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Warning
Failing to follow instructions marked with this symbol may cause personal injury and even 
fatality.

Caution
Failing to follow instructions marked with this symbol may cause slight injury or damage to 
the product.

.Warning

Installation.Related

Do.not.install.the.product.in.places.exposed.to.humidity.
such.as.a.bathrooms.
There is a danger of electric shock. Use the product within the 
operating conditions specified in the Manufacturers User Guide.

Keep.the.plastic.bags.out.of.the.reach.of.children.
There is a danger of suffocation.

Keep.a.distance.of.15cm.or.more.between.the.computer.
and.the.wall.and.do.not.place.any.objects.between.them.
This may increase the internal temperature of the computer and 
may cause an injury.

Do.not.install.the.computer.on.a.slant.or.a.place.prone.to.
vibrations,.or.avoid.using.the.computer.in.that.location.for.
a.long.time.
This increases the risk that a malfunction or damage to the product 
will occur.

Avoid.exposing.any.part.of.your.body.to.the.heat.from.
the.computer.vent.or.AC.adapter.for.a.long.time.when.the.
computer.is.on.
Exposing a part of your body close to the heat from the vent or AC 
adapter for long periods of time may cause a burn.

Avoid.blocking.the.vent.at.the.bottom.or.side.of.the.
computer.when.using.it.on.a.bed.or.cushion.
If the vent is blocked, there is a danger of damaging the computer 
or overheating the inside of the computer.

y.Safety.Precautions
For your security and to prevent damage, please read the following safety instructions carefully.
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English

Power.Related

The power plug and wall outlet figures may differ depending on the country specifications and 
the product model.

Do.not.touch.the.mains.plug.or.power.cord.with.wet.hands.
There is a danger of electric shock.

Do.not.exceed.the.standard.capacity.(voltage/current).of.a.
multiplug.or.power.outlet.extension.when.using.it.for.the.
product.
There is a danger of electric shock or fire hazard.

If.the.power.cord.or.power.outlet.makes.a.noise,.disconnect.
the.power.cord.from.the.wall.outlet.and.contact.a.service.
center.
There is a danger of electric shock or fire hazard.

Do.not.use.a.damaged.or.loose.mains.plug.or.power.cord.or.
power.outlet.
There is a danger of electric shock or fire hazard.

Plug the power cord firmly into the power outlet and AC 
adapter.
Failing to do so may cause fire hazard.

Do.not.unplug.the.power.cord.out.by.pulling.the.cable.only.
If the cord is damaged, it may cause electric shock.

Do.not.bend.the.power.cord.excessively.or.do.not.place.a.
heavy.object.over.the.power.cord..It.is.especially.important.
to.keep.the.power.cord.out.of.reach.of.infants.and.pets.
If the cord is damaged, it may cause electric shock or fire.

If.water.or.another.substance.enters.the.power.input.jack,.
AC.adapter.or.the.computer,.disconnect.the.power.cord.and.
contact.the.service.center.
Damage to the device within the computer may cause electric shock 
or fire hazard.

AC.Adapter.Usage.Precautions

Do.not.place.heavy.objects.or.step.onto.the.power.cord.
or.AC.adapter.to.avoid.damaging.the.power.cord.or.AC.
adapter.
If the cord is damaged, there is a danger of electric shock or fire.

Use.only.the.AC.adapter.supplied.with.the.product.
Using another adapter may cause the screen to flicker.



�

Connect the power cord to the AC adapter firmly.
Otherwise, there is a danger of fire due to an incomplete contact.

Battery.Usage.Related

Authorized.
Parts

Power.Off

Keep.the.battery.out.of.the.reach.of.infants.and.pets,.as.
they.could.put.the.battery.into.their.mouths.
There is a danger of electric shock or choking.

Use.an.authorized.battery.and.AC.adapter.only.
Please use an authorized battery and adapter approved by Samsung 
Electronics.

Unauthorized batteries and adapters may not meet the proper 
safety requirements and may cause problems or malfunctions and 
result in an explosion or fire.

Do.not.use.the.computer.in.a.badly.ventilated.location.such.
as.on.bedding,.on.a.pillow.or.cushion,.etc,.and.do.not.use.
it in a location such as room with floor heating as it may 
cause.the.computer.to.overheat.
Take care that the computer vents (on the side or the bottom) 
are not blocked especially in these environments. If the vents are 
blocked, the computer may overheat and it may cause a computer 
problem, or even explosion.

Do.not.use.the.computer.in.a.humid.location.such.as.a.
bathroom.or.sauna.
Please use the computer within the recommended temperature and 
humidity range (10~32ºC, 20~80% RH).

Do.not.close.the.LCD.panel.and.put.the.computer.into.your.
bag.to.move.it.when.it.is.still.turned.on.
If you put the computer into your bag without turning it off, the 
computer may overheat and there is a danger of fire. Shut the 
computer down properly before moving it.

Never heat the battery or put the battery into a fire. Do not 
put.or.use.the.battery.in.a.hot.location.such.as.a.sauna,.
inside.a.vehicle.exposed.to.the.heat,.and.so.on.
There is a danger of an explosion or fire.
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Take.care.not.to.allow.metal.objects.such.as.a.key.or.clip.to.
touch.the.battery.terminal.(metal.parts).
If a metal object touches the battery terminals, it may cause 
excessive current flow and it may damage the battery, or result in 
a fire.

If.liquid.leaks.out.of.the.battery.or.there.is.a.funny.smell.
coming.from.the.battery,.remove.the.battery.from.the.
computer.and.contact.a.service.center.
There is a danger of an explosion or fire.

To.use.the.computer.safely,.replace.a.dead.battery.with.a.
new,.authorized.battery.

  Please charge the battery fully before using the computer for 
the first time.

Usage.Related

Disconnect.all.cables.connected.to.the.computer.before.
cleaning.it..If.you.are.using.a.notebook.computer,.remove.
the.battery.
There is a danger of electric shock or damage to the product.

Do.not.connect.a.phone.line.connected.to.a.digital.phone.to.
the.modem.
There is a danger of a electric shock, fire or damage to the product.

Do not place any container filled with water or chemicals 
over.or.near.the.computer.
If water or chemicals enter the computer, this may cause fire or 
electric shock.

If.the.computer.is.broken.or.dropped,.disconnect.the.power.
cord.and.contact.a.service.center.for.a.safety.check.
Using a broken computer may cause electric shock or fire hazard.

Avoid.direct.sunlight.when.the.computer.is.in.an.air-tight.
location.such.as.inside.a.vehicle.
There is a danger of a fire hazard. The computer may overheat and 
also present opportunity to thieves.
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Upgrade.Related

Never.disassemble.the.power.supply.or.AC.adapter.
There is a danger of electric shock.

When.removing.the.RTC.(Real.Time.Clock).battery,.keep.
it.out.of.the.reach.of.children.as.they.could.touch.and/or.
swallow.it.
There is a danger of choking. If a child has swallowed it, contact a 
doctor immediately.

Use.only.authorized.parts.(multi-plug,.battery.and.memory).
and.never.disassemble.parts.
There is a danger of damaging the product, electric shock or fire 
hazard.

Shut.down.the.computer.and.disconnect.all.cables.
before.disassembling.the.computer..If.there.is.a.modem,.
disconnect.the.phone.line..If.you.are.using.a.notebook.
computer,.make.sure.to.remove.the.battery.
Failing to do so, may cause electric shock.

Custody.and.Movement.Related

Follow.the.instructions.for.the.relevant.location.
(e.g..airplane,.hospital,.etc.).when.using.a.wireless.
communication.device.(wireless.LAN,.Bluetooth,.etc.)..

When.carrying.the.notebook.computer.with.other.items,.
such.as.the.adapter,.mouse,.books.etc,.take.care.not.to.
press.anything.against.the.notebook.computer.
If a heavy object is pressed against the notebook computer, a white 
stop or stain may appear on the LCD. Therefore, take care not to 
apply any pressure to the notebook.

In this case, place the notebook computer in a separate 
compartment away from the other objects.
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.Caution

Installation.Related

•.Do.not.block.the.ports.(holes),.vents,.etc..
of.the.product.and.do.not.insert.objects.
Damage to a component within the computer 
may cause electric shock or fire.

•.When.using.the.computer.with.it.lying.
on.its.side,.place.it.so.that.the.vents.face.
upwards.
Failing to do so, may cause the internal 
temperature of the computer to rise and the 
computer to malfunction or halt.

•.Do.not.place.a.heavy.object.over.the.
product.
This may cause a problem with the computer. In 
addition, the object may fall and cause injury, or 
damage the computer.

Battery.Usage.Related

•.Dispose.of.worn-out.batteries.properly.
–. There is a danger of fire or explosion.

–. The battery disposal method may differ 
depending on your country and region. Dispose 
of the used battery in an appropriate way.

•.Do.not.throw.or.disassemble.the.battery.
and.do.not.put.it.into.water.
This may cause an injury, fire or explosion.

•.Use.only.a.battery.authorized.by.Samsung.
Electronics.
Failing to do so may cause an explosion.

•.Avoid.contact.with.metal.objects.such.as.
car.keys.or.clips.when.keeping.or.carrying.
a.battery.
Contact with a metal may cause excessive 
current and a high temperature and may 
damage the battery or cause a fire.

•.Charge.the.battery.according.to.the.
instructions.in.the.manual.
Failing to do so, may cause and explosion or fire 
from damage to the product.

•.Do.not.heat.the.battery.or.expose.it.to.
heat.(e.g..inside.a.vehicle.during.the.
summer).
There is a danger of explosion or fire.

Usage.Related

•.Do.not.place.a.candle,.lighted.cigar,.etc..
over.or.on.the.product.
There is a danger of fire.

•.Use.a.wall.outlet.or.multi-plug.with.a.
grounding.part.
Failing to do so may cause electric shock hazard.

•.Make.sure.to.have.the.product.tested.by.a.
safety.service.engineer.after.repairing.the.
product.
Authorised Samsung Repair Centers will carry 
out safety checks after a repair. Using a repaired 
product without testing it for safety might cause 
electric shock or fire.

•.In.case.of.lightning,.immediately.turn.the.
system.off,.disconnect.the.power.cord.
from.the.wall.outlet.and.line.do.not.use.a.
modem.or.phone.
There is a danger of electric shock or fire.

•.Do.not.use.your.computer.and.AC-Adapter.
on.your.lap.or.soft.surfaces.
If the computer temperature increases, there is 
a danger of burning yourself.

•.Connect.only.permitted.devices.to.the.
connectors.or.ports.of.the.computer.
Failing to do so, may cause electric shock and 
fire.

•.Close.the.LCD.panel.only.after.checking.if.
the.notebook.computer.is.turned.off.
The temperature may rise and it may cause 
overheating and deformation of the product.

•.Do.not.press.the.Eject.Button.while.the.
Floppy.Disk/CD-ROM.drive.is.in.operation.
You might lose data and the disk might be 
suddenly ejected and could cause an injury.

•.Take.care.not.to.drop.the.product.while.
using.it.
This may cause personal injury or loss of data.

•.Do.not.contact.the.antenna.with.electricity.
facility.such.as.the.power.outlet.
There is a danger of electric shock.
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•.When.handling.computer.parts,.follow.the.
instructions.on.the.manual.supplied.with.
the.parts.
Failing to do so, may cause damage to the 
product.

•.If.the.computer.emits.smoke,.or.there.is.a.
burning.smell,.disconnect.the.power.plug.
from.the.wall.outlet.and.contact.a.service.
center..If.your.computer.is.a.notebook.
computer,.make.sure.to.remove.the.
battery.
There is a danger of fire.

• Do not use a damaged or modified CD/
Floppy.Disk.
There is a danger of damaging the product or 
personal injury.

• Do not insert your fingers into the PC Card 
Slot.
There is a danger of injury or electric shock.

•.Use.recommended.computer.cleansing.
solution.when.cleaning.the.product.
and.only.use.the.computer.when.it.is.
completed.dried.
Failing to do so may cause electric shock or fire.

•.Emergency.disk.eject.method.using.
paperclip.should.not.be.used.while.the.
disk.is.in.motion..Make.sure.to.use.the.
emergency.disk.eject.method.only.when.
the.Optical.Disk.Drive.is.stopped.
There is a danger of injury.

•.Do.not.place.your.face.close.to.the.Optical.
Disk.Drive.tray.when.it.is.operating.
There is a danger of injury due to an abrupt 
ejection.

