach 

domowych. Urz dzenie to generuje, wykorzystuje i mo e emitowa  energi  o 

cz stotliwo ci radiowej i w przypadku zainstalowania oraz u ytkowania niezgodnie z 

zaleceniami mo e powodowa  uci liwe zak ócenia w czno ci radiowej.

Nie ma jednak adnych gwarancji, e zak ócenia nie wyst pi  w konkretnej instalacji. 

Je eli urz dzenie to powoduje uci liwe zak ócenia odbioru radia i telewizji, co mo na 

sprawdzi  w czaj c i wy czaj c urz dzenie, u ytkownik mo e podj  prób  usuni cia 

zak óce  poprzez:

- Zmian  kierunku lub po o enia anteny odbiorczej.

- Zwi kszenie odst pu pomi dzy urz dzeniem i odbiornikiem.

- Pod czenie urz dzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu zasilania ni  

odbiornik.

- Konsultacj  z dostawc  lub do wiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania 

pomocy.

Uwaga: Kable ekranowane

W celu uzyskania zgodno ci z przepisami FCC, wszystkie po czenia z innymi 

urz dzeniami komputerowymi musz  by  wykonane z u yciem kabli ekranowanych.
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Uwaga: Urz dzenia peryferyjne

Do tego notebooka mo na pod cza  jedynie urz dzenia peryferyjne (urz dzenia 

wej cia/wyj cia, terminale, drukarki, itd.) posiadaj ce certyfikat zgodno ci z 

ograniczeniami klasy B. Skutkiem eksploatacji z przy czonymi urz dzeniami 

peryferyjnymi, które nie posiadaj  wiadectw zgodno ci, mog  by  zak ócenia odbioru 

radia i telewizji.

Ostrze enie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zosta y zaakceptowane w sposób 

wyra ny przez producenta, mog  doprowadzi  do pozbawienia u ytkownika prawa 

do korzystania z urz dzenia, co wynika z przepisów Federal Communications 

Commission (Federalnej Komisja czno ci).

Informacje dotycz ce Kanady

To urz dzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjsk  norm  ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Zgodno  z wymaganiami rosyjskimi certyfikacyjnymi

O wiadczenie o jako ci wy wietlania pikseli wy wietlacza LCD

Wy wietlacz LCD jest produkowany z zastosowaniem technik wytwarzania o wysokiej 

precyzji. Pomimo to, niektóre piksele mog  czasami nie wieci  lub mog  by  widoczne 

jako czarne lub czerwone punkty. Nie wp ywa to na zapisany obraz, ani nie stanowi 

objawu nieprawid owego dzia ania.
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Uwagi prawne dotycz ce urz dzenia radiowego

Uwaga: Zamieszczone poni ej informacje prawne dotycz  tylko modeli dla sieci 

bezprzewodowych LAN i/lub Bluetooth.

Aby zapobiec zak óceniom sygna u radiowego w licencjonowanych us ugach, urz dzenie 

zosta o skonstruowane do u ytku w pomieszczeniach.

Urz dzenie to spe nia wymagania norm cz stotliwo ci radiowej i bezpiecze stwa w 

krajach lub regionach, w których uzyska o aprobat  do u ywania w instalacjach 

bezprzewodowych. W zale no ci od konfiguracji, urz dzenie to mo e zawiera  lub nie 

zawiera  uk ady radiowej komunikacji bezprzewodowej (takie jak modu y 

bezprzewodowych sieci LAN i/lub Bluetooth). Poni sze informacje dotycz  produktów z 

takimi urz dzeniami.

Deklaracja zgodno ci z normami krajów Unii Europejskiej

Firma Acer o wiadcza niniejszym, e niniejszy komputer jest zgodny z istotnymi 

wymaganiami i innymi odno nymi warunkami Dyrektywy 1999/5/EC.

Kana y u ywane w sieci bezprzewodowej w ró nych regionach

Francja: Ograniczone pasma cz stotliwo ci

W niektórych obszarach Francji pasmo cz stotliwo ci jest ograniczone. Maksymalna 

zatwierdzona moc w pomieszczeniu to:

- 10 mW dla ca ego pasma 2,4 GHz (2400 MHz – 2483,5 MHz)

- 100 mW dla cz stotliwo ci pomi dzy 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

Uwaga: Kana y od 10 do 13 w cznie dzia aj  w pa mie od 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Ameryka Pó nocna 2,412-2,462 GHz Kana y 01–11

Japonia 2,412-2,484 GHz Kana y 01–14

Europa ETSI 2,412-2,472 GHz Kana y 01–13
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Mo liwo ci u ytku na zewn trz jest niewiele: Na terenie prywatnym lub na terenie 

prywatnym osób publicznych, u ytkowanie podlega wst pnej procedurze autoryzacji 

przez Ministerstwo Obrony, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy 100 mW w pa mie 

2446,5-2483,5 MHz. U ytkowanie na zewn trz na terenach niestanowi cych w asno ci 

prywatnej jest niedozwolone.

