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� Manual de utilizare pentru notebook PC

Informaţii referitoare la drepturile de autor
Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi 
reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă 
în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din 
motive de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ 
SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE 
DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, 
DIRECTORII SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU 
VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE 
PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE 
FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR 
DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA 
URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate 
sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru 
identificare sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.

SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP 
INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ, 
ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO 
RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA 
ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © �01� ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilităţii
Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor 
responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest 
tip, indiferent de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel 
mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii 
reale şi proprietăţii personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din 
omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie 
de garanţie, până la preţul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile 
menţionate în contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta 
reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt 
responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) 
RECLAMAŢIILE TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; (�) PIERDEREA SAU 
DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, 
ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ 
(INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI 
SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistenţă
Vizitaţi site-ul nostru multilingv la http://support.asus.com

Septembrie 2012
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Despre acest manual
Acest manual vă oferă un ghid rapid şi simplu pentru configurarea şi 
utilizarea notebook-ului imediat ce îl despachetaţi.

După cum veţi citi pe parcurs, veţi găsi anumite mesaje utilizate ca 
mai jos. 

Convenţii utilizate în acest manual
Pentru a evidenţia informaţii cheie din acest manual, unele texte 
sunt prezentate după cum urmează

IMPORTANT! Acest mesaj conţine informaţii esenţiale care trebuie 
respectate pentru realiza o activitate. 

NOTĂ: Acest mesaj conţine informaţii şi sfaturi suplimentare care pot fi 
utile la realizarea activităţilor.

AVERTISMENT! Acest mesaj conţine informaţii importante care 
trebuie respectate pentru siguranţa dvs. în timpul realizării anumitor 
activităţi şi pentru prevenirea deteriorării datelor şi componentelor 
notebook-ului dvs. 

Versiunea manualului electronic
Pentru a afla mai multe despre detaliile de hardware şi caracteristicile 
de software ale notebook-ului, descărcaţi manualul electronic în 
engleză de la:

http://support.asus.com/download/options.aspx?SLanguage=en
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Precauţii referitoare la siguranţă

Utilizarea notebook-ului

Nu aşezaţi notebook-ul pe suprafeţe de lucru neregulate 
sau instabile.  

Nu aşezaţi notebook-ul pe genunchi sau pe orice altă parte 
a corpului pentru a preveni disconfortul şi rănile provocate 
de expunerea la căldură.

Acest notebook PC ar trebui utilizat numai în medii cu 
temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°F).

Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea 
nominală, din partea de jos a Notebook PC şi asiguraţi-vă 
că adaptorul dumneavoastră de putere este conform cu 
puterea nominal.

Nu utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii şi alte 
echipamente periferice deteriorate cu notebookul.

Instalarea incorectă a bateriei poate cauza explozia şi 
deteriorarea notebook-ului notebook PC.

Când este pornit, nu transportaţi sau acoperiţi notebook-
ul cu materiale care pot reduce circulaţia aerului.

Notebook-ul poate trece prin aparatele cu raze X de la 
aeroport (utilizate pentru articolele aşezate pe benzile 
rulante), dar nu îl expuneţi detectoarelor sau baghetelor 
magnetice.

Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre 
serviciile aeriene care se pot utiliza şi restricţiile ce trebuie 
respectate când utilizaţi notebook-ul în timpul zborului.
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Îngrijirea notebook-ului

Înainte de curăţarea notebook-ului, deconectaţi cablul de 
alimentare cu curent alternativ şi scoateţi acumulatorul 
(dacă este cazul). Utilizaţi un burete de celuloză curat 
sau o bucată de piele muiată într-o soluţie de detergent 
neabraziv şi câteva picături de apă caldă. Eliminaţi orice 
surplus de umiditate de pe notebook utilizând o cârpă 
uscată.

Nu aşezaţi obiecte pe notebook.

Nu utilizaţi solvenţi puternici, cum ar fi diluanţi, benzen sau 
alte produse chimice pe sau în apropierea notebook-ului.

