Vedere de sus

RO10596

Prima ediţie
August 2015

Porturi şi sloturi de intrare/ieşire

Note privind siguranţa notebook-ului

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.
HDMI

Cameră

Indicator cameră

ASUS Notebook PC
Panou de afişaj

HDMI

Slot de securitate Kensington®

Port USB 3.0

ATENŢIE!

Intrare pentru alimentare (CC)

Cititor de memorie

Port LAN

Port USB 2.0

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

Port VGA

Mufă cască/set de căşti/microfon

Noţiuni de bază
A. Conectaţi cablul de alimentare de c.a. la convertorul c.a.-c.c.
Butonul de
alimentare

B.Conectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ la o sursă de alimentare de 100
V~240 V.

Tastatură

C. Conectaţi conectorul de alimentare cu curent continuu la intrarea de alimentare (DC)
a notebook-ului.
NOTĂ: Adaptorul de alimentare poate avea aspect diferit, în funcţie de model şi de
regiunea în care vă aflaţi. Pentru încărcare, folosiţi numai adaptorul de alimentare
inclus în pachet.

Unitate optică (pe anumite modele)

Buton de scoatere
manuală a unităţii de
disc optice

• Găsiţi eticheta cu valorile nominale ale curentului de intrare/ieşire de pe PC-ul notebook
şi asiguraţi-vă că acestea corespund cu informaţiie despre valorile nominale electrice de
pe adaptorul de alimentare. Unele modele de PC notebook pot accepta mai multe valori
nominale ale curentului de ieşire în funcţie de codul SKU disponibil.
• Informaţii despre adaptorul de alimentare:
- Tensiune de intrare: 100-240Vac
- Frecvenţă intrare: 50-60Hz
- Interval ieşire curent: 1.75A max. (33W)
AVERTISMENT!
Citiţi următoarele măsuri de precauţie privind acumulatorul notebook-ului dvs:

Indicatoare de stare

Buton de ieşire
unitate de disc
optică

• La utilizarea notebookului în modul de adaptor de alimentare, priza trebuie să fie aproape de
unitate şi uşor accesibilă.

- Interval ieşire tensiune: 19Vdc

Touchpad

Unitate optică

• 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.
• Adaptorul de alimentare se poate supraîncălzi în timpul funcţionării. Nu acoperiţi adaptorul şi
nu îl atingeţi când este conectat la o priză electrică.
IMPORTANT!
• Asiguraţi-vă că notebookul este conectat la adaptorul de alimentare înainte de a-l porni
pentru prima dată.

Portul HDMI

1. Încărcaţi notebook-ul.

Manual de utilizare

AVERTISMENT!
Partea de dedesubt a notebook-ului se poate încălzi până la înfierbântare în timpul utilizării sau
în timpul încărcării acumulatorului. Când utilizaţi notebook-ul, nu îl aşezaţi pe suprafeţe care pot
bloca fantele de aerisire.

2. Ridicaţi pentru a deschide afişajul.
3. Apăsaţi pe butonul de alimentare.

Încărcaţi notebook-ul timp
de 3 ore înainte de prima
utilizare.

• Numai tehnicienii autorizaţi ASUS pot
scoate acumulatorul care se află în
interiorul dispozitivului.
• Acumulatorul utilizat în acest dispozitiv
poate prezenta risc de ardere chimică în
cazul scoaterii sau dezasamblării.
• Pentru siguranţa personală, respectaţi
etichetele de avertizare.
• Risc de explozie, dacă se înlocuiește
bateria cu un tip necorespunzător.
• A nu se arunca în foc.