W ca ym pa mie 2,4 GHz w poni szych departamentach:

- Maksymalna zatwierdzona moc w pomieszczeniu to 100 mW

- Maksymalna zatwierdzona moc na zewn trz to 10 mW

Departamenty, w których dozwolone jest u ywanie pasma 2400-2483,5 MHz przy EIRP 

ni szej ni  100 mW wewn trz i 10 mW na zewn trz.

Wymóg ten mo e ulec z czasem zmianie, umo liwiaj c korzystanie z bezprzewodowej 

karty LAN na wi kszym obszarze Francji.  

Aby uzyska  najnowsze informacje, nale y zapozna  si  ze stron  ART  

(www.art-telecom.fr).

Uwaga: Moc karty WLAN zawiera si  w przedziale od 10 mW do 100 mW.

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Alpy Wysokie

08 Ardeny

09 Ariege

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drome

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Moza

58 Nievre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

63 Puy Du Dome

64 Pireneje 

Atlantyckie

66 Pireneje 

Wschodnie

67 Dolny Ren

68 Górny Ren

70 Górna Saona

71 Saona i Loara

75 Pary

82 Tarn i Garonna

84 Vaucluse

88 Wogezy

89 Yonne

90 Territoire de 

Belfort

94 Dolina Marny
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Lista kodów krajów

Z urz dzenia mo na korzysta  w nast puj cych krajach:

Kanada – Zwolnienie z konieczno ci licencjonowania urz dze  

radiokomunikacyjnych emituj cych niski poziom energii (RSS-210)

Nara anie ludzi na dzia anie pól RF (RSS-102)

Komputer ten posiada zintegrowane niskoemisyjne anteny nie generuj ce pól RF o 

warto ciach przekraczaj cych ograniczenia Health Canada (Kanadyjski system ochrony 

zdrowia), dotycz cych emisji promieniowania; nale y sprawdzi  informacje 

Safety Code 6, które s  dost pne na stronie internetowej Health Canada, pod adresem 

www.hc-sc.gc.ca/rpb

Kraj

Austria

Belgia

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

W gry

Irlandia

W ochy

otwa

Litwa

Luksemburg

ISO 3166 

2-literowy kod

AT

BE

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

GR

HU

IE

IT

LV

LT

LU

Kraj

Malta

Holandia

Polska

Portugalia

S owacja

S owenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

Szwajcaria

Bu garia

Rumunia

Turcja

ISO 3166 

2-literowy kod

MT

NT

PL

PT

SK

SL

ES

SE

GB

IS

LI

NO

CH

BG

RO

TR
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To urz dzenie spe nia wymogi normy RSS210 Industry Canada. 

To urz dzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjsk  norm  ICES-003, wydanie 4 i 

norm  RSS-210, nr 4 (grudzie  2000) oraz nr 5 (listopad 2001). 

Aby zapobiec zak óceniom radiowym licencjonowanych us ug, urz dzenie jest 

przeznaczone do u ytku wewn trz pomieszcze , z dala od okien w celu zapewnienia 

maksymalnego ekranowania. Urz dzenie (lub jego antena nadawcza) zainstalowana na 

zewn trz wymaga uzyskania licencji." 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-

210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001). 

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une 

licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir 

un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à 

l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. 

Ostrze enie: W przypadku stosowania sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a 

zastosowanie tego urz dzenia jest ograniczone do u ytku wewn trz pomieszcze , 

ze wzgl du na jego dzia anie w zakresie cz stotliwo ci 5,15 do 5,25 GHz. Industry 

Canada wymaga u ywania tego produktu wewn trz pomieszcze  dla zakresu 

cz stotliwo ci 5,15 do 5,25 GHz, aby zredukowa  potencjalne szkodliwe zak ócenia 

kana ów publicznych systemów telefonii satelitarnej. Pasma cz stotliwo ci od 5,25 

do 5,35 GHz oraz od 5,65 do 5,85 GHz s  przydzielone wysokiej mocy radarom, jako 

g ównym u ytkownikom. Te stacje radarowe mog  spowodowa  zak ócenia pracy 

i/lub uszkodzenie urz dzenia. 