•.Check.CDs.for.cracks.and.damage.prior.to.
use.
It may damage the disc and cause disorder of 
device and injury of user.

Upgrade.Related

•.Take.care.when.touching.the.product.or.
parts.
The device may be damaged or you may be 
injured.

•.Take.care.not.to.throw.or.drop.a.computer.
part.or.device.
This may cause injury or damage to the product.

•.Make.sure.to.close.the.computer.cover.
before.connecting.the.power.after.a.
reassembly.
There is a danger of electric shock if your body 
touches an internal part.

•.Use.parts.authorized.by.Samsung.
Electronics.only.
Failing to do so, may cause fire or damage the 
product.

•.Never.disassemble.or.repair.the.product.by.
yourself.
There is a danger of electric shock or file.

•.To.connect.a.device.that.is.not.
manufactured.or.authorized.by.Samsung.
Electronics,.enquire.at.your.service.center.
before.connecting.the.device.
There is a danger of damaging the product.

Custody.and.Movement.Related

•.When.moving.the.product,.turn.the.power.
off and separate all connected cables first.
The product might be damaged or users may 
trip over the cables.

•.For.long.periods.of.not.using.the.notebook.
computer,.discharge.the.battery.and.
preserve.as.it.is.detached.
The battery will be preserved at its best 
condition.

•.Do.not.operate.or.watch.the.computer.
while.driving.a.vehicle.
There is a danger of a traffic accident. Please 
concentrate on driving.
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Cautions.on.Preventing.Data.Loss.(Hard.Disk.Management)
•.Take.care.not.to.damage.the.data.on.a.hard.disk.drive.

–. A hard disk drive is so sensitive to external impact that an external impact may cause loss of data on 
the surface of the disk.

–. Take extra care, because moving the computer or an impact on the computer when it is turned on 
may damage the data of the hard disk drive.

–. The company is not liable for the loss of any data caused by customer such as the carelessness 
usage or bad environmental condition. 

•.Causes.that.may.damage.the.data.of.a.hard.disk.drive.and.the.hard.disk.drive.itself.
–. The data may be lost when an external impact is applied to the disk while disassembling or 

assembling the computer.

–. The data may be lost when the computer is turned off or reset by a power failure while the hard disk 
drive is operating.

–. The data may be lost and irrecoverable due to a computer virus infection.

–. The data may be lost if the power is turned off while running a program.

–. Moving or causing an impact to the computer while the hard disk drive is operating, may cause files 
to be corrupted or bad sectors on the hard disk. 

To.prevent.data.loss.due.to.damage.to.the.hard.disk.drive,.please.backup.your.data.
frequently.

y.USA.ONLY
This Perchlorate warning applies only to primary CR (Maganese Dioxide) Lithium coin cells in the product
sold or distributed ONLY in California USA.

“Perchlorate Material- special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.”

 LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF
ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS.
For details see lamprecycle.org, eise.org, or call 1-800-Samsung.
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y.Proper.Posture.During.Computer.Use
Maintaining a proper posture during computer use is very important to prevent physical harm.

The following instructions are about maintaining a proper posture during computer use developed 
through human engineering. Please read and follow them carefully when using the computer.

Otherwise, the probability of (RSI: Repetitive Strain Injury) from repeated operations may increase and 
serious physical harm may be caused.

The instructions in this manual have been prepared so that they can be applied within the 
coverage of general users. If the user is not included in the coverage, the recommendation is 
to be applied according to the user’s needs.

Proper.Posture
Adjust.the.heights.of.desks.and.chairs.appropriate.to.your.height.
The heights are to be adjusted so that your arm forms a right angle when you place your hand over the 
keyboard while sitting down on a chair.

Adjust the height of chair so that your heel is comfortably placed on the floor.

•. Do not use the computer while you are lying down, but only while you are sitting down.

•. Do not use the computer on your lap. If the computer temperature increases, there is a danger of 
burning yourself.

•. Work while keeping your wrist straight.

•. Use a chair with a comfortable back.

•. Keep the center of your leg weight not on the chair but on your feet when you are sitting on a chair.

•. To use the computer while talking over the telephone, use a headset. Using the computer with the 
phone on your shoulder is bad for posture.

•. Keep frequently used items within a comfortable work range (where you can reach them with your 
hands).
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Eye.Position
Keep.the.monitor.or.LCD.away.from.your.eyes.by.at.least.50cm.

•. Adjust the height of the monitor and the LCD screen so that its top height 
is equal to or lower than your eyes.

•. Avoid setting the monitor and LCD excessively bright.

•. Keep the monitor and LCD screen clean.

•. If you wear glasses, clean them before using the computer.

•. When entering contents printed on a paper into the computer, use a static 
paper holder so that the height of the paper is almost equal to that of the 
monitor.

Hand.Position
Keep your arm at a right angle as shown by the figure.

•. Keep the line from your elbow to your hand straight.

•. Do not place your palm over the keyboard while typing.

•. Do not hold the mouse with excessive force.

•. Do not press the keyboard, touchpad or mouse with excessive force.

•. It is recommended connecting an external keyboard and mouse when 
using the computer for long periods of time.

Volume.Control.(Headphones.and.Speakers)
Check your volume first to listen to music.

•. Check if the volume is too loud before using headphones.

•. It is not recommended using headphones for long periods of time.

•. Any deviation from the equalizer default setting could cause hearing 
impairment.

•. The default setting can be changed through software and driver updates 
without your intervention. Please check the equalizer default setting before 
first usage.

Use.Time.(Break.Time)
•. Take a break for 10 minutes or more after a 50-minute period when working for more than one hour.

Illumination
•. Do not use the computer in dark locations. The illumination level for computer use must be as bright 

so for reading a book.

•. Indirect illumination is recommended. Use a curtain to prevent reflection on the LCD screen.

Operation.Condition
•. Do not use the computer in hot and humid locations.

•. Use the computer within the allowed temperature and humidity range specified in the User Guide.



1�

y.Important.Safety.Information

Safety.Instructions
Your system is designed and tested to meet the latest standards for safety of information technology 
equipment. However, to ensure safe use of this product, it is important that the safety instructions 
marked on the product and in the documentation are followed.

Always follow these instructions to help guard against personal injury and damage to your 
system.

Setting.Up.your.System

• Read and follow all instructions marked on the product and in the documentation before you operate 
your system. Retain all safety and operating instructions for future use.

• Do not use this product near water or a heat source such as a radiator.

• Set up the system on a stable work surface.

• The product should be operated only with the type of power source indicated on the rating label.

• Ensure that the electrical outlet you are using to power your equipment is easily accessible in case of 
fire or short circuit.

• If your computer has a voltage selector switch, make sure that the switch is in the proper position for 
your area.

• Openings in the computer case are provided for ventilation. Do not block or cover these openings. 
Make sure you provide adequate space, at least 6 inches (15 cm), around the system for ventilation 
when you set up your work area. 
Never insert objects of any kind into the computer ventilation openings.

• Ensure that the fan vents on the bottom of the casing are clear at all times. Do not place the 
computer on a soft surface, doing so will block the bottom vents.

• If you use an extension cord with this system, make sure that the total power rating on the products 
plugged into the extension cord does not exceed the extension cord power rating.
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Care.During.Use

• Do not walk on the power cord or allow anything to rest on it.

•  Do not spill anything on the system. The best way to avoid spills is to not eat or drink near your 
system.

• Some products have a replaceable CMOS battery on the system board. There is a danger of explosion 
if the CMOS battery is replaced incorrectly. Replace the battery with the same or equivalent type 
recommended by the manufacturer. 
Dispose of batteries according to the manufacturers instructions. If the CMOS battery requires 
replacement insure that a qualified technician performs the task.

• When the computer is turned off, a small amount of electrical current still flows through the computer. 
To avoid electrical shock, always unplug all power cables, remove the battery and modem cables from 
the wall outlets before cleaning the system.

• Unplug the system from the wall outlet and refer servicing to qualified personnel if:

– The power cord or plug is damaged.

– Liquid has been spilled into the system.

– The system does not operate properly when the operating instructions are followed.

– The system was dropped or the casing is damaged.

– The system performance changes.

The.Instruction.On.Safety.Operation.of.NotePC

q When installing and operating devices please refer to safety requirements in the user guide.

w Devices can be used only with the equipment specified in the technical specifications of the devices.

e If any smell of burning or smoke from the computer the unit should be switched off and battery 
removed. The unit should be checked by a qualified technician before reuse.

r Service and repair of devices should be carried out by authorized service centers.

t Do not allow your portable computer to operate with the base resting directly on exposed skin for 
extended periods of time. 
The surface temperature of the base will rise during normal operation (particularly when AC Power 
is present). 
Allowing sustained contact with exposed skin can cause discomfort or  eventually a burn.
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y.Replacement.Parts.and.Accessories
Use only replacement parts and accessories recommended by manufacturer.

To reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger telecommunications line cord.

Do not use this product in areas classified as hazardous. Such areas include patient care areas 
of medical and dental facilities, oxygen rich environments, or industrial areas.

Battery.Disposal

Do not put rechargeable batteries or products powered by non-removable rechargeable 
batteries in the garbage.

Contact the Samsung Helpline for information on how to dispose of batteries that you cannot use or 
recharge any longer.

Follow all local regulations when disposing of old batteries.

THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Laser.Safety
All systems equipped with CD or DVD drives comply with the appropriate safety standards, including IEC 
60825-1. The laser devices in these components are classified as “Class 1 Laser Products” under a US 
Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard. Should the unit ever 
need servicing, contact an authorized service location.

Laser.Safety.Note:
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified in this 
manual may result in hazardous radiation exposure. To prevent exposure to laser beams, do 
not try to open the enclosure of a CD or DVD drive.

Class 1M laser radiation when operating part is open.

Do not view directly with optical instruments.

Class 3B invisible laser radiation when open.

Avoid exposure to the beam.
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Connect.and.Disconnect.the.AC.adapter
The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Do.not.unplug.the.power.cord.out.by.pulling.the.cable.only.

Power.Cord.Requirements
The power cord set (wall plug, cable and AC adapter plug) you received with your computer meets the 
requirements for use in the country where you purchased your equipment.

Power cord sets for use in other countries must meet the requirements of the country where you use the 
computer. For more information on power cord set requirements, contact your authorized dealer, reseller, 
or service provider.

General.Requirements

The.requirements.listed.below.are.applicable.to.all.countries:
• The length of the power cord set must be at least 6.00 feet (1.8m) and a maximum of 9.75 feet 

(3.0m).

• All power cord sets must be approved by an acceptable accredited agency responsible for evaluation 
in the country where the power cord set will be used.

• The power cord set must have a minimum current capacity of 7 A and a nominal voltage rating of 125 
or 250 volts AC, as required by each countrys power system.

• The appliance coupler must meet the mechanical configuration of an EN 60 320/IEC 320 Standard 
Sheet C7 connector, for mating with appliance inlet on the computer.

European.Union
European.Union.CE.Marking.and.Compliance.Notices

Products intended for sale within the European Union are marked with the Conformité Européene 
(CE) Marking, which indicates compliance with the applicable Directives and European standards and 
amendments identified below. This equipment also carries the Class 2 identifier.

The following information is only applicable to systems labeled with the CE mark  .

European.Directives

This Information Technology Equipment has been tested and found to comply with the following 
European directives:

  EMC Directive 2004/108/EC

  Low Voltage Directive 2006/95/EC

  R&TTE Directive 1999/5/EC
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Manufacturer.Information

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer CO., LTD

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel:+86-512-6253-8988

For the web or the phone number of Samsung Service Centre, see the Warranty or contact the retailer 
where you purchased your product.

EU.R&TTE.Compliance.Statement

Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

To view the EU Declaration of Conformity for this product (in English only), go to: http://www.samsung.
com/uk/support/download/supportDownMain.do then search the model number of the product. If the 
Declaration of Conformity for the model you are interested in is not available on our web-site, please 
contact your distributor.

Correct.disposal.of.batteries.in.this.product
(Applicable.in.the.European.Union.and.other.European.countries.with.separate.
battery.return.systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not 
be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical 
symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference 
levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm 
to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of 
waste and recycle them through your local, free battery return system.

Pb
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Предупреждение
Несоблюдение инструкций, отмеченных этим знаком, может привести к серьезным 
травмам или смерти.

Внимание!
Несоблюдение инструкций, отмеченных этим знаком, может привести к легким травмам 
или повреждению устройства.