• Nu încercaţi niciodată să scurtcircuitaţi
acumulatorul notebook-ului dvs.
• Nu încercaţi niciodată să dezasamblaţi şi
reasamblaţi acumulatorul.
• Dacă detectaţi scurgeri, întrerupeţi utilizarea
dispozitivului.
• Acumulatorul şi componentele acestuia
trebuie reciclate sau aruncate la deşeuri în mod
corespunzător.
• Nu lăsaţi acumulatorul sau alte componente de
mici dimensiuni la îndemâna copiilor.
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Year to begin affixing CE marking: 2015
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Jerry Shen

(EC conformity marking)

Ver. 150326

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EU) No. 617/2013
Regulation (EC) No. 642/2009

CE marking

Regulation (EC) No. 1275/2008

Signature : __________
Declaration Date: 17/08/2015
Year to begin affixing CE marking: 2015

Position : CEO
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Jerry Shen

(EC conformity marking)

Regulation (EU) No. 617/2013
Regulation (EC) No. 642/2009

CE marking

2011/65/EU-RoHS Directive

Regulation (EC) No. 278/2009

EN 60065:2002 / A12: 2011
EN 60950-1: 2006 / A12: 2011

EN 60950-1: 2006 / A2: 2013

2009/125/EC-ErP Directive

2006/95/EC-LVD Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008
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EN 60065:2002 / A12: 2011
EN 60950-1: 2006 / A2: 2013
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EN 55024:2010
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EN 50385:2002
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EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
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EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50566:2013
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1999/5/EC-R&TTE Directive

X553M,A553M,D553M,R515M,F553M,X503M,P553M,
Model name :

K553M,X553S,A553S,F553S,D553S,R515S,X503S,P553S

Notebook
Product name :

conform with the essential requirements of the following directives:

GERMANY

declare the following apparatus:

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Country:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City:

Address:

Authorized representative in Europe:

EC Declaration of Conformity

2004/108/EC-EMC Directive

2004/108/EC-EMC Directive

X453S, A453S, D453S, R413S, F453S, X403S, P453S

conform with the essential requirements of the following directives:

AVERTISMENT! Pentru a preveni expunerea la laserul unităţii optice, nu demontaţi
şi nu reparaţi singur unitatea optică. Pentru siguranţa dvs., contactaţi un tehnician
autorizat pentru asistenţă.

X453M, A453M, D453M, R413M, F453M, X403M, P453M

PRODUS LASER CLASA 1

Notebook P.C.

JIS-C-0950 Japonia, EU REACH SVHC, Korea RoHS

Avertizări de siguranţă privind unitatea CD-ROM

Model name :

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

Informaţii de siguranţă pentru laser

Product name :

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.

declare the following apparatus:

Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică

ASUS COMPUTER GmbH

Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul
internaţional referitor la mediu

GERMANY

http://support.asus.com/download/options.aspx?SLanguage=en

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la niveluri ridicate de volum
pentru perioade îndelungate.

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Puteţi descărca manualul complet în limba engleză accesând:

Prevenirea pierderii auzului

• 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.

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Versiunea manualului electronic

• 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.

Authorized representative in Europe:

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

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

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.

Country:

Service şi asistenţă

Notificări REACH

Address, City:

ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE
TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; (2) 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.

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

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
mm2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.

Address:

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.

• 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.

Cerinţă de siguranţă pentru energie

Manufacturer:

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.

Note de siguranţă UL

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.

We, the undersigned,

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.

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.

Reciclare ASUS / Servicii de returnare

ASUSTeK COMPUTER INC.

Limitarea responsabilităţii

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 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA.”

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.

EC Declaration of Conformity

ASUS VĂ PUNE LA DISPOZIŢIE ACEST MANUAL „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE. 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.

Notă referitoare la finisaj

Manufacturer:

Luaţi la cunoştinţă că toate drepturile privind acest manual rămân ale ASUS. Orice şi toate drepturile,
incluzând (dar fără a se limita la acestea) cele legate de manual sau de site-ul web, sunt şi vor rămâne
proprietatea exclusivă a ASUS şi/sau companiilor autorizate ASUS. Nimic din acest manual nu are intenţia
de a transfera oricare din aceste drepturi sau de a vă acorda dvs. cu oricare din aceste drepturi.

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

We, the undersigned,

Informaţii referitoare la drepturile de autor

Drept de autor © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.
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