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POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Také pohled
shora se může lišit podle modelu notebooku

Optická mechanika (u vybraných modelů) /
Optická mechanika (na vybraných modeloch)

Optická mechanika /
Optická mechanika

Kamera
kamery
Kontrolka kamery
Indikátor kamery
Panel s displejem
Panel displeja

1. Nabíjení notebooku.
A.	Připojte kabel střídavého napájení k měniči střídavého/stejnosměrného
napájení.

POZNÁMKA:Usporiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch alebo krajinách
líšiť.Pohľad zhora sa môže taktiež líšiť v závislosti na vašom modeli notebooku

ASUS Notebook PC

Začínáme / Začíname

Tlačítko vysunutí
optického disku /
Tlačidlo na vysunutie
optickej diskovej
mechaniky

Otvor pro ruční vysunutí
optické mechaniky /
Otvalebo na vysunutie
optickej diskovej mechaniky

B.

Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.

C.

Připojte výstup adaptéru k napájecímu vstupu notebooku.

POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelu a vašem
regionu. K nabíjení používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

1. Svoj notebook nabite.
A.

Porty as sloty I/O / Vstupné a výstupné porty a
zásuvky

C.	Pripojte konektor napájania jednosmerným prúdom (DC) k vstupu napájania
jednosmerným prúdom (DC) notebooku.

User Guide

HDMI

Tlačítko napájení
Sieťový vypínač
Klávesnice
Klávesnica

HDMI

Touchpad
Plocha touchpad
Indikátory stavu
Indikátory stavu

HDMI

Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC.

B.	Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia
100 V ~ 240 V.

Vstup napájení (DC)

Port USB 3.0

Port LAN

Čtečka paměťových karet typu flash

Port VGA

Port USB 2.0

Port HDMI

Zdířka pro připojení sluchátek/sluchátek s
mikrofonem/mikrofonu

POZNÁMKA: Vzhľad sieťového adaptéra sa môže líšiť v závislosti na modeli a Vašej oblasti.
Na nabíjanie používajte iba dodaný sieťový adaptér.

HDMI port

Otvor pre zámok Kensington®

Port USB 3.0

Vstup pre napájanie (DC)

Čítačka pamäťovej karty

Port LAN

Port USB 2.0

Port VGA

Konektor na zapojenie slúchadiel/
náhlavnej súpravy/mikrofónu

Port HDMI

2. Zvednutím otevřete zobrazovač.
2. Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel.
3. Stiskněte tlačítko Start.
3. Stlačte tlačidlo Start (Štart).

Před prvním použitím
notebook 3 hodiny
nabíjejte.
Pred prvým použitím
nechajte notebook nabíjať
3 hodiny

15060-6271z000
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Bezpečnostní poznámky k notebooku

Informace o autorských právech

VAROVÁNÍ!
Dolní strana notebooku může být teplá až horká, pokud jej používáte nebo nabíjíte baterii. Při
používání notebook nestavte na povrch, který by mohl zakrýt výdechy vzduchu.

Potvrzujete, že veškerá práva na tuto příručku zůstávají majetkem společnosti ASUS. Veškerá práva
včetně, ale bez omezení, v příručce nebo na webových stránkách jsou a zůstávají výhradním majetkem
společnosti ASUS a/nebo jejích licenčních partnerů. Nic v této příručce na vás taková práva nepřenáší ani
vám taková práva neuděluje.

POZORÍ!
• Tento notebook je dovoleno používat pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5 °C (41°F) a
35 °C (95 °F).
• Prohlédněte si výkonový štítek umístěný na spodní straně notebooku a ověřte si, zda
používaný napájecí adaptér odpovídá uvedeným hodnotám.
• Napájecí adaptér se při používání zahřívá. Adaptér nezakrývejte a v době, kdy je připojen k
elektrické zásuvce, se vyhněte tělesnému kontaktu s ním.
DŮLEŽITÉ!
• Před prvním zapnutím notebooku zkontrolujte, zda je připojen k adaptéru a ten k elektrické
zásuvce.
• Při používání notebooku v režimu napájecího adaptéru se musí elektrická zásuvka nacházet v
blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
• Vyhledejte na notebooku typový štítek s hodnotami jmenovitého vstupu/výstupu a
zkontrolujte, zda odpovídá údajům jmenovitého vstupu/výstupu na vašem napájecím
adaptéru. Některé modely notebooků mohou mít více jmenovitých výstupních proudů na
základě dostupné SKU.
• Informace o napájecím adaptéru:
-Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř
-Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz

SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI,
MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA
ZÁVAZEK FIRMY ASUS.

Omezení odpovědnosti
Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti
budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod,
pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody
kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv
skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až
do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této
smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma
ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY
TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3)
ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ
ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH
ŠKOD.