 Предупреждение

Установка

Не устанавливайте устройство в местах, подверженных 
высокой влажности, например в ванной комнате.
Существует опасность поражения электрическим током. Используйте 
устройство, учитывая условия эксплуатации, описанные в 
руководстве пользователя, предоставленном изготовителем.

Храните пластиковые пакеты в недоступном для детей месте.
Существует опасность удушья.

Расстояние между компьютером и стеной должно 
составлять не менее 15 см, и между ними не должны 
находиться посторонние предметы
Это может привести к повышению температуры внутри 
компьютера и травмам.

Не устанавливайте компьютер на наклонную 
поверхность или в месте, где он может подвергаться 
вибрации, а также избегайте его использования в таких 
местах в течение длительного времени.
Это повышает риск возникновения неисправности и 
повреждения устройства.

Старайтесь не подвергать участки тела воздействию 
теплового потока из вентиляционного отверстия 
компьютера или адаптера переменного тока в течение 
длительного времени, когда компьютер включен.
Длительное непосредственное воздействие на участок тела 
теплового потока из вентиляционного отверстия компьютера 
или адаптера переменного тока может привести к ожогу.

Не перекрывайте вентиляционное отверстие снизу и сбоку 
компьютера, когда он используется на кровати или диване.
В случае перекрытия вентиляционного отверстия существует 
опасность повреждения компьютера вследствие перегрева.

y.Меры предосторожности
В целях обеспечения защиты и во избежание ущерба внимательно прочитайте следующие 
инструкции по технике безопасности.
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Питание

Вилка кабеля и сетевая розетка на рисунках могут отличаться в зависимости от 
технических характеристик для определенной страны и модели устройства.

Не прикасайтесь к вилке или кабелю питания мокрыми 
руками.
Существует опасность поражения электрическим током.

Не превышайте стандартную мощность (напряжение/
ток) мультиштекеров или удлинителей питания при 
использовании их с данным устройством.
Существует опасность поражения электрическим током или 
возгорания.

Если кабель питания или сетевая розетка издают 
шум, отключите кабель питания от сетевой розетки и 
обратитесь в сервисный центр.
Существует опасность поражения электрическим током или 
возгорания.

Не используйте поврежденные или незакрепленные 
вилку, кабель питания или сетевую розетку.
Существует опасность поражения электрическим током или 
возгорания.

Подключите кабель питания к сетевой розетке и 
адаптеру переменного тока.
Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию.

При отключении кабеля питания не тяните за сам 
кабель.
Повреждение кабеля может привести к поражению 
электрическим током.

Не перегибайте кабель питания и не ставьте на него 
тяжелые предметы. Очень важно, чтобы кабель питания 
находился в недоступном для детей и животных месте.
Повреждение кабеля может привести к поражению 
электрическим током или возгоранию.

Если вода или другое вещество попало в гнездо питания, 
адаптер переменного тока или компьютер, отключите 
кабель питания и обратитесь в сервисный центр.
Повреждение устройства в компьютере может привести к 
поражению электрическим током или возгоранию.

Меры предосторожности при использовании адаптера переменного тока

Во избежание повреждения шнура питания или адаптера 
переменного тока не ставьте тяжелые предметы и не 
наступайте на шнур питания или адаптер переменного тока.
При повреждении шнура существует опасность поражения 
электрическим током или возгорания.

Следует использовать только адаптер переменного тока, 
входящий в комплект поставки продукта.
При использовании другого адаптера экран может мерцать.
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Надежно подсоедините кабель питания к адаптеру 
переменного тока.
В случае неполного контакта существует опасность возгорания.

Использование батареи

Разрешенные 
детали

Питание 
отключено

Батарея должна находиться в недоступном для детей и 
животных месте, так как они могут проглотить ее.
Существует опасность поражения электрическим током или 
удушья.

Используйте только разрешенные батарею и адаптер 
переменного тока.
Используйте только разрешенные компанией Samsung 
Electronics батарею и адаптер.
Неразрешенные батареи и адаптеры могут не соответствовать 
необходимым требованиям безопасности и привести к 
возникновению проблем или неисправностей, которые, в свою 
очередь, могут вызвать взрыв или возгорание.

Во избежание перегрева не используйте компьютер в 
местах с плохой вентиляцией, например на постельном 
белье, на подушке и т.д., а также в помещении с 
подогреваемым полом.
Следите, чтобы вентиляционные отверстия компьютера (сбоку) 
не были закрыты, особенно если компьютер находится в 
перечисленных выше местах. Блокирование вентиляционных 
отверстий может привести к перегреву компьютера, что, в свою 
очередь, может вызвать проблемы или даже взрыв.

Не используйте компьютер в помещении с повышенной 
влажностью, например в ванной комнате или в сауне.
В таких помещениях компьютер может работать неисправно, и 
существует опасность поражения электрическим током.
Используйте компьютер в пределах допустимых температур и 
диапазона влажности (10~32°C, 20~80%).

Не закрывайте ЖК-дисплей и не помещайте компьютер 
в сумку для переноски, если он включен.
Если поместить включенный компьютер в сумку, он может 
перегреться и даже воспламениться. Перед перемещением 
следует выключить компьютер.

Никогда не нагревайте батарею и не подвергайте ее 
воздействию огня. Не помещайте и не используйте 
батарею в жарком месте, например в сауне, в 
транспорте, подверженном воздействию тепла, и т.д.
Существует опасность возгорания или взрыва.
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Не допускайте контакта клеммы батареи 
(металлические детали) с металлическими объектами, 
например ключами или зажимами.
Контакт металлического объекта с клеммой батареи может 
стать причиной возникновения чрезмерного тока и привести к 
повреждению батареи или возгоранию.

При утечке жидкости или появлении странного запаха, 
исходящего от батареи, извлеките ее из компьютера и 
обратитесь в сервисный центр.
Существует опасность возгорания или взрыва.

Для безопасного использования компьютера замените 
старую батарею на новую одобренную батарею.

  Перед первым использованием компьютера следует 
полностью зарядить батарею.

Использование

Отсоедините все кабели, подключенные к компьютеру, 
перед его очисткой. При использовании ноутбука 
извлеките батарею.
Существует опасность поражения электрическим током или 
повреждения устройства.

Не подсоединяйте к модему телефонный кабель, 
подключенный к цифровому телефону.
Существует опасность повреждения устройства, поражения 
электрическим током или возгорания.

Не ставьте сосуды с водой или химическими веществами 
на компьютер или около него.
Если вода или химические элементы попадут в компьютер, это 
может привести к возгоранию или поражению электрическим 
током.

В случае падения или повреждения компьютера 
отключите кабель питания и обратитесь в сервисный 
центр для детальной проверки компьютера.
При использовании поврежденного компьютера существует 
опасность поражения электрическим током или возгорания.

Избегайте попадания на компьютер прямых солнечных 
лучей, когда он находится в воздухонепроницаемых 
местах, например в автомобиле.
Существует опасность возгорания. Компьютер может 
перегреться, а также может привлечь воров.
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Обновление

Никогда не разбирайте источник питания или адаптер 
переменного тока.
Существует опасность поражения электрическим током.

При извлечении батареи для RTC (часов реального 
времени) она должна находиться в недоступном для 
детей и животных месте, поскольку они могут до нее 
дотронуться и/или проглотить.
Существует опасность удушья. Если ребенок проглотит батарею, 
немедленно обратитесь к врачу.

Используйте только разрешенные комплектующие 
(многофункциональный штекер, батарею и память) и ни 
в коем случае не разбирайте их.
Существует опасность повреждения устройства, поражения 
электрическим током или возгорания.

Перед разборкой компьютера выключите его и 
отсоедините все кабели. Если имеется модем, 
отсоедините телефонный кабель. Если используется 
ноутбук, обязательно извлеките батарею.
Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению 
электрическим током.

Хранение и перемещение

Следуйте инструкциям по использованию беспроводного 
устройства связи (беспроводной локальной сети, 
Bluetooth и т.п.) в самолете, в больнице и т.п.

Во время переноски ноутбука вместе с такими 
предметами, как адаптер, мышь, книги старайтесь 
сильно не прижимать эти предметы к ноутбуку.
Если сильно прижать ноутбук тяжелым предметом, на ЖК-
экране может появиться белая полоса или пятно. Поэтому 
избегайте надавливания на поверхность ноутбука.
В данном случае поместите ноутбук отдельно от других 
предметов.
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 Внимание!

Установка

•.Не закрывайте порты, вентиляционные 
и другие отверстия устройства и не 
вставляйте в них посторонние предметы.
Повреждение компонента внутри компьютера 
может привести к поражению электрическим 
током или возгоранию.

• Если необходимо положить компьютер 
на бок, вентиляционные отверстия 
должны быть направлены вверх.
Несоблюдение этих инструкций может привести 
к повышению внутренней температуры 
компьютера, что, в свою очередь, может 
привести к его неисправности или зависанию.

•.Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
Это может привести к возникновению 
неисправностей в компьютере. Кроме того, 
если на компьютер упадет какой-либо 
предмет, это может вызвать травму или 
привести к повреждению компьютера.

Использование батареи

• Правильно утилизируйте вышедшие из 
строя батареи.
–. Существует опасность возгорания или взрыва.
–. В различных странах и регионах могут 

использоваться разные методы утилизации 
батареи. Утилизируйте использованную 
батарею надлежащим образом.

• Не бросайте и не разбирайте батарею и 
не кладите ее в воду.
Это может привести к травмам, возгоранию 
или взрыву.

•.Используйте только те батареи, которые 
разрешены компанией Samsung Electronics.
Несоблюдение этих инструкций может 
привести к взрыву.

• Избегайте контакта с металлическими 
предметами, например ключами 
или ножницами, при хранении или 
переноске батареи.
Соприкосновение с металлом может привести к 
короткому замыканию и нагреванию, что может 
повредить батарею или вызвать возгорание.

•.Заряжайте батарею в соответствии с 
инструкциями, приведенными в руководстве.
Несоблюдение этих инструкций может 

привести к повреждению устройства и, в свою 
очередь, к взрыву или возгоранию.

•.Не нагревайте и не допускайте нагревания 
батареи (например, в автомобиле летом).
Существует опасность возгорания или взрыва.

Использование

•.Не ставьте на устройство горящие свечи и не 
оставляйте на нем зажженные сигареты и т.п.
Существует опасность возгорания.

• Используйте сетевую розетку или 
удлинитель питания с заземлением.
Несоблюдение этих инструкций может 
привести к поражению электрическим током.

• После ремонта безопасность устройства 
должен проверить специалист 
сервисного центра.
В уполномоченных сервисных центрах 
Samsung выполняется проверка безопасности 
устройств после ремонта. 
Использование устройства после ремонта без 
проверки его безопасности может привести к 
поражению электрическим током или возгоранию.

• Если начнется гроза, немедленно 
выключите систему, отключите кабель 
питания от розетки и отсоедините 
кабель телефонной линии, не 
используйте модем и телефон.
Существует опасность поражения 
электрическим током или возгорания.

•.Не следует ставить компьютер и адаптер 
переменного тока на колени и мягкие 
поверхности.
При повышении температуры компьютера 
существует опасность ожога.

•.Подключайте к разъемам и портам 
компьютера только разрешенные устройства.
Несоблюдение этих инструкций может привести к 
поражению электрическим током или возгоранию.

• Закрывайте панель ЖК-дисплея, только 
убедившись, что ноутбук выключен.
В противном случае может повыситься 
температура, что может привести к перегреву 
и деформации изделия.

• Не нажимайте кнопку извлечения, если 
дисковод гибких дисков/CD-ROM в 
данный момент работает.
В противном случае существует опасность 
потери данных и внезапного выбрасывания 
диска, что может привести к травме.
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•.Соблюдайте осторожность, чтобы не 
уронить устройство при его использовани
Это может привести к травме или потере данных.

• Не дотрагивайтесь до антенны и 
электрического оборудования, например 
до электрической розетки.
Существует опасность поражения 
электрическим током.

• При обращении с деталями компьютера 
следуйте инструкциям в прилагаемом к 
ним руководстве.
Несоблюдение этих инструкций может 
привести к повреждению устройства.

•.Если из компьютера идет дым или вы 
чувствуете запах гари, отключите кабель 
питания от сетевой розетки и обратитесь 
в сервисный центр. Если используется 
ноутбук, обязательно извлеките батарею.
Существует опасность возгорания.