Nu expuneţi notebook-ul în medii cu praf.

Nu utilizaţi notebook-ul lângă scurgeri de gaze.

Nu expuneţi notebook-ul la câmpuri magnetice sau 
electrice puternice.

Nu utilizaţi sau expuneţi notebook-ul la lichide, la ploaie 
sau la umezeală. 

RO7597_S400 S500_UM.indd   6 9/20/12   4:41:00 PM



Manual de utilizare pentru notebook PC 7

NU aruncaţi Notebook PC împreună cu gunoiul menajer. 
Acest produs a fost proiectat să permită reutilizarea în 
condiţii corespunzătoare a componentelor şi reciclarea. 
Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă 
că produsul (electric, echipament electronic şi baterie 
de tip buton cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat 
împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările 
locale pentru eliminarea produselor electronice.

Casarea corectă
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Cunoaşterea notebook-ului

Vedere de sus

NOTĂ: Configuraţia tastaturii poate varia în funcţie de regiune sau 
ţară. De asemenea, vederea de sus poate varia ca aspect în funcţie de 
modelul notebook-ului.
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Microfon
Microfonul încorporat se poate utiliza pentru conferinţe video, 
naraţiuni sonore sau pentru înregistrări audio simple.

Cameră
Camera încorporată vă permite să realizaţi fotografii sau să înregistraţi 
materiale video utilizând notebook-ul.

Indicator cameră
Indicatorul camerei arată când camera integrată este utilizată.

Panou de afişaj
Acest afişaj de înaltă definiţie oferă caracteristici de vizualizare 
excelente pentru fotografii, videoclipuri şi alte fişiere multimedia pe 
notebook.

Butonul de alimentare
Apăsaţi pe butonul de alimentare de pe notebook pentru pornire sau 
oprire. De asemenea, puteţi să utilizaţi butonul de alimentare pentru 
a comuta notebookul în modul de repaus sau hibernare şi a-l scoate 
din modul repaus sau hibernare.

În cazul în care notebookul nu mai răspunde la comenzi, apăsaţi lung 
butonul de alimentare timp de circa patru (4) secunde, până când 
notebookul se opreşte.

Tastatură numerică (pe modele selectate)
Tastatura numerică comută între aceste două funcţii: pentru 
introducere numerică şi ca taste de direcţie a cursorului.
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Tastatură
Tastatura vă oferă taste QWERTY la dimensiune completă cu apăsare 
confortabilă. De asemenea, vă permite să utilizaţi tastele funcţionale, 
accesul rapid la Windows® şi controlul altor funcţii multimedia.

NOTĂ: 

•  Configuraţia tastaturii diferă în funcţie de model sau de 
teritoriu.

•  Unele modele dispun de tastatură cu iluminare de 
fundal.

Touchpad
Touchpad-ul permite utilizarea gesturilor multiple pentru navigarea 
pe ecran, oferind utilizatorului o experienţă intuitivă. De asemenea, 
simulează funcţiile unui mouse obişnuit.

Indicatoare de stare 
Indicatorii de stare ajută la identificarea stării curente a hardware-ului 
notebook-ului.

  Indicator de putere

 Indicatorul de alimentare iluminează când notebook-ul este 
pornit şi clipeşte lent când notebook-ul este în starea de 
repaus. 

 Indicator de încărcare a acumulatorului cu două culori 
 LED-urile bicolore oferă o indicaţie vizuală a stării de 

încărcare a bateriei. Consultaţi tabelul următor pentru 
detalii:
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Culoare Stare

Verde constant Verde APRINS: nivelul de încărcare al bateriei 
este între 95% şi 100%.

Portocaliu 
constant

Portocaliu APRINS: nivelul de încărcare al 
bateriei este sub 95% .

Portocaliu 
intermitent

nivelul de încărcare al bateriei este sub 
10%. 

OPRIT Alimentarea bateriei este peste 10 % şi sub 
100 %.