-Jmenovitý výstupní proud: 1.75A max. (33W)
-Jmenovité výstupní napětí: 19 Vdc

Servis a podpora

VAROVÁNÍ!
Přečtěte si následující zásady pro baterii notebooku.
• Baterii uvnitř zařízení smí vyjmout pouze
autorizovaný technik ASUS.
• V případě vyjmutí nebo demontování může
baterie použitá v tomto přístroji představovat
nebezpečí požáru nebo popálení chemickými
látkami.
• Dodržujte varovné štítky pro vaši osobní
bezpečnost.
• Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí
nebezpečí výbuchu.
• Nevhazujte do ohně.
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• Nikdy nezkoušejte zkratovat baterii
notebooku.
• Nikdy nezkoušejte baterii rozebrat a
sestavit.

Navštivte náš web podporující více jazyků http://support.asus.com

Elektronická verze příručky
Stáhněte si úplnou příručku v anglické verzi z:
http://support.asus.com/download/options.aspx?SLanguage=en

• V případě úniku přestaňte používat.
• Baterii a její součásti je nutno recyklovat
nebo řádně zlikvidovat.
• Uchovávejte baterii a ostatní malé
součásti mimo dosah dětí.

Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým
frekvencím (RF)
VAROVÁNÍ! Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou
zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání tohoto
zařízení. „ASUS prohlašuje, že toto zařízení je uvedeným firmware, které prošlo
zkouškami v USA, limitováno pro použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.”
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování stanoveným pro neřízené
prostředí. Abyste vyhověli požadavkům FCC pro vystavení radiovým frekvencím, vyhněte se
přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat
specifické provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.

Poznámky k bezpečnosti UL
• Nepoužívejte notebook v blízkosti vody, např. blízko vany, umyvadla, dřezu nebo nádoby na
prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíž bazénu.

Informace o povlaku
DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrického oddělení a udržení elektrické bezpečnosti je na
povrch nanesen povlak, který izoluje tělo notebooku, kromě stran, kde se nacházejí
vstupně výstupní porty.

Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru
ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší snaze maximálně
chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci
našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci
v různých regionech najdete na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Požadavek na elektrickou bezpečnost
U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat
schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3 G, 0,75 mm2 nebo H05VV-F, 2 G,
0,75mm2.

• Nepoužívejte notebook během bouřky s elektrickými výboji. Existuje nebezpečí elektrického
šoku z osvětlení.

REACH

• Nepoužívejte notebook poblíž oblasti s unikajícím plynem.

V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)) byl
zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na
adrese http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

• Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohně, může dojít k explozi. S žádostí o
informace o zvláštním odstranění baterií se obraťte na místní správní orgány, sníží se tím
riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí.
• Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo baterie jiných zařízení, sníží se tím riziko úrazu osob
způsobené požárem nebo explozí. Používejte pouze napájecí adaptéry schválené UL nebo
baterie dodané výrobcem, resp. autorizovaným prodejcem.

Splnění globálních ekologických předpisů a
prohlášení
Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby produktů a zajišťuje splnění
globálních ekologických předpisů ve všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost
ASUS kromě toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky předpisů.
Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.asus.com/english/
Compliance.htm ASUS plní tyto požadavky:Prohlášení o materiálech dle japonské

Prevence ztráty sluchu
V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při vysoké
hlasitosti.

Bezpečnostní informace o optické mechanice
Bezpečnostní informace o laseru
Bezpečnostní varování pro jednotku CD-ROM
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

normy JIS-C-0950, Evropské předpisy REACH SVHC, Korejské předpisy RoHS
VAROVÁNÍ! Aby se zabránilo vystavení laseru optické jednotky, nepokoušejte se
optickou jednotku vlastními silami demontovat nebo opravit. Pro zachování vaší
bezpečnosti požádejte o pomoc profesionálního technika.
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Bezpečnostné pokyny týkajúce sa prenosného počítača

Informácie o autorských právach

VÝSTRAHA!
Spodná časť prenosného počítača sa môže počas prevádzky alebo pri nabíjaní akumulátora
zohriať na vysokú teplotu. Pri práci prenosný počítač neumiestňujte na povrchy, ktoré môžu
blokovať vetracie otvory.

Týmto beriete na vedomie, že spoločnosť ASUS si ponecháva všetky práva na obsah tohto návodu.
Všetky práva vrátane, ale bez obmedzenia, v tomto návode na obsluhu alebo na webovej stránke sú a
zostanú výhradným majetkom spoločnosti ASUS a/alebo jej poskytovateľov licencie. Nič, čo sa v tomto
návode na obsluhu uvádza, nemá za cieľ preniesť žiadne z týchto práv na vás alebo udeliť vám akékoľvek
takéto práva.