• Не используйте поврежденные или 
измененные CD/гибкие диски.
Существует опасность повреждения 
устройства или травмы.

• Не вставляйте пальцы в гнездо платы 
PC Сard.
Существует опасность травмы или поражения 
электрическим током.

• При чистке компьютера рекомендуется 
использовать специальный раствор. 
Включать компьютер можно будет 
только после его полного высыхания.
Несоблюдение этих инструкций может привести к 
поражению электрическим током или возгоранию.

•.Не извлекайте диск с помощью бумажной 
скрепки (как это рекомендуется делать в 
случае необходимости), когда вращается 
диск. При необходимости аварийного 
открытия убедитесь, что дисковод для 
оптических дисков не работает.
Существует опасность получения травмы.

• Не приближайте лицо близко к лотку 
дисковода для оптических дисков во 
время его работы.
Существует опасность травмы при внезапном 
извлечении диска.

•.Перед использованием проверяйте компакт-
диски на наличие царапин и повреждений.
Повреждение диска может привести к 
неисправности устройства и травме пользователя.

Обновление

• Соблюдайте осторожность, прикасаясь к 
устройству или его деталям.
При этом можно повредить устройство или 
получить травму.

• Не бросайте и не роняйте детали 
компьютера или устройство.
Это может привести к травмам или 
повреждению устройства.

• Обязательно закрывайте крышку 
компьютера перед подключением к 
источнику питания после сборки.
Если прикоснуться к деталям, находящимся 
внутри устройства, существует опасность 
поражения электрическим током.

•.Используйте только те детали, которые 
разрешены компанией Samsung Electronics.
Несоблюдение этих инструкций может привести 
к возгоранию или повреждению устройства.

• Не разбирайте и не ремонтируйте 
устройство самостоятельно.
Существует опасность поражения 
электрическим током или возгорания.

•.Перед подключением устройства 
другого производителя или устройства, 
не разрешенного компанией Samsung 
Electronics, обратитесь в сервисный 
центр.
Существует опасность повреждения устройства.

Хранение и перемещение

• При перемещении устройства сначала 
выключите питание и отключите все 
подключенные кабели.
Устройство может быть повреждено или 
пользователь может запутаться в кабелях.

• Если ноутбук не используется в течение 
длительного времени, разрядите 
батарею и храните ее отдельно.
Батарея сохранит свои рабочие характеристики.

•.Не используйте и не смотрите на 
компьютер при управлении автомобилем.
Существует опасность ДТП. 
Сконцентрируйтесь на управлении 
автомобилем.
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Предупреждения по предотвращению потери данных 
(управление жестким диском)
• Старайтесь не повредить данные на жестком диске.

–. Жесткий диск очень чувствителен к внешним воздействиям, поэтому любое такое воздействие 
может привести к потере данных на жестком диске.

–. Будьте особенно осторожны, т.к. перемещение компьютера или воздействие на него, когда он 
включен, может привести к повреждению данных на жестком диске.

–. Компания не несет ответственности за потерю любых данных, произошедшую вследствие 
действий пользователя, например небрежного использования или несоответствующих условий 
эксплуатации. 

• Причины, по которым может произойти повреждение данных на жестком диске и 
повреждение самого жесткого диска.

–. Данные могут быть потеряны вследствие внешнего воздействия на диск во время разборки 
или сборки компьютера.

– Данные могут быть потеряны, если компьютер отключается или перезагружается вследствие 
сбоев электропитания, когда работает жесткий диск.

– Данные могут быть безвозвратно потеряны вследствие заражения компьютера вирусом.

– Данные могут быть потеряны при отключении питания во время работы с программой.

– Перемещение или воздействие на компьютер во время выполнения операций с жестким 
диском может привести к повреждению файлов или разделов жесткого диска. 

Для предотвращения потери данных вследствие повреждения жесткого диска чаще 
создавайте резервные копии данных.
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y.Правильная осанка при работе с компьютером
Очень важно сохранять правильную осанку при работе с компьютером во избежание вреда 
здоровью.

Следующие инструкции, разработанные с учетом требований эргономики, посвящены сохранению 
правильной осанки во время работы с компьютером. Причитайте эти инструкциям и следуйте им 
при работе с компьютером.
В противном случае увеличивается возможность возникновения травм, возникающих из-за постоянной 
нагрузки в результате повторяющихся действий, и может быть причинен серьезный вред здоровью.

Инструкции в данном руководстве предназначены для обычных пользователей. Если 
пользователь относится к другой группе, то он должен применять рекомендации в 
соответствии со своими потребностями.

Правильная осанка
Отрегулируйте высоту стола и стула в соответствии с вашим ростом.
Высота должна быть отрегулирована таким образом, чтобы, когда вы сидите на стуле, руки лежали 
на клавиатуре и были согнуты в локте под прямым углом.

Отрегулируйте высоту стула так, чтобы ноги удобно располагались на полу.
• Не работайте с компьютером лежа, так как рекомендуется работать только в положении сидя.

• Во время работы не располагайте компьютер на коленях. При повышении температуры 
компьютера существует опасность ожога.

• Во время работы запястья должны лежать прямо.

• Используйте стул с удобной спинкой.

• Когда пользователь сидит на стуле, центр тяжести его ног должен находиться не над стулом, а 
над ступнями.

• Чтобы разговаривать по телефону во время работы на компьютере, используйте гарнитуру.

 Когда пользователь держит телефон плечом и разговаривает по телефону, работая при этом с 
компьютером, осанка становится неправильной.

• Часто используемые предметы должны всегда находиться под рукой на рабочем месте (чтобы 
их можно было легко взять).
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Положение глаз
Расстояние между монитором или ЖК-экраном и глазами должно быть не менее 50 см.

•. Отрегулируйте высоту монитора и ЖК-экрана так, чтобы его верхняя 
часть находилась на уровне глаз.

•. Не устанавливайте слишком высокую яркость монитора и ЖК-экрана.

•. Содержите монитор и ЖК-экран в чистоте.

•. Если пользователь носит очки, перед работой с компьютером их 
следует протереть.

•. При наборе на компьютере с бумажного документа, установите лист 
в держатель для бумаги таким образом, чтобы высота листа была 
приблизительно равна высоте монитора.

Положение рук
Держите руку под прямым углом, как показано на рисунке.

•. Локоть и рука должны находится на прямой линии.

•. Не кладите ладонь на клавиатуру при вводе текста.

•. Не нажимайте сильно на мышь.

•. Не нажимайте сильно на клавиатуру, сенсорную панель или мышь.

•. При длительном использовании компьютера рекомендуется 
подключить внешнюю клавиатуру и мышь.

Управление громкостью (наушники и громкоговорители)
Проверьте уровень громкости перед прослушиванием музыки.

•. Перед использованием наушников проверьте, не установлен ли 
слишком высокий уровень громкости.

•. При длительном использовании рекомендуется подключить наушники.

•. Любое отклонение настройки эквалайзера от настройки по умолчанию 
может привести к нарушению слуха.

•. Настройку по умолчанию можно изменить с помощью обновлений 
программного обеспечения и драйвера без вмешательства 
пользователя. Перед первым использованием проверьте настройку 
эквалайзера по умолчанию.

Использование времени (перерывы)
•. При работе более одного часа после 50 минут работы делайте перерыв на 10 минут.

Освещение
•. Не используйте компьютер в темных местах. Компьютер следует использовать при освещении, 

достаточном для чтения книг.

• Рекомендуется непрямое освещение. Используйте занавески для предотвращения бликов на ЖК-экране.

Условия эксплуатации
• Не используйте компьютер в жарких местах и местах с повышенной влажностью.

• Используйте компьютер в пределах допустимых температур и диапазона влажности, указанных 
в руководстве пользователя.
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y Важные сведения по безопасности

Техника безопасности
Данный компьютер был проверен и признан соответствующим новейшим стандартам по 
безопасности для оборудования информационных технологий. Однако для обеспечения 
безопасного использования данного устройства важно соблюдать инструкции по безопасности, 
приведенные на устройстве и в документации.

Всегда следуйте эти инструкциям, которые позволяет предотвратить травмы и 
повреждение компьютера.

Установка системы

• Перед эксплуатацией системы прочтите и соблюдайте все инструкции по безопасности, 
приведенные на устройстве и в документации. Сохраните все инструкции по безопасности и 
эксплуатации для будущего использования.

• Не используйте это устройство рядом с водой или источником тепла, например радиатором.

• Устанавливайте устройство на ровную рабочую поверхность.

• Устройство должно работать от источника питания только того типа, который указан на 
наклейке с характеристиками.

• Розетка, к которой подключено устройство, должно находиться в легко доступном месте на 
случай возгорания или короткого замыкания.

• Если на компьютере имеется переключатель выбора напряжения, убедитесь в том, что он 
установлен в соответствующее положение для вашей страны.

• Отверстия в корпусе компьютера предназначены для вентиляции. Не накрывайте и не 
перекрывайте эти отверстия. Обеспечьте достаточное пространство вокруг системы (не менее 
15 см), для обеспечения вентиляции при установке на рабочем месте.

 Не вставляйте никакие предметы в вентиляционные отверстия на компьютере.

• Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия внизу на корпусе были постоянно открыты. 
Не устанавливайте компьютер на мягкой поверхности, поскольку при этом будут перекрыты 
нижние вентиляционные отверстия.

• Если с этим компьютером используется удлинитель, убедитесь в том, что суммарная мощность 
подключенных к удлинителю устройств не превышает номинальную мощность удлинителя.
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Меры предосторожности при эксплуатации

• Не наступайте на кабель питания и не кладите на него никакие предметы.

•  Не проливайте на компьютер никакие жидкости. Во избежание этого не ешьте и не пейте рядом 
с компьютером.

• В некоторых устройствах имеется заменяемая батарейка CMOS на системной плате. В случае 
неправильно замены батарейки CMOS существует опасность взрыва. Используйте для замены 
батареи того типа или аналоги, рекомендуемые производителем.

 Утилизация батареек должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя.

 Если батарейка CMOS потребует замены, то она должна выполняться квалифицированным 
специалистом.

• Когда компьютер выключен, он все равно потребляет небольшой ток. Во избежание поражения 
электрическим током всегда отсоединяйте все кабели питания, отсоединяйте аккумулятора и 
кабели модема от розеток перед чисткой компьютера.

• В следующих случаях следует отсоединить компьютер от сетевой розетки и 
квалифицированному специалисту по обслуживанию.

– Поврежден кабель питания.

– На компьютер пролита жидкость.

– Компьютер не работает при выполнении инструкций по эксплуатации.

– Компьютер упал, или корпус поврежден.

– Изменилось быстродействие компьютера.

Указание по безопасной работе на ноутбуке

q При установке и эксплуатации устройств см. требования по безопасности в настоящем 
руководстве.

w Устройства можно использовать только с оборудованием, указанным в технических 
характеристиках устройств.

e При появлении запаха гари или дыма из компьютера компьютер следует выключить и 
извлечь аккумулятор. Перед повторным использованием устройство должен проверить 
квалифицированный специалист.

r Обслуживание и ремонт устройства должны выполняться только в авторизованных сервисных 
центрах.

t Не работайте на компьютере в течение длительного времени, когда его основание опирается 
непосредственно на открытые участки тела. 
Температура поверхности основания повышается во время нормальной работы (особенно при 
питании от электросети). 
Длительный контакт с коже может вызывать дискомфорт и даже ожог.
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y Замена деталей и принадлежностей
Используйте только детали и принадлежности, рекомендованные изготовителем.

Во избежание возгорания используйте только телекоммуникационный кабель номер 26 
по американской классификации проводов или большего сечения.

Не используйте это устройство в местах, которые считаются опасными. К таким 
местам относятся лечебные и стоматологические учреждения, места с повышенным 
содержанием кислорода или промышленные зоны.

Утилизация аккумулятора

Не выбрасывайте аккумуляторы или устройства, питающиеся от неизвлекаемых 
аккумуляторов вместе с бытовыми отходами.

Обратитесь в справочную службу Samsung для получения сведений о том, как утилизировать 
аккумуляторы, которые больше невозможно использовать или зарядить.
При утилизации старых аккумуляторов выполняйте все местные предписания.