Maksymalne dopuszczalne wzmocnienie anteny dla tego urz dzenia wynosi 6 dBi, aby 

zachowa  zgodno  z ograniczeniem E.I.R.P dla zakresu cz stotliwo ci od 5,25 do 5,35 

oraz od 5,725 do 5,85 GHz podczas dzia ania punkt-punkt (ang. point-to-point).
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Wymagania bezpiecze stwa FCC RF

Poziom promieniowania karty Mini PCI Card bezprzewodowej sieci LAN oraz karty 

Bluetooth jest znacznie ni szy od obowi zuj cych, zgodnie z wymaganiami FCC, limitów 

emisji sygna ów cz stotliwo ci radiowej. Niemniej ten komputer nale y u ywa  w taki 

sposób, aby zminimalizowa  kontakt z lud mi podczas pracy, co mo na osi gn  w 

nast puj cy sposób:

1. U ytkownicy powinni stosowa  si  do instrukcji bezpiecze stwa RF, dotycz cych 

pracy z urz dzeniami bezprzewodowymi, które znajduj  si  w instrukcji obs ugi 

ka dego urz dzenia RF.

Ostrze enie: Aby spe ni  wymagania 

zgodno ci z limitami FCC ekspozycji 

radiowej, konieczne jest utrzymanie 

odleg o ci przynajmniej 20 cm (8 cali) 

pomi dzy wszelkimi osobami i anten  

zintegrowanej karty bezprzewodowej LAN 

Mini PCI wbudowanej w ekran.

Uwaga: Karta sieci bezprzewodowej Mini-

PCI posiada zaimplementowan  funkcj  

dywersyfikacji transmisji. Urz dzenie nie 

emituje cz stotliwo ci radiowych 

równocze nie z obu anten. Dla zapewnienia 

dobrej jako ci po czenia radiowego jedna z 

anten jest wybierana automatycznie lub r cznie (przez u ytkownika).

1. Zastosowanie tego urz dzenia jest ograniczone do u ytku wewn trz pomieszcze , ze 

wzgl du na jego dzia anie w zakresie cz stotliwo ci 5,15 do 5,25 GHz. FCC wymaga 

u ywania tego produktu wewn trz pomieszcze  dla zakresu cz stotliwo ci 5,15 do 

5,25 GHz, aby zredukowa  potencjalne szkodliwe zak ócenia kana ów publicznych 

systemów telefonii satelitarnej.
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2. Pasma cz stotliwo ci od 5,25 do 5,35 GHz oraz od 5,65 do 5,85 GHz s  przydzielone 

wysokiej mocy radarom, jako g ównym u ytkownikom. Te stacje radarowe mog  

spowodowa  zak ócenia pracy i/lub uszkodzenie urz dzenia.

3. Nieprawid owa instalacja lub nieuprawnione u ycie mo e spowodowa  szkodliwe 

zak ócenia komunikacji radiowej. Tak e wszelkie przeróbki wewn trznej anteny mog  

spowodowa  pozbawienie certyfikatu FCC oraz utrat  gwarancji.

Kanada – Zwolnienie z konieczno ci licencjonowania urz dze  

radiokomunikacyjnych emituj cych niski poziom energii (RSS-210)

Nara anie ludzi na dzia anie pól RF (RSS-102)

Komputer ten posiada zintegrowane niskoemisyjne anteny nie generuj ce pól RF o 

warto ciach przekraczaj cych ograniczenia Health Canada (Kanadyjski system ochrony 

zdrowia), dotycz cych emisji promieniowania; nale y sprawdzi  informacje 

Safety Code 6, które s  dost pne na stronie internetowej Health Canada, pod adresem 

www.hc-sc.gc.ca/rpb

To urz dzenie spe nia wymogi normy RSS210 Industry Canada. 

To urz dzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjsk  norm  ICES-003, wydanie 4 i 

norm  RSS-210, nr 4 (grudzie  2000) oraz nr 5 (listopad 2001). 

Aby zapobiec zak óceniom radiowym licencjonowanych us ug, urz dzenie jest 

przeznaczone do u ytku wewn trz pomieszcze , z dala od okien w celu zapewnienia 

maksymalnego ekranowania. Urz dzenie (lub jego antena nadawcza) zainstalowana na 

zewn trz wymaga uzyskania licencji." 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-

210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001). 

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une 

licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir 

un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à 

l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. 