UPOZORNENIE!
• Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s teplotou okolia medzi 5°C (41°F) až 35°C (95°F)..
• Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na spodnej strane notebooku a uistite sa, že
vami používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito hodnotami.
• Sieťový adaptér môže byť počas používania teplý až horúci. Počas zapojenia do elektrickej
zásuvky adaptér nezakrývajte a držte ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela.
DÔLEŽITÉ!
• Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného počítača je zapojený sieťový adaptér.
• Pri používaní prenosného počítača v režime s napájacím adaptérom musí byť elektrická
zásuvka blízko pri zariadení a ľahko prístupná.
• Na prenosný počítač nalepte štítok so vstupnými/výstupnými parametrami a uistite sa, že sa
zhodujú so vstupnými/výstupnými parametrami na napájacom adaptéri. Niektoré modely
prenosných počítačov môžu mať viac paraWindows®v výstupných prúdov na základe
dostupného SKU.
• Vstupné napätie:

Obmedzenie zodpovednosti
Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej
zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu
na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus
zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom
osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť
zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny
každého výrobku.
Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené,
alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.
Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej
dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

- 100–240V striedavý prúd
- Vstupná frekvencia: 50-60Hz
- Menovitý výstupný prúd: 1.75A max. (33W)
- Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd
VÝSTRAHA!
Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie v prenosnom počítači:
• Batériu môžu zo zariadenia vyberať iba
oprávnení technici spoločnosti ASUS.
• Batéria, ktorá sa v tomto zariadení používa,
môže pri odstránení alebo rozobraní
predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo
popálenia chemikáliami.

• Batériu v prenosnom počítači sa nikdy
nepokúšajte skratovať.
• Batériu sa nikdy nepokúšajte zo
zariadenia vyberať a znovu doň vkladať

• Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na
výstražných štítkoch.
• Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny
za nesprávny typ.
• Batériu neodhadzujte do ohňa.

• Ak zistíte, že batéria tečie, prestaňte ju
používať.
• Batérie a jej súčasti musia byť recyklované
alebo zlikvidované.
• Batériu a ďalšie malé súčasti uchovávajte
mimo dosahu detí.
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SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK, AKO JE“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ IBA PRE
INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA,
PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY
TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV;
ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE
ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ
PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora
Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://support.asus.com

Elektronická verzia návodu
Kompletnú anglickú verziu tohto návodu na obsluhu si prevezmite z lokality:
http://support.asus.com/download/options.aspx?SLanguage=en

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa
vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)
VÝSTRAHA! Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne
schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia
užívateľa prevádzkovať zariadenie. “Výrobca prehlasuje, že toto zariadenie je obmedzené
pre používanie v rámci kanálu 1 až 11 v rámci frekvencie 2,4 GHz, a to prostredníctvom
špecifikovaného mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”
Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia stanovenou pre nekontrolované
okolité prostredie. Ak chcete dodržať požiadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa
počas prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncový užívateľ musí dodržiavať
špecifické prevádzkové pokyny tak, aby vyhovel dobe stanovenej pre RF.

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL
• Notebook nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad vane, nádob na umývanie, kuchynskej
výlevky, nádob na pranie bielizne, v prostredí vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.
• Notebook nepoužívajte počas búrky s výskytom bleskov. Môže dôjsť k riziku elektrického
šoku spôsobeného bleskom.
• Notebook nepoužívajte v blízkosti unikajúceho plynu.
• Batériu notebooku nevhadzujte do ohňa, pretože môže vybuchnúť. Pozrite si miestne
predpisy týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb
vplyvom požiaru alebo výbuchu.
• Nepoužívajte sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení, aby ste takto znížili riziko
poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu. Používajte iba sieťové adaptéry alebo
batérie certifikované spoločnosťou UL, ktoré dodáva výrobca, alebo autorizovaní predajcovia.

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne
ochrany životného prostredia
Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept
„zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky
ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho
spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie.

Upozornenie o povrchovej úprave
DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti
bola použitá povrchová úprava s cieľom izolovať hlavnú časť notebooku, okrem
bokov, kde sa nachádzajú porty vstupov a výstupov.

Recyklačný program ASUS / Služby spätného
prevzatia výrobkov
Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči
najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia
na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov.
Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania
Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so
schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 alebo
H05VV-F, 2G, 0.75mm2 .

Oznámenia ohľadne REACH
Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie
chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH
na adrese “http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Prevencia pred stratou sluchu
Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach
hlasitosti po dlhšiu dobu.

Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky
Bezpečnostné informácie týkajúce sa lasera
Bezpečnostná výstraha na mechanike CD-ROM
CLASS 1 LASER PRODUCT

Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení
nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Compliance.htm Vyhlásenia o

materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950, REACH SVHC - EÚ, RoHS - Kórea

VÝSTRAHA! Aby sa zabránilo vystaveniu laseru optickej mechaniky, nepokúšajte
sa samy rozoberať alebo opravovať túto optickú mechaniku. Pre vašu bezpečnosť
požiadajte o pomoc odborníka.
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