ПРИ УСТАНОВКЕ БАТАРЕИ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА.
УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Безопасность при использовании лазера
Все компьютеры с дисководами для компакт-дисков или дисков DVD соответствуют всем 
необходимым стандартам безопасности, включая IEC 60825-1. Лазерные устройства в этих 
компонентах классифицируются как “лазерные устройства класса 1” в соответствии со стандартом 
по нормам излучения Министерства здравоохранения и социальных служб США.
Если когда-либо потребуется обслуживание устройства, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Примечание по безопасности при использовании лазера
Использование элементов управления, настройки или выполнение процедур, не 
указанных в данном руководстве, может привести к возникновению опасного лазерного 
излучения. Для предотвращения воздействия лазерных лучей не вскрывайте корпус 
дисковода для компакт-дисков и дисков DVD.

При эксплуатации с открытой крышкой существует излучение лазера класса 1M.
Не смотрите непосредственно на луч, используя для этого оптические приборы.

При открытии существует опасность облучения невидимым лазером класса 3B.
Избегайте воздействия луча.
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Подключение и отключение адаптера переменного тока
Электрическая розетка должна быть расположена вблизи устройства в легкодоступном месте.
При отключении кабеля питания не тяните за сам кабель.

Требования к кабелю питания
Кабель питания (вилка, кабель и адаптер вилки для розетки переменного тока), прилагаемые 
к компьютеру, соответствуют требованиям для использования в стране, где приобретено 
оборудование.
Кабели питания для других стран должны соответствовать требованиям для страны, где 
планируется использовать компьютер. Для получения дополнительных сведений относительно 
требований к кабелю питания обратитесь к авторизованному дилеру, продавцу или сервисный 
центр.

Общие требования
Приведенные далее требования относятся ко всем странам:
• Длина кабеля питания должна составлять не менее 1,8 и не более 3,0 м.

• Все кабели питания должны быть одобрены соответствующим аккредитованным агентством, 
ответственным за сертификацию в стране, где будет использоваться кабель питания.

• Кабель питания должен быть рассчитан на ток не менее 7 A и номинальное напряжение 125 или 
250 В переменного тока в соответствии с системой электроснабжения страны.

• Соединительная вилка должна соответствовать по механической конфигурации разъему 
стандарта EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7, для подключения к входу на компьютере.

Европейский Союз
Метка CE Европейского Союза и уведомления о соответствии
Устройства, предназначенные для продажи на территории стран Европейского Союза, имеют 
отметку Conformitй Europйene (CE), которая указывает на соответствие действующим Директивам и 
Европейским стандартам и поправкам, приведенным далее. Данное оборудование также является 
оборудованием класса 2.
Следующие сведения применимы только к системам с меткой CE  .

Европейские Директивы
Данное оборудование информационных технологий было проверено и признано соответствующим 
следующим европейским директивам:

  Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC.
  Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EEC
  Директива R&TTE 1999/5/EC
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Информация о производителе
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer CO., LTD
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China
Тел:+86-512-6253-8988

Телефон сервисного центра Samsung и его адрес в сети Интернет указан в гарантийной карте. 
Контактную информацию также можно получить у продавца по месту приобретения продукта.

Заявление о соответствии требованиям директивы ЕС R&TTE
Настоящим компания Samsung заявляет, что данный портативный компьютер удовлетворяет 
основным требованиям и другим положениям директивы 1999/5/EC.

Чтобы просмотреть Заявление о соответствии данного продукта стандартам ЕС (только 
на английском языке), посетите веб-узел: http://www.samsung.com/uk/support/download/
supportDownMain.do, где выберите номер модели продукта. Если заявление о соответствии 
стандартам для интересующей модели отсутствует на указанном веб-узле, обратитесь к 
дистрибьютору.

Правильная утилизация батарей данного 
устройства
(Применяется в странах ЕС и других странах Европы с использованием 
систем раздельного сбора батарей)

Данная маркировка, имеющаяся на батарее, упаковке или в руководстве, указывает на то, что по 
истечении срока службы батареи, установленные в данном устройстве, не следует выбрасывать 
с другим бытовым мусором. Маркировка, обозначающая химические элементы Hg, Cd или Pb, 
указывает на то, что батареи содержат ртуть, кадмий или свинец в количестве, которое превышает 
контрольные уровни, предусмотренные Директивой ЕС 2006/66. В случае ненадлежащей 
утилизации батарей эти вещества могут нанести ущерб здоровью человека или окружающей среде.
Чтобы обеспечить защиту природных ресурсов и способствовать повторному использованию 
материалов, собирайте батареи отдельно от других отходов и утилизируйте их, пользуясь услугами 
местной системы бесплатного сбора батарей.
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Advertencia
Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, existe peligro de lesiones 
físicas o incluso de muerte.

Precaución
Si no se respetan las instrucciones marcadas con este símbolo, pueden producirse lesiones 
físicas leves o daños en el equipo.

.Advertencia

Acerca.de.la.instalación

No.instale.el.producto.en.lugares.expuestos.a.la.humedad,.
por.ejemplo.en.cuartos.de.baño.
Hay riesgo de descarga eléctrica. Utilice el producto respetando las 
condiciones de funcionamiento especificadas en la guía del usuario 
del fabricante.

Mantenga.las.bolsas.de.plástico.fuera.del.alcance.de.los.niños.
Existe riesgo de asfixia.

Mantenga.una.distancia.de.15.cm.o.más.entre.el.ordenador.
(computador).y.la.pared,.y.no.coloque.objetos.entre.ellos.
Se podría incrementar la temperatura interna del 
ordenador(computador) hasta el punto de causar lesiones.

No.instale.el.ordenador(computador).en.un.lugar.
inclinado.o.expuesto.a.vibraciones;.evite.el.uso.del.
ordenador(computador).en.esa.ubicación.durante.un.
tiempo.prolongado.
De no hacerlo se aumenta el riesgo de producirse anomalías en el 
funcionamiento o se podría dañar el producto.

Evite.exponer.durante.largo.tiempo.cualquier.parte.de.su.
cuerpo.al.calor.del.ventilador.o.del.adaptador.CA/CC(Fuente.
de.Alimentacion).cuando.el.ordenador(computador).esté.
encendido.
Si expone durante largo tiempo cualquier parte de su cuerpo al 
calor del ventilador o del adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) 
podría quemarse.

Evite.bloquear.la.salida.del.ventilador.en.la.parte.inferior.o.
lateral.del.ordenador(computador).cuando.use.éste.sobre.una.
cama.o.un.cojín.
Si bloquea la salida del ventilador, hay riesgo de dañar el ordenador 
(computador) o recalentar el interior de éste.

y.Precauciones.de.seguridad
Por su seguridad y con el fin de prevenir posibles daños, lea con atención estas instrucciones.
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Acerca.de.la.alimentación.de.energía

La forma del enchufe y de la toma de pared puede variar, según las especificaciones del país y 
el modelo del producto.

Nunca.toque.la.toma.principal.ni.el.cable.de.alimentación.
con.las.manos.mojadas.
Hay riesgo de descarga eléctrica.

No.exceda.la.capacidad.estándar.(voltaje/corriente).de.una.
toma.de.corriente.múltiple.o.de.una.extensión.eléctrica.al.
utilizarlas.con.el.producto.
Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

Si.el.cable.de.alimentación.o.la.toma.eléctrica.hacen.ruido,.
desconecte.el.cable.de.la.toma.de.pared.y.póngase.en.
contacto.con.un.centro.de.servicio.técnico.
Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

No.utilice.una.toma.principal,.un.cable.de.alimentación.ni.
una.toma.de.corriente.dañados.o.sueltos.
Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

Conecte el cable de alimentación firmemente a una toma de 
corriente.y.al.adaptador.CA/CC(Fuente.de.Alimentacion).
Si no lo hace, puede provocar un incendio.

No.desenchufe.el.cable.de.alimentación.tirando.sólo.del.cable.
Si el cable está dañado, podría provocar una descarga eléctrica.

No.doble.demasiado.el.cable.de.alimentación.ni.le.coloque.
encima.un.objeto.pesado..Es.muy.importante.que.mantenga.el.
cable.de.alimentación.alejado.de.niños.y.animales.domésticos.
Si el cable está dañado, podría provocar una descarga eléctrica o un 
incendio.

Si.la.toma.de.entrada.de.alimentación,.el.adaptador.CA/
CC(Fuente.de.Alimentacion).o.el.ordenador(computador).
resultan.mojados.con.agua.o.con.otra.sustancia,.desconecte.
el.cable.de.alimentación.y.póngase.en.contacto.con.el.
centro.de.servicio.técnico.
Los daños internos causados en el ordenador(computador) podrían 
provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Precauciones.de.uso.del.adaptador.CA/CC(Fuente.de.Alimentacion)

No.pise.ni.coloque.objetos.pesados.sobre.el.cable.de.
alimentación.o.el.adaptador.CA/CC(Fuente.de.Alimentacion).
para.no.dañarlos.
Si el cable está dañado, existe peligro de descarga eléctrica o de 
incendio.

Utilice.sólo.el.adaptador.CA/CC(Fuente.de.Alimentacion).
suministrado.con.el.producto.
La utilización de otro adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) puede 
causar parpadeos en la pantalla.
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Conecte firmemente el cable de alimentación al adaptador 
CA/CC(Fuente.de.Alimentacion).
Un mal contacto puede causar un incendio.

Acerca.del.uso.de.la.batería

Piezas.
autorizadas

Apagado

Mantenga.la.batería.fuera.del.alcance.de.los.niños.y.
animales.domésticos,.ya.que.podrían.ponérsela.en.la.boca.
Existe riesgo de descarga eléctrica o podrían asfixiarse.

Utilice.sólo.una.batería.y.un.adaptador.CA/CC(Fuente.de.
Alimentacion).autorizados.
Utilice una batería y un adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) 
autorizados y aprobados por Samsung Electronics. 

Las baterías y los adaptador CA/CC(Fuente de Alimentacion) no 
autorizados pueden no cumplir los requisitos de seguridad adecuados 
y causar problemas o un funcionamiento incorrecto que deriven en 
una explosión o un incendio.

No.utilice.el.ordenador(computador).en.lugares.que.
obstaculicen.la.ventilación,.como.encima.de.la.ropa.de.
cama,.de.una.almohada,.de.un.cojín,.etc.,.ni.en.habitaciones.
con.calefacción.en.el.suelo,.ya.que.el.producto.podría.
sobrecalentarse.
Las ventilaciones del ordenador(computador) (en el lateral) no deben 
estar bloqueadas, especialmente en estos entornos. Si las ventilaciones 
están bloqueadas, el ordenador(computador) puede sobrecalentarse y 
causar un problema, o incluso explotar.

No.utilice.el.ordenador(computador).en.entornos.húmedos,.
como.un.cuarto.de.baño.o.una.sauna.
El ordenador(computador) podría no funcionar correctamente y 
existe peligro de descarga eléctrica. 

Utilice el ordenador(computador) en los rangos de temperatura y 
humedad recomendados (10~32ºC, 20~80% HR).

No.cierre.el.panel.LCD.ni.ponga.el.ordenador(computador).
en.la.funda.para.transportarlo.si.el.ordenador(computador).
aún.está.encendido.
Si pone el ordenador(computador) en la funda sin apagarlo, 
puede sobrecalentarse y existir peligro de incendio. Cierre el 
ordenador(computador) completamente antes de transportarlo.

No.caliente.la.batería.ni.eche.ésta.al.fuego..No.deje.la.
batería.en.un.entorno.a.elevadas.temperaturas,.como.una.
sauna,.el.interior.de.un.vehículo.expuesto.al.calor,.etc..
Existe peligro de explosión o incendio.
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No.deje.que.los.polos.de.la.batería.(partes.metálicas).
entren.en.contacto.con.objetos.metálicos.como.llaves.o.
clips.
Si un objeto metálico toca los polos de la batería, puede ocasionar 
un flujo excesivo de corriente y dañar la batería o provocar un 
incendio.

Si.la.batería.desprende.un.líquido.o.un.olor.extraño,.retírela.
del.ordenador(computador).y.póngase.en.contacto.con.un.
centro.de.servicio.técnico.
Existe peligro de explosión o incendio.

Para.utilizar.el.ordenador(computador).con.seguridad,.
sustituya.la.batería.agotada.por.otra.nueva.autorizada.

  Cargue completamente la batería antes de usar el 
ordenador(computador) por primera vez.

Acerca.del.uso

Desconecte.todos.los.cables.conectados.al.
ordenador(computador).antes.de.limpiar.éste..Si.utiliza.un.
ordenador(computador).portátil,.extraiga.la.batería.
Existe peligro de descarga eléctrica o de que se deteriore el producto.