  Indicatorul de activitate al unităţii
 Acest indicator se aprinde când notebookul accesează 

unităţile de stocare interne.

 Bluetooth / Indicator wireless (pe modele selectate)
 Acest indicator iluminează pentru a indica faptul că 

s-a activat funcţia Bluetooth sau reţeaua LAN fără fir a 
notebook-ului.

  Indicatorul blocării numerelor

 Acest indicator iluminează când se activează funcţia 
Number lock. Utilizarea funcţiei Number lock permite unor 
litere de pe tastatură să funcţioneze ca numere pentru 
introducerea mai simplă a datelor numerice.

 Indicatorul blocării literelor mari

 Acest indicator iluminează când se activează funcţia 
Capital lock. Utilizarea funcţiei Capital lock vă permite să 
introduceţi litere mari (de ex. A, B, C) utilizând tastatura 
notebook-ului.
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Partea dreaptă

Port USB 3.0
Acest port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) oferă o rată de transfer de 
până la 5 Gbit/s şi este compatibil cu versiunea anterioară USB �.0.

Portul HDMI
Acest port este pentru un conector High-Definition Multimedia 
Interface (HDMI) şi este compatibil HDCP, permiţând redarea de discuri 
HD DVD sau Blu-ray şi a altor suporturi de conţinut protejat.

Port VGA
Acest port vă permite să conectaţi notebookul la un afişaj extern.

Port LAN
Introduceţi cablul de reţea în acest port pentru conectare la o reţea 
locală (LAN).

Intrare pentru alimentare (CC)
Introduceţi în acest port adaptorul de alimentare inclus pentru a încărca 
acumulatorul şi alimenta notebook-ul.

AVERTISMENT! Adaptorul se poate supraîncălzi în timpul 
funcţionării.  Nu acoperiţi adaptorul şi nu-l atingeţi când este 
conectat la o sursă de alimentare electrică.

IMPORTANT! Utilizaţi numai adaptorul de alimentare inclus 
pentru a încărca acumulatorul şi alimenta notebook-ul.
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Partea stângă

Portul de blocare Kensington® 
Portul de blocare Kensington® menţine siguranţa notebookului prin 
folosirea produselor de securitate compatibile Kensington® pentru 
notebook.

Port USB 2.0
Portul USB (Universal Serial Bus) este compatibil cu dispozitive USB �.0 
sau USB 1.1 precum tastaturi, dispozitive de indicare, unităţi de disc 
flash, unităţi HDD externe, difuzoare, camere foto şi imprimante.

Portul mufei combinate de intrare a microfonului/ieşire a 
căştilor
Acest port vă permite să conectaţi semnalul de ieşire audio a notebook-
ului la căşti sau difuzoare amplificate. De asemenea, puteţi utiliza acest 
port pentru a conecta notebook-ul la un microfon extern. 

Cititor de memorie
Acest notebook are un singur slot încorporat pentru cititorul cartelelor 
de memorie care acceptă formate de cartele SD.
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Noţiuni de bază
Încărcaţi notebook-ul.

A. Conectaţi cablul de alimentare de c.a. la convertorul c.a.-c.c.

B. Conectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ  la o 
sursă de alimentare de 100 V~�40 V.

C. Conectaţi conectorul de alimentare cu curent continuu la 
intrarea de alimentare (DC) a notebook-ului.

IMPORTANT! 

• Asiguraţi-vă că notebookul este conectat la adaptorul de 
alimentare înainte de a-l porni pentru prima dată.

• Utilizaţi adaptorul de alimentare furnizat la notebook. 

• Informaţii despre adaptorul de alimentare:

 – Tensiune de intrare: 100-�40Vac 

 – Frecvenţă intrare: 50-60Hz

 – Interval ieşire curent: 3.4�A (65W)
 – Interval ieşire tensiune: 19Vdc

Încărcaţi notebook-ul timp de 3 ore înainte de prima 
utilizare.
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Ridicaţi pentru a deschide afişajul.