No.conecte.al.módem.una.línea.telefónica.conectada.a.un.
teléfono.digital.
Existe peligro de descarga eléctrica o de que se deteriore el producto.

No.coloque.recipientes.con.agua.o.productos.químicos.
encima.o.cerca.del.ordenador(computador).
Si éstos mojaran el ordenador(computador), podrían causar 
descargas eléctricas o un incendio.

Si.el.ordenador(computador).recibe.un.fuerte.impacto.o.se.
rompe,.desconecte.el.cable.de.alimentación.y.póngase.en.
contacto.con.un.centro.de.servicio.técnico.para.que.hagan.
una.comprobación.de.seguridad.
El uso de un ordenador(computador) roto puede provocar descargas 
eléctricas o un incendio.

Evite.la.exposición.directa.a.la.luz.del.sol.cuando.el.ordenador.
(computador).se.encuentre.en.un.lugar.cerrado.como.en.el.
interior.de.un.vehículo.
Existe el peligro de incendio. El ordenador(computador) puede 
sobrecalentarse; también representa una tentación para los 
ladrones.
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Acerca.de.la.actualización

No.desmonte.nunca.la.fuente.de.alimentación.ni.el.
adaptador.CA/CC(Fuente.de.Alimentacion).
Hay riesgo de descarga eléctrica.

Al.extraer.la.batería.RTC.(reloj.de.tiempo.real),.manténgala.
fuera.del.alcance.de.los.niños,.ya.que.éstos.podrían.tocarla.
o.tragársela.
Podrían asfixiarse. Si un niño se traga una batería, acuda 
inmediatamente a un médico.

Utilice.sólo.piezas.autorizadas.(tomas.múltiples,.baterías.y.
memoria).y.no.desmonte.nunca.las.piezas.
Podría deteriorar el producto, provocar descargas eléctricas o iniciar 
un incendio.

Apague.el.ordenador(computador).y.desconecte.todos.los.
cables.antes.de.desmontar.el.ordenador(computador)..Si.
hay.un.módem,.desconecte.la.línea.telefónica..Si.utiliza.un.
ordenador(computador).portátil,.extraiga.la.batería.
Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica.

Acerca.de.la.conservación.y.el.traslado

Al.utilizar.un.dispositivo.de.comunicación.inalámbrica.
(LAN.inalámbrica,.Bluetooth,.etc.).siga.las.instrucciones.
de.la.ubicación.correspondiente.(por.ejemplo,.en.un.avión,.
hospital,.etc.).

Cuando.traslade.el.ordenador(computador).portátil.junto.
con.otros.elementos,.como.el.adaptador.CA/CC(Fuente.
de.Alimentacion),.el.ratón,.los.manuales,.etc,.procure.no.
presionar.con.ellos.sobre.el.ordenador(computador).
Si un objeto pesado presiona sobre el ordenador(computador), en la 
pantalla podría aparecer una mancha blanca. Por consiguiente, debe 
procurar que nada ejerza presión sobre el ordenador(computador).

Para ello, coloque el ordenador(computador) en un compartimiento 
separado de los otros objetos.
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.Precaución

Acerca.de.la.instalación

• No bloquee los puertos (orificios), 
conductos.de.ventilación,.etc..del.producto.
y.no.introduzca.objetos.en.su.interior.
Los daños en los componentes internos del 
ordenador(computador) podrían provocar una 
descarga eléctrica o un incendio.

•.Si.utiliza.el.ordenador(computador).
apoyado.en.un.lateral,.colóquelo.de.
manera.que.los.conductos.de.ventilación.
estén.orientados.hacia.arriba.
Si no lo hace es posible que aumente la temperatura 
interna del ordenador(computador) y que éste deje 
de funcionar o lo haga incorrectamente.

•.No.coloque.materiales.pesados.sobre.el.
producto.
Podría causar daños en el ordenador(computador). 
Además, el objeto podría caerse y provocar daños 
persona-les o averiar el ordenador(computador).

Acerca.del.uso.de.la.batería

•.Deseche.las.baterías.agotadas.
adecuadamente.
–. Existe peligro de incendio o explosión.

–. El método para deshacerse de la batería puede 
variar dependiendo del país o la región. Deshágase 
de la batería agotada de forma adecuada.

•.No.tire.la.batería.a.la.basura,.no.la.
desmonte.ni.la.tire.al.agua.
Podría provocar daños personales, una explosión 
o un incendio.

•.Utilice.solamente.una.batería.autorizada.
por.Samsung.Electronics.
Si no lo hace, puede provocar una explosión.

•.Evite.el.contacto.con.objetos.metálicos.
como.llaves.de.coche.o.clips.al.almacenar.o.
transportar.las.baterías.
El contacto con un metal puede provocar una 
corriente excesiva y una temperatura alta, 
con lo cual la batería puede quedar dañada o 
provocarse un incendio.

•.Cargue.la.batería.siguiendo.las.
instrucciones.del.manual.
Si no lo hace puede producirse una explosión o 
un incendio por el daño en el producto.

•.No.caliente.la.batería.ni.la.exponga.al.calor.
(por.ejemplo,.en.el.interior.de.un.vehículo.
en.verano).
Existe peligro de incendio o explosión.

Acerca.del.uso

•.No.coloque.velas,.cigarrillos.encendidos,.
etc..encima.del.producto.
Existe peligro de incendio.

•.Utilice.una.toma.de.pared.o.una.toma.
múltiple.que.dispongan.de.toma.de.tierra.
Si no lo hace, puede provocar una descarga 
eléctrica.

•.Asegúrese.de.que.un.técnico.de.servicio.de.
seguridad.compruebe.el.producto.después.
de.repararlo.
Los centros de reparaciones autorizados de 
Samsung realizarán comprobaciones de seguridad 
después de la reparación. La utilización de un 
producto reparado sin comprobar su seguridad 
podría causar descargas eléctricas o un incendio.

•.En.caso.de.tormenta.eléctrica,.apague.el.
sistema.inmediatamente,.desconecte.el.
cable.de.alimentación.de.la.toma.de.la.
pared.y.no.utilice.un.teléfono.o.un.módem.
Existe peligro de descarga eléctrica o incendio.

•.No.use.el.ordenador(computador).ni.el.
adaptador.CA/CC(Fuente.de.Alimentacion).
sobre sus rodillas o superficies blandas.
Si la temperatura del ordenador(computador) 
aumenta hay riesgo de quemaduras.

•.Conecte.sólo.dispositivos.autorizados.
a.los.conectores.o.puertos.del.
ordenador(computador).
Si no lo hace, puede provocar una descarga 
eléctrica y un incendio.

•.Cierre.el.panel.LCD.cuando.haya.
comprobado.que.el.portátil.está.apagado.
La temperatura puede elevarse hasta 
sobrecalentar el producto y provocar la 
deformación de éste.

•.No.pulse.el.botón.de.expulsión.si.se.está.
utilizando.el.disquete.o.el.CD-ROM.
Puede perder datos, el disco puede salir 
repentinamente y puede provocar heridas.
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•.Procure.que.el.producto.no.se.caiga.
mientras.lo.esté.utilizando.
Esto puede provocar heridas o pérdida de datos.

•.No.ponga.en.contacto.la.antena.con.la.
instalación.eléctrica,.como.la.toma.de.
alimentación.
Hay riesgo de descarga eléctrica.

•.Al.manejar.las.piezas.del.ordenador.
(computador),.siga.las.instrucciones.del.
manual.suministrado.con.las.piezas.
Si no lo hace, puede provocar daños al producto.

•.Si.ve.salir.humo.del.ordenador(computador).
o.si.nota.olor.a.quemado,.desconecte.el.
enchufe.de.la.toma.de.la.pared.y.póngase.
en.contacto.con.el.servicio.técnico..Si.
su.ordenador(computador).es.portátil,.
extraiga.la.batería.
Existe peligro de incendio.

• No utilice un disquete o CD modificado o 
dañado.
Existe peligro de dañar el producto o de 
provocarse heridas personales.

•.No.introduzca.los.dedos.en.la.ranura.de.
tarjetas.para.PC.
Hay riesgo de descarga eléctrica o de heridas.

•.Para.limpiar.el.producto.utilice.una.
solución.de.limpieza.para.ordenadores.
(computadores).recomendada.y.espere.
a.que.el.ordenador(computador).esté.
totalmente.seco.para.empezar.a.utilizarlo.
Si no lo hace, puede provocar una descarga 
eléctrica o un incendio.

•.Mientras.el.disco.está.moviéndose.no.se.
puede.utilizar.el.método.de.emergencia.
para.la.extracción.del.disco.que.consiste.
en.usar.un.clip..Este.método.sólo.se.puede.
usar.cuando.la.unidad.de.disco.óptico.está.
detenida.
Podrían causarse daños.

•.No.acerque.la.cara.a.la.bandeja.de.la.
unidad.de.disco.óptico.cuando.esté.
funcionando.
Existe el riesgo de lesiones debido a una 
expulsión repentina.

•.Antes.de.usar.los.CD.compruebe.que.no.
estén.dañados.
Se podría dañar el disco y el dispositivo además 
de causar lesiones al usuario.

Acerca.de.la.actualización

•.Tenga.cuidado.al.tocar.los.productos.o.las.
piezas.
El dispositivo puede dañarse o provocarle 
lesiones.

•.Tenga.cuidado.de.no.tirar.ni.dejar.que.
caiga.ningún.componente.ni.dispositivo.
informáticos.
Ello podría provocar heridas o causar daños al 
aparato.

•.Después.del.montaje,.no.se.olvide.de.
cerrar.la.tapa.del.ordenador(computador).
antes.de.conectar.la.alimentación.
Si toca alguna pieza interna corre el riesgo de 
sufrir una descarga eléctrica.

•.Utilice.solamente.piezas.autorizadas.por.
Samsung.Electronics.
Si no lo hace, puede provocar un incendio o 
daños al producto.

•.No.intente.desmontar.ni.reparar.el.
producto.usted.mismo.
Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

•.Para.conectar.un.dispositivo.que.no.esté.
fabricado.ni.autorizado.por.Samsung.
Electronics,.consulte.antes.en.un.centro.de.
atención.al.cliente.
Existe el riesgo de dañar el producto.

Acerca.de.la.conservación.y.el.
traslado

•.Para.trasladar.el.producto,.en.primer.lugar.
apague.la.alimentación.y.quite.todos.los.
cables.conectados.
El producto podría resultar deteriorado o los 
usuarios tropezar con los cables.

•.Si.no.va.a.utilizar.el.portátil.durante.un.
período.prolongado,.descargue.la.batería.y.
consérvela.fuera.del.aparato.
La batería se conservará en su mejor estado.

•.No.utilice.ni.mire.el.
ordenador(computador).mientras.conduce.
un.vehículo.
Existe el peligro de accidente. Concéntrese en la 
conducción.
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Precauciones.para.evitar.la.pérdida.de.datos.
(administración.de.la.unidad.de.disco.duro)
•. Procure.no.dañar.los.datos.contenidos.en.la.unidad.de.disco.duro.

–. Una unidad de disco duro es muy sensible a impactos externos que pueden provocar la pérdida de 
datos en la superficie del disco.

–. Tenga un cuidado especial, ya que el movimiento del ordenador(computador) o un impacto en él 
cuando esté en funcionamiento puede dañar los datos de la unidad de disco duro.

–. La empresa no se hace responsable de la pérdida de datos provocada por el cliente debido al uso en 
un entorno inapropiado o sin precauciones. 

•. Condiciones.que.pueden.dañar.los.datos.de.una.unidad.de.disco.duro.y.la.propia.unidad.
de.disco.duro.

–. Pueden perderse datos cuando se produce un impacto externo en el disco durante las operaciones 
de montaje o desmontaje del ordenador(computador).

–. Pueden perderse datos cuando el ordenador(computador) se apaga o reinicia debido a un fallo de 
alimentación mientras la unidad de disco duro está en funcionamiento.

–. Un virus informático puede provocar que los datos se pierdan y sean irrecuperables.

–. Pueden perderse datos si se apaga la alimentación eléctrica mientras se está ejecutando un 
programa.

–. Si se mueve el ordenador(computador) o si se produce un impacto en él mientras la unidad de disco 
duro está funcionando, los archivos pueden quedar dañados o puede que haya sectores en mal 
estado en el disco duro. 

Para.evitar.perder.datos.debido.a.los.daños.producidos.en.la.unidad.de.disco.duro,.haga.
copias.de.seguridad.con.frecuencia.
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y..Posición.correcta.durante..
el.uso.del.ordenador(computador)
El mantenimiento de una postura correcta durante el uso del ordenador(computador) es muy importante 
para prevenir años físicos.

Las instrucciones siguientes indican cómo mantener una postura correcta durante el uso del 
ordenador(computador) de acuerdo con las técnicas de ergonomía. Léalas con atención y sígalas cuando 
utilice el ordenador(computador).

De lo contrario, la probabilidad de (RSI: Lesión por esfuerzo repetitivo) por movimientos repetidos puede 
aumentar y se puede producir un daño físico grave.

Las instrucciones de este manual se han redactado de manera que sean aplicables a la 
mayoría de los usuarios. Si el usuario no se considera incluido, la recomendación se debe 
aplicar según las necesidades de éste.

Postura.correcta
Ajuste.la.altura.de.la.mesa.y.de.la.silla.según.su.estatura.
La altura se debe ajustar de manera que los brazos formen un ángulo recto cuando coloque las manos 
sobre el teclado mientras está sentado en una silla.

Ajuste la altura de la silla de manera que el talón esté correctamente asentado en el suelo.

• Utilice el ordenador(computador) en la posición de sentado, no tumbado.

• No use el ordenador(computador) sobre sus rodillas. Si la temperatura del ordenador(computador) aumenta 
hay riesgo de quemaduras.

• Trabaje con las muñecas rectas.

• Use una silla con un respaldo cómodo.

• Cuando esté sentado, deje que el peso de sus piernas recaiga principalmente en sus pies, no en la silla.

• Para trabajar con el ordenador(computador) mientras habla por teléfono, utilice unos auriculares. El uso 
del ordenador(computador) con el teléfono sobre el hombro se considera una mala postura de trabajo.

• Mantenga los objetos que se utilicen con frecuencia a una distancia de trabajo cómoda (al alcance de 
las manos).
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Posición.de.los.ojos
Mantenga.el.monitor.o.la.pantalla.LCD.a.una.distancia.mínima.de.50.cm.de.sus.ojos.

• Ajuste la altura del monitor y de la pantalla LCD de forma que la parte 
superior quede a un nivel igual o inferior al de los ojos.

• No ajuste el brillo del monitor o de la pantalla LCD a un nivel muy alto.

• Mantenga la pantalla del monitor o la pantalla LCD limpias.

• Si utiliza gafas, límpielas antes de utilizar el ordenador(computador).

• Si debe consultar el contenido de una hoja de papel mientras trabaja con 
el ordenador(computador), sostenga aquella sobre un soporte a la misma 
altura que el monitor.

Posición.de.las.manos
Mantenga los brazos en ángulo recto, tal como se indica en la figura.

• Mantenga el antebrazo horizontal, de modo que la mano y el codo estén a 
la misma altura.

• No apoye la palma sobre el teclado mientras escribe.

• No sujete el ratón con demasiada fuerza.

• No presione la pantalla táctil, el ratón o el teclado con demasiada fuerza.

• Se recomienda que conecte y utilice un ratón y un teclado externos cuando 
use el ordenador(computador) durante períodos prolongados.

Control.de.volumen.(auriculares.y.altavoces)
Compruebe.el.volumen.antes.de.escuchar.música.

•. Compruebe si el volumen está demasiado alto antes de usar los auriculares.

•. No se recomienda el uso de auriculares durante períodos prolongados.

•. Cualquier desviación de la configuración predeterminada del ecualizador 
puede causar problemas auditivos.

•. La configuración predeterminada se puede cambiar a través del software y 
el controlador se actualiza sin intervención del usuario. Antes de usarlo por 
primera vez compruebe la configuración predeterminada del ecualizador.

Tiempo.de.uso.(pausas)
•. Descanse durante 10 minutos o más después de un período de trabajo continuado de 50 minutos.

Iluminación
•. No utilice el ordenador(computador) en un lugar oscuro. El nivel de iluminación para el uso del 

ordenador(computador) debe ser equivalente al necesario para leer un libro.

•. Es recomendable disponer de iluminación indirecta. Utilice cortinas para evitar los reflejos producidos 
en la pantalla LCD.

Condiciones.de.uso
•. No utilice el ordenador(computador) en lugares con índices elevados de temperatura y humedad.

•. Utilice el ordenador(computador) dentro de los rangos permitidos de temperatura y humedad que se 
especifican en la guía del usuario.
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y.Información.importante.de.seguridad

Instrucciones.de.seguridad
El sistema se ha diseñado y probado para cumplir con los últimos estándares de seguridad en lo relativo a 
equipos de tecnología de la información. No obstante, para garantizar un uso seguro de este producto, es 
importante que siga las instrucciones indicadas en el producto y en la documentación.

Siga siempre estas instrucciones para prevenir posibles daños personales o dañar el sistema.

Configuración del sistema

• Lea y siga todas las instrucciones indicadas en el producto y en la documentación antes de poner el 
sistema en funcionamiento. Conserve el manual de instrucciones y de seguridad para futuras consultas.

• No utilice este producto cerca del agua o de fuentes de calor como los radiadores.

• Coloque el sistema en una superficie de trabajo estable.

• El producto sólo puede funcionar con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta 
correspondiente.

• Verifique que la toma de corriente que utilice para alimentar el equipo tenga un fácil acceso en caso 
de fuego o cortocircuitos.

• Si su equipo tiene un conmutador de selector de voltaje, compruebe que se encuentra en la posición 
que corresponde a su zona.

• Existen unas aberturas en el ordenador(computador) para su ventilación. No las bloquee ni las 
cubra. Asegúrese de dejar suficiente espacio, al menos 15 centímetros, alrededor del sistema para su 
ventilación cuando organice su área de trabajo. 
No introduzca objetos de ningún tipo en las aberturas de ventilación del ordenador(computador).

• Verifique que no se cubren las aberturas del ventilador de la parte inferior de la carcasa. No sitúe 
el ordenador(computador) en una superficie blanda, ya que bloqueará los respiraderos de la parte 
inferior.

• Si utiliza un cable alargador para este sistema, compruebe que el índice total de potencia de los 
productos que están enchufados al cable alargador no excedan del índice de potencia del cable 
alargador.
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Precaución.durante.el.uso

• No pise el cable de alimentación ni apoye nada sobre él.

•  No derrame líquidos en el sistema. La mejor forma de evitar que se derrame nada sobre el sistema es 
no comer ni beber nada cerca del sistema.

• Algunos productos disponen de una pila para la CMOS en la placa del sistema. Si la pila de la CMOS no 
se sustituye correctamente se producirá un riesgo de explosión. Sustituya la pila con otra del mismo 
tipo o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. 
Siga las instrucciones del fabricante para desechar las pilas usadas. Si se necesita sustituir la pila de la 
CMOS, procure que realice la tarea un técnico cualificado.

• Cuando el ordenador(computador) está apagado, todavía existe un poco de corriente eléctrica que 
fluye por el ordenador(computador). Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe siempre todos los 
cables de alimentación y extraiga la pila y los cables del módem de las tomas de corriente antes de 
limpiar el sistema.

• Desenchufe el sistema de la toma de corriente y remítase al servicio de personal cualificado en caso 
de que:

– El enchufe o el cable de alimentación estén dañados.

– Se haya derramado líquido en el sistema.

– El sistema no funcione correctamente a pesar de seguir las instrucciones de funcionamiento.

– Se haya caído el equipo o se haya dañado la carcasa.

– Cambie el rendimiento del sistema.

Instrucciones.para.trabajar.con.seguridad.con.el.portátil

q Cuando instale dispositivos y trabaje con ellos consulte las instrucciones de seguridad de la guía del 
usuario.

w Los dispositivos se deben usar sólo con el equipo especificado y de acuerdo con sus especificaciones 
técnicas.

e Si se detecta olor a quemado o presencia de humo en el ordenador(computador) se debe apagar la 
unidad y quitar la pila. Antes de volver a utilizar el equipo lo debe comprobar un técnico cualificado.

r El mantenimiento y la reparación de los dispositivos deben correr a cargo sólo de los centros de 
servicio técnico autorizados.

t No utilice el portátil con la base apoyada directamente sobre la piel durante mucho tiempo. 
La temperatura de la base aumenta durante el funcionamiento normal (más aún si se utiliza 
conectado a la corriente eléctrica). 
El contacto con la piel puede resultar incómodo y llegar a causar quemaduras.
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y.Accesorios.y.piezas.de.repuesto
Utilice sólo los accesorios y las piezas de repuesto que recomiende el fabricante.

Para evitar riesgos de incendios, utilice sólo un cable de telecomunicaciones AWG n.º 26 u otro 
más largo.

No utilice este producto en zonas consideradas como peligrosas. Entre esas zonas se 
encuentran las áreas de cuidado de enfermos en instalaciones médicas o clínicas dentales, 
ambientes cargados de oxígeno o áreas industriales.

Cómo.deshacerse.de.las.pilas

No tire a la basura las pilas recargables ni los productos alimentados por pilas recargables no 
extraíbles.

Póngase en contacto con la línea de ayuda de Samsung para obtener información sobre cómo deshacerse 
de las pilas que no puede utilizar ni volver a recargar.

Cumpla con todas las normativas locales que regulen la forma de deshacerse de las pilas viejas.

EXISTE UN RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZA INCORRECTAMENTE LA PILA.

SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA DESECHAR LAS PILAS USADAS.

Seguridad.del.láser
Todos los sistemas equipados con unidades de CD o DVD cumplen con los estándares de seguridad 
apropiados, incluyendo el estándar IEC 60825-1. Los dispositivos láser de estos componentes están 
clasificados como “Productos láser de Clase 1” según el estándar de rendimiento de la radiación del 
Departamento de Servicios Sanitarios y Humanos (DHHS) de Estados Unidos. En caso de que la unidad 
necesite recibir asistencia técnica, póngase en contacto con un servicio de asistencia técnica autorizado.

Nota.sobre.seguridad.láser:
El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos que no sean los que se 
especifican en este manual pueden ocasionar una exposición peligrosa a la radiación. Para 
evitar la exposición a los rayos láser, no intente abrir la unidad de CD o DVD.

Radiación láser de clase 1M al abrir el aparato.

No mire directamente con instrumentos ópticos.

Radiación láser invisible de clase 3B al abrir el aparato.

Evite la exposición al haz.
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Conexión.y.desconexión.del.adaptador.CA/CC(Fuente.de.
Alimentacion)
La toma de corriente se debe instalar cerca del aparato y ha de ser fácilmente accesible.

No.desenchufe.el.cable.de.alimentación.tirando.sólo.del.cable.

Requisitos.del.cable.de.alimentación
El conjunto del cable de alimentación (enchufe, cable y enchufe adaptador CA/CC(Fuente de 
Alimentacion)) que se proporciona con el ordenador(computador) cumple con los requisitos de uso del 
país en el que ha comprado el equipo.

Los conjuntos de cables de alimentación que se utilicen en otros países deben cumplir con los requisitos 
del país en el que utilice el ordenador(computador). Para obtener más información sobre los cables de 
alimentación exigidos, póngase en contacto con su proveedor de servicios o distribuidor local autorizado.

Requisitos.generales

Los.requisitos.que.se.describen.a.continuación.son.válidos.para.todos.los.países:
• La longitud del cable de alimentación debe ser, al menos, de 1,8 m de largo, con un máximo de 3 

metros.

• Todos los cables de alimentación deben estar aprobados por una institución oficial responsable de su 
evaluación en el país en el que se vaya a utilizar dicho cable de alimentación.

• El cable de alimentación debe tener una capacidad de corriente mínima de 7 A y un voltaje nominal de 
125 o 250 voltios de CA, según lo que corresponda en cada país.

• El dispositivo acoplador debe cumplir con la configuración mecánica del conector, normativa EN 60 
320/IEC 320, hoja C7, para que encaje en su entrada correspondiente del ordenador(computador).

Unión.Europea
Marcación.CE.de.la.Unión.Europea.y.avisos.de.conformidad

Los productos diseñados para su venta en la Unión Europea deben estar marcados con el símbolo CE 
(Conformité Européene) que indica que cumplen la normativa aplicable y los estándares europeos y las 
enmiendas especificadas más abajo. Este equipo también lleva un identificador de Clase 2.