Apăsaţi pe butonul de alimentare.
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Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii
Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală 
de comunicaţii), partea 15. Funcţionarea este supusă următoarelor 
două condiţii:

• Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare.

• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, 
inclusiv interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele 
pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a 
regulilor Comisiei federale de comunicaţii (FCC). Aceste limite sunt 
create pentru a asigura protecţie rezonabilă împotriva interferenţei 
într-o instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv generează, utilizează şi 
poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat 
în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe dăunătoare 
comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că 
interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest 
dispozitiv produce interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, care 
pot fi determinate prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este 
încurajat să încerce să corecteze interferenţa printr-una sau mai multe 
din măsurile următoare:

• Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.

• Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.

• Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în 
care este conectat receptorul. 

• Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV 
experimentat.

Anexa A

ATENŢIE! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este 
necesară pentru încadrarea în limitele de emisii FCC şi pentru prevenirea 
interferenţelor cu recepţia radio şi TV din apropiere.  Este esenţial să 
utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat. Utilizaţi numai cabluri 
ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv. Reţineţi 
că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către 
partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea 
dumneavoastră de a utiliza dispozitivul.
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(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993, 
Washington DC: Biroul registrului federal, Administraţia arhivelor naţionale 
şi a înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)

Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la 
frecvenţa radio (RF) a FCC

ATENŢIE! Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate 
de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula 
autoritatea utilizatorului de a folosi acest dispozitiv. „Producătorul 
declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 şi 11 la o 
frecvenţă de �,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA.”

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiaţii stabilite 
de FCC pentru un mediu necontrolat. Pentru a menţine conformitatea 
cu cerinţele de conformitate la expunerea la RF ale FCC, vă rugăm să 
evitaţi contactul direct cu antena emiţătoare în timpul transmiterii. 
Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucţiunile de funcţionare 
specifice pentru asigurarea conformităţii cu expunerea la RF. 

Declaraţie de conformitate 
(Directiva R&TTE 1999/5/CE)
Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante 
şi suficiente:

• Cerinţe esenţiale conform [Articolului 3]

• Cerinţe de protecţie pentru sănătate şi securitate conform 
[Articolului 3.1a]

• Testarea siguranţei electrice în conformitate cu [EN 60950]

• Cerinţe de protecţie pentru compatibilitate electromagnetică în 
[Articolul 3.1b]

• Testarea compatibilităţii electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 
301 489-17]

• Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.�]

• Continuarea testelor radio conform [EN 300 3�8-�]
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Marcaj CE

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless
Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele 
directivelor EEC �004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică” şi 
�006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune”.

  

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless
Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC 
a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care 
se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi 
recunoaşterea mutuală a conformităţii.

Declaraţia de expunere la radiaţii IC pentru 
Canada
Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiaţii 
IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a menţine 
conformitatea cu cerinţele de conformitate la expunerea la RF IC, 
vă rugăm să evitaţi contactul direct cu antena emiţătoare în timpul 
transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucţiunile de 
funcţionare specifice pentru asigurarea conformităţii cu expunerea 
la RF.

Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: 
•   Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe şi 

•   Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă, inclusiv 
interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită a 
dispozitivului.

Pentru prevenirea interferenţei radio asupra serviciului licenţiat (de 
ex., sistemele de canale de sateliţi mobili), dispozitivul este destinat 
funcţionării în interior şi la distanţă de ferestre, pentru o ecranare 
maximă. Dispozitivul (sau antenele emiţătoare) instalate în exterior 
sunt supuse licenţierii. 
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Canalul de funcţionare wireless pentru diferite 
domenii

America de Nord �.41�-�.46� GHz  Canalul 1 până la Canalul 11

Japonia  �.41�-�.484 GHz  Canalul 1 până la Canalul 14
Europa ETSI �.41�-�.47� GHz  Canalul 1 până la Canalul 13

Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în 
Franţa
Unele zone din Franţa au restricţii în ceea ce priveşte banda de 
frecvenţă. Puterea maximă autorizată în interior este: 

• 10mW pentru întreaga bandă de �,4 GHz (�400 MHz–�483,5 MHz) 

• 100mW pentru frecvenţe cuprinse între �446,5 MHz şi �483,5 MHz

NOTĂ: Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcţionează în banda �446,6 MHz 
până la �483,5 MHz.

Există câteva posibilităţi pentru utilizare în exterior: Pe proprietăţi 
particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, 
utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din 
partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW 
în banda de �446,5 -�483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea 
publică nu este permisă. 
În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de �,4 
GHz: 
• Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW 
• Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW 
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Departamentele în care utilizarea benzii de �400–�483,5 MHz este 
permisă cu EIRP de mai puţin de 100 mW în interior şi mai puţin de 10 
mW în exterior:

 01  Ain   0�  Aisne 03  Allier

 05  Hautes Alpes 08  Ardennes 09  Ariège 

 11  Aude  1�  Aveyron 16  Charente 

 �4  Dordogne �5  Doubs �6  Drôme  

 3�  Gers  36  Indre 37  Indre et Loire 

 41  Loir et Cher 45  Loiret 50  Manche

 55  Meuse  58  Nièvre 59  Nord

 60  Oise  61  Orne 63  Puy du Dôme 

 64  Pyrénées Atlantique 66  Pyrénées Orientales

 67  Bas Rhin  68  Haut Rhin 70  Haute Saône

 71  Saône et Loire 75  Paris  8�  Tarn et Garonne  
84  Vaucluse 88  Vosges 89  Yonne   
90  Territoire de Belfort  94  Val de Marne 

Această cerinţă se poate schimba în timp, permiţându-vă să utilizaţi 
cardul LAN wireless în mai multe zone din Franţa. Vă rugăm să verificaţi 
la ART cele mai recente informaţii (www.arcep.fr)  

NOTĂ: Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puţin de 100 mW, 
dar mai mult de 10 mW.
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Note de siguranţă UL

Necesare pentru dispozitivul de telecomunicaţii (telefon) care acoperă 
UL 1459, care va fi conectat electric la o reţea de telecomunicaţii cu o 
tensiune de funcţionare la masă care nu depăşeşte limita de �00V, 300 
V şi 105 rms şi care este instalat sau utilizat în conformitate cu Codul 
electric naţional (NFPA 70).

Când utilizaţi modemul pentru Notebook PC, ar trebui să respectaţi 
întotdeauna măsurile de siguranţă de bază pentru a reduce riscul de 
incendii, şoc electric şi rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

• NU utilizaţi Notebook PC în apropierea surselor de apă, de exemplu 
lângă o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru 
spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină. 

• NU utilizaţi modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. 
Ar putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.

• NU utilizaţi notebook-ul Notebook PC în apropierea unei scurgeri 
de gaz.

Necesar pentru UL 164� care acoperă bateriile cu litiu primare 
(nereîncărcabile) şi secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de 
alimentare pentru produse. Aceste baterii conţin litiu metalic sau un 
aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta dintr-o singură celulă 
electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, în 
paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică 
printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă. 

• Nu casaţi bateria Notebook PC aruncând-o în foc, întrucât poate 
exploda. Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni 
speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în 
urma incendiilor sau a exploziei.

• Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a 
reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. 
Utilizaţi numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii 
furnizate de producător sau distribuitorii autorizaţi.
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Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni 
de litiu)

CAUTION!  Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. 
Replace only with the same or equivalent type recommended 
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the 
manufacturer’s instructions. (English) 

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in 
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o 
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie 
nell’ambiente. (Italian) 

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der 
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller 
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien 
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig 
håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat 
og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) 

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd 
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas 
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens 
instruktion. (Swedish) 

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda 
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä 
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) 

Cerinţă de siguranţă pentru energie
Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până 
la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de 
alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm� sau H05VV-F, 
�G, 0,75 mm�.

Notificări REACH
În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, 
Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm 
substanţele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS 
REACH  HYPERLINK http://csr.asus.com/english/REACH.htm. 
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ATTENTION!  Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect 
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type 
ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre 
au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du 
fabricant. (French) 

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. 
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt 
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til 
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)   

(Japanese) 

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного 
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в 
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Conformitate produs ENERGY STAR

ENERGY STAR este un program comun al Agenției pentru Protecția 
Mediului SUA și al Departamentului Energiei SUA, care ne ajută să 

economisim bani și să protejăm mediul cu ajutorul 
produselor și tehnicilor eficiente din punct de 
vedere energetic. 

Toate produsele ASUS care poartă marca 
ENERGY STAR sunt în conformitate cu standardul 
ENERGY STAR și includ în mod implicit funcția de 

gestionare a energiei. Monitorul şi computerul sunt setate automat 
în modul de veghe după 15 şi 30 de minute de inactivitate din 
partea utilizatorului. Pentru a reactiva computerul, faceţi clic pe 
mouse sau apăsaţi pe orice tasta de pe tastatură.

Vizitaţi http://www.energy.gov/powermanagement pentru 
informaţii detaliate referitoare la gestionarea energiei şi la beneficiile 
acesteia asupra mediului înconjurător. În plus, vizitaţi http://www.
energystar.gov pentru informaţii detaliate referitoare la programul 
comun ENERGY STAR.

NOTĂ: Standardul Energy Star NU este acceptat de produsele pe bază 
de Freedos şi Linux.
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Eticheta Eco a Uniunii Europene 
Acest notebook a fost recompensat cu marcajul EU Flower (floare), 
ceea ce înseamnă că produsul are următoarele caracteristici:

1. Consum redus de energie în modurile utilizare şi aşteptare

�. Uz limitat de metale grele toxice

3. Utilizare limitată a substanţelor dăunătoare pentru mediu şi 
sănătate

4. Reducerea utilizării resurselor naturale prin încurajarea 
reciclării*

5.  Durată de viaţă prelungită a produsului prin actualizări simple şi 
disponibilitate prelungită a pieselor de schimb.

6. Cantitate redusă de deşeuri solide printr-o politică de preluare*

Pentru mai multe informaţii despre eticheta EU Flower, vă rugăm 
să vizitaţi pagina de bază a etichetei Eco-label a Uniunii Europene: 
http://www.ecolabel.eu.

Prevenirea pierderii auzului
Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la niveluri 
ridicate de volum pentru perioade îndelungate.
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Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul 
internaţional referitor la mediu 
ASUS respectă conceptul de proiectare ecologică la proiectarea şi 
fabricaţia produselor noastre şi se asigură că fiecare etapă a duratei 
de viaţă a produsului ASUS respectă regulamentele internaţionale 
referitoare la mediu. În plus, ASUS pune la dispoziţie informaţii 
relevante pe baza cerinţelor reglementărilor.

Consultaţi http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pentru 
informaţii în baza cerinţelor reglementărilor pe care le respectă 
ASUS:
Declaraţiile referitoare la materiale JIS-C-0950 Japonia

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Legile elveţiene referitoare la energie

Reciclare ASUS / Servicii de returnare
Programele de reciclare şi returnare ASUS provin din angajamentul 
nostru faţă de cele mai înalte standarde pentru protecţia mediului. 
Noi credem în furnizarea de soluţii pentru ca dvs. să aveţi 
posibilitatea să reciclaţi în mod responsabil produsele noastre, 
bateriile, alte componente, precum şi materialele de ambalare. 
Vizitaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru 
informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Notă referitoare la finisaj
IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine 
siguranţa în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru 
a izola carcasa dispozitivului Notebook PC, cu excepţia părţilor 
laterale unde sunt amplasate porturile IO.
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Anexa B

Procedura POST (Power-on Self-test)
Procedura POST (Power-on Self-test) este o serie de teste de 
diagnosticare controlate de software care se execută la pornirea 
notebookului. Software-ul care controlează procedura POST este 
instalat ca o componentă permanentă a arhitecturii notebookului.  

Utilizarea procedurii POST pentru accesarea 
sistemului BIOS şi a opţiunilor de depanare
În timpul procedurii POST aveţi posibilitatea să accesaţi setările 
din BIOS sau să executaţi opţiuni de depanare utilizând tastele 
funcţionale de pe notebook.

BIOS
În BIOS (Basic Input and Output System) sunt stocate setările 
hardware ale sistemului necesare pornirii sistemului pe notebook. 

Setările implicite din BIOS se aplică majorităţii condiţiilor 
notebookului. 

NOTĂ: Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea BIOS din manualul 
electronic.

Depanare

Apăsând pe  în timpul procedurii POST, puteţi accesa opţiunileîn timpul procedurii POST, puteţi accesa opţiunile 
de depanare Windows® 8:

• Reîmprospătare PC

• Resetare PC

• Opţiuni complexe

NOTĂ: Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea Depanare din 
manualul electronic.
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Utilizarea Recuperare imagine sistem

Din Advanced options (Opţiuni avansate), puteţi să utilizaţi 
System Image Recovery (Recuperare imagine sistem) pentru a 
recupera sistemul utilizând un fişier de imagine specific. 

Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:

1. Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi peReporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe  în timpul proceduriiîn timpul procedurii 
POST. 

�. Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose an optionAşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose an option 
(Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi Troubleshoot (Depanare).

3. Apăsaţi pe Advanced options (Opţiuni avansate).

4. În ecranul Advanced options (Opţiuni avansate), selectaţi 
System Image Recovery (Recuperare imagine sistem).

5. Alegeţi un cont pe care doriţi să-l recuperaţi utilizând un fişier 
imagine de sistem.

6. Tastaţi parola contului, apoi tastaţi Continue (Continuare).

7. Selectaţi Use the latest available system image 
(recommended) (Utilizează cea mai recentă imagine 
de sistem disponibilă (recomandat), apoi apăsaţi Next 
(Următorul). De asemenea, puteţi să alegeţi Select a system 
image (Selectare imagine de sistem) dacă imaginea 
sistemului dvs. este un dispozitiv extern sau DVD.

8. Urmaţi paşii descrişi mai jos pentru a finaliza procedura de 
recuperarea a imaginii.

NOTĂ: Vă recomandăm să faceţi regulat copierea de rezervă a 
sistemului pentru a preveni pierderea datelor în cazul în care 
notebook PC-ul nu mai funcţionează.
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EC Declaration of Conformity 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. 
Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. 

Country: TAIWAN

Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 

Country: GERMANY

declare the following apparatus: 
Product name : Notebook PC 

Model name : S400C, V400C, R407C 

conform with the essential requirements of the following directives: 
2004/108/EC-EMC Directive 

 EN 55022:2010 
 EN 61000-3-2:2006 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011 

1999/5/EC-R &TTE Directive 
 EN 300 328 V1.7.1(2006-10) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03) 
 EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05) 
 EN 301 893 V1.4.1(2005-03) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50360:2001 
 EN 50371:2002 
 EN 62311:2008 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) 
 EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) 
 EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 

2006/95/EC-LVD Directive
 EN 60950-1 / A11:2009 

EN 60950-1 / A12:2011 

 EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 

 EN 60065:2002 / A12:2011 

2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008 

 EN 62301:2005 

Regulation (EC) No. 642/2009 

 EN 62301:2005 

Regulation (EC) No. 278/2009 

 EN 62301:2005 

Ver. 120601

CE marking

Declaration Date: Oct. 01, 2012 
Year to begin affixing CE marking:2012 

Position :  CEO
Name : Jerry  Shen

Signature : __________

(EC conformity marking) 
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