La siguiente información sólo es aplicable a los sistemas que llevan la etiqueta con la marca CE  .

Normativas.europeas

Este equipo de tecnología de la información ha pasado por controles y cumple con las siguientes 
normativas europeas:

  Directiva EMC 2004/108/EC

  Directiva de baja tensión 2006/95/EC

  Directiva R&TTE 1999/5/EC
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Información.del.fabricante

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer CO., LTD

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel:+86-512-6253-8988

Si desea saber la dirección de la página web o el número de teléfono del centro de servicio técnico de 
Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con el distribuidor donde haya adquirido 
el producto.

Declaración.sobre.cumplimiento.R&TTE.de.la.UE

Por el presente documento, Samsung declara que este PC portátil cumple las exigencias esenciales y 
otras disposiciones relevantes de la directiva 1999/5/EC.

Para ver la declaración de conformidad de la Unión Europea de este producto (sólo en inglés) vaya a: 
http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do y, a continuación, busque el 
número del modelo del producto. Si en nuestro sitio web no está disponible la declaración de conformidad 
del modelo por el cual usted está interesado, póngase en contacto con su distribuidor.

Eliminación.correcta.de.las.baterías.de.este.producto
(Aplicable.en.la.Unión.Europea.y.en.otros.países.europeos.con.sistemas.de.
recogida.selectiva.de.baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya 
finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los 
símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en 
niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si 
las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o 
dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y 
recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Pb
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Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem może spowodować obrażenia ciała, 
a nawet urazy śmiertelne.

Przestroga
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem może spowodować drobne obrażenia 
ciała lub uszkodzenie produktu.

 Ostrzeżenie

Zasady dotyczące instalacji

Produktu nie należy instalować w miejscach narażonych na 
działanie wilgoci, takich jak łazienki.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Produkt 
powinien być używany w warunkach eksploatacyjnych określonych 
w podręczniku użytkownika wydanym przez producenta.

Plastikowe worki należy trzymać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
Istnieje zagrożenie uduszenia się.

Pomiędzy komputerem a ścianą powinna być zachowana 
wolna przestrzeń o szerokości co najmniej 15 cm, w której nie 
należy umieszczać żadnych przedmiotów.
Może to przyczynić się do podniesienia wewnętrznej temperatury 
komputera i spowodować obrażenia ciała.

Nie należy instalować komputera na pochyłym miejscu lub 
podatnym na drgania, bądź też należy unikać używania 
komputera w takim miejscu przez długi czas.
Zwiększa to ryzyko wystąpienia awarii lub uszkodzenia produktu.

Należy unikać narażania jakiejkolwiek części ciała na 
długotrwałe działanie gorącego powietrza z otworu 
wentylacyjnego lub zasilacza sieciowego włączonego komputera.
Skutkiem tego może być poparzenie ciała.

Należy zapobiegać zablokowaniu otworu wentylacyjnego u 
spodu oraz z boku komputera podczas używania go na łóżku 
lub.na.poduszce.
W przypadku zablokowania otworu istnieje ryzyko uszkodzenia 
komputera lub przegrzania jego wewnętrznych podzespołów.

y.Zasady bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia uszkodzeń należy dokładnie przeczytać poniższe 
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
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Zasady dotyczące zasilania

Wtyczka przewodu zasilającego i gniazdko elektryczne przedstawione na rysunkach mogą być inne 
niż w rzeczywistości, w zależności od warunków technicznych danego kraju i modelu produktu.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego 
wilgotnymi rękami.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy przeciążać rozgałęźnika elektrycznego lub 
przedłużacza ponad znamionowe parametry (napięcia/
natężenia) podczas używania ich do zasilania produktu.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub 
spowodowania pożaru.

Jeżeli od przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego 
dobiegają niepokojące odgłosy, należy odłączyć przewód od 
gniazdka i skontaktować się z serwisem.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub 
spowodowania pożaru.

Nie należy używać wtyczki, przewodu zasilającego ani 
gniazdka elektrycznego, które są uszkodzone lub poluzowane.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub 
spowodowania pożaru.

Wtyczki przewodu zasilającego powinny być dobrze 
dociśnięte zarówno do gniazdka elektrycznego, jak i do 
gniazda.zasilacza.sieciowego.
W przeciwnym wypadku może powstać zagrożenie pożarowe.

Nie należy odłączać przewodu zasilającego, pociągając za 
sam.przewód.
Uszkodzony przewód stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy zbyt mocno zginać przewodu zasilającego ani 
umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Szczególnie 
ważne jest, aby przewód zasilający znajdował się w miejscu 
niedostępnym dla niemowląt i zwierząt domowych.
Uszkodzony przewód stwarza zagrożenie porażenia prądem 
elektrycznym lub spowodowania pożaru.

Jeżeli woda lub inna substancja dostanie się do zasilacza 
sieciowego, komputera lub gniazda zasilania, należy 
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
Uszkodzenie urządzenia wewnątrz komputera stwarza zagrożenie 
porażenia prądem elektrycznym lub spowodowania pożaru.

Środki ostrożności podczas użytkowania zasilacza sieciowego

Stawianie ciężkich przedmiotów lub stawanie na 
przewodzie zasilającym lub zasilaczu sieciowym może 
spowodować ich uszkodzenie.
Uszkodzony przewód stwarza zagrożenie porażenia prądem lub 
spowodowania pożaru.

Należy korzystać wyłącznie z zasilacza sieciowego 
dostarczanego.wraz.z.produktem.
Korzystanie z innego zasilacza może spowodować migotanie ekranu.
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Solidnie podłącz przewód zasilający do zasilacza.
Zbyt luźne podłączenie może spowodować powstanie pożaru.

Zasady dotyczące używania baterii

Autoryzowane.
części

Wyłącz

Baterię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
niemowląt i zwierząt domowych, gdyż mogą one włożyć 
baterię do jamy ustnej.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub zadławienia się.

Należy korzystać wyłącznie z autoryzowanych 
akumulatorów.i.zasilaczy.sieciowych.
Powinno się używać wyłącznie akumulatorów i zasilaczy 
autoryzowanych przez firmę Samsung Electronics.
Akumulatory i zasilacze nieautoryzowane mogą nie spełniać odpowiednich 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa, powodować nieprawidłowe 
działanie lub stwarzać zagrożenie wybuchem lub pożarem.

Nie należy korzystać z komputera w słabo przewietrzonym 
miejscu, np. na pościeli, na poduszce itp. Nie należy z niego 
korzystać także w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, 
gdyż może to spowodować przegrzanie się komputera.
Należy się upewnić, czy w takich warunkach otwory wentylacyjne 
komputera (z boku obudowy) nie są zablokowane. Blokowanie tych 
otworów może spowodować przegrzanie komputera, a co za tym idzie, 
problemy w działaniu lub nawet eksplozję.

Nie należy korzystać z komputera w miejscach wilgotnych, 
takich jak łazienka czy sauna.
Komputer może nie działać poprawnie oraz stwarzać ryzyko 
porażenia prądem.
Komputer powinien być używany w zalecanym przedziale temperatur 
i wilgotności (10~32ºC, 20~80% RH).

Nie należy zamykać panelu LCD i wkładać komputera do 
torby podczas gdy jest on wciąż włączony.
Włączony komputer znajdujący się w torbie stwarza ryzyko przegrzania 
i pożaru. Dlatego przed przeniesieniem komputera należy go wyłączyć.

Nigdy nie należy podgrzewać akumulatora ani wrzucać go 
do ognia. Nie należy umieszczać ani używać akumulatora 
w gorących pomieszczeniach, takich jak sauna, nagrzane 
wnętrze samochodu itp. 
Istnieje ryzyko wybuchu pożaru lub eksplozji.
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Nie należy dopuścić do zetknięcia się metalowych 
przedmiotów,.takich.jak.klucze.czy.spinacze,.z.biegunami.
akumulatora (części metalowe).
Metalowy przedmiot dotykający bieguna akumulatora może 
spowodować nadmierny przepływ prądu, co z kolei może 
doprowadzić do uszkodzenia akumulatora lub do pożaru.

Jeśli doszło do wycieku płynu z akumulatora lub akumulator 
wydziela dziwny zapach, należy wyjąć go z komputera i 
skontaktować się z serwisem.
Istnieje ryzyko wybuchu pożaru lub eksplozji.

W celu bezpiecznego korzystania z komputera należy 
wymienić zepsuty akumulator na nowy, autoryzowany.

  Przed pierwszym uruchomieniem komputera należy całkowicie 
naładować akumulator.

Zasady dotyczące obsługi

Przed rozpoczęciem czyszczenia komputera należy odłączyć 
wszystkie podłączone do niego przewody. W przypadku 
używania komputera przenośnego należy wyjąć baterię.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia 
produktu.

Nie należy podłączać do modemu przewodu telefonicznego, 
który jest podłączony do telefonu cyfrowego.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, spowodowania 
pożaru lub uszkodzenia produktu.

Nie należy stawiać pojemników wypełnionych wodą lub 
substancjami.chemicznymi.na.komputerze.lub.w.jego.
pobliżu.
Jeżeli woda lub substancje chemiczne dostaną się do komputera, 
może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Jeśli komputer upadnie lub zostanie uszkodzony, należy 
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem 
w celu sprawdzenia komputera pod kątem bezpieczeństwa.
Korzystanie z uszkodzonego komputera grozi porażeniem prądem 
elektrycznym lub spowodowaniem pożaru.

Gdy komputer znajduje się w hermetycznie zamkniętym 
miejscu, np. wewnątrz pojazdu, należy unikać wystawiania 
komputera na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Powoduje to zagrożenie pożarowe. Komputer może ulec przegrzaniu, 
a także stanowi okazję dla złodziei.
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Zasady dotyczące rozbudowy

Nigdy nie należy rozbierać gniazdka elektrycznego ani 
zasilacza.sieciowego.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Podczas.wyjmowania.baterii.zegara.czasu.rzeczywistego.
(RTC) nie powinna ona znaleźć się w zasięgu dzieci, gdyż 
mogą one dotknąć i/lub połknąć ją.
Istnieje zagrożenie zadławienia się. Jeżeli dziecko połknie baterię, 
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy używać wyłącznie autoryzowanych części 
(rozgałęźnika elektrycznego, baterii i pamięci) i nigdy ich 
nie rozbierać.
Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu, porażenia prądem 
elektrycznym lub spowodowania pożaru.

Przed rozebraniem komputera należy wyłączyć go i 
odłączyć wszystkie przewody. Jeżeli w komputerze 
zainstalowany jest modem, konieczne jest odłączenie 
przewodu telefonicznego. W przypadku używania 
komputera przenośnego należy wyjąć baterię.
W przeciwnym wypadku może powstać zagrożenie porażenia 
prądem elektrycznym.

Zasady dotyczące nadzoru i przemieszczania się

Podczas używania urządzeń komunikacji bezprzewodowej 
(sieć bezprzewodowa, Bluetooth itp.) należy przestrzegać 
zasad obowiązujących w danym miejscu (np. na pokładzie 
samolotu,.w.szpitalu.itp.).

Podczas transportowania komputera przenośnego wraz z 
innymi przedmiotami, takimi jak zasilacz, mysz, książki itp., 
komputer nie powinien być przez nic uciskany.
Jeśli komputer przenośny będzie uciskany przez ciężki przedmiot, 
na wyświetlaczu LCD może pojawić się odcisk lub skaza. W związku 
z tym należy unikać uciskania komputera przez jakiekolwiek 
przedmioty.

W takim przypadku należy włożyć komputer przenośny do osobnej 
przegrody z dala od innych przedmiotów.
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.Przestroga

Zasady dotyczące instalacji

• Porty (wejścia), otwory wentylacyjne 
produktu nie powinny być zablokowane i 
nie powinno się wkładać do nich żadnych 
przedmiotów.
Uszkodzenie części wewnątrz komputera stwarza 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub 
spowodowania pożaru.

• W przypadku używania komputera 
leżącego na boku należy go ustawić w taki 
sposób, aby otwory wentylacyjne były 
skierowane.do.góry.
Niedostosowanie się do tego zalecenia może 
spowodować podniesienie wewnętrznej 
temperatury komputera i jego wadliwe działanie 
lub zatrzymanie.

• Na produkcie nie należy stawiać ciężkich 
przedmiotów.
Może to przyczynić się do problemów z 
komputerem. Poza tym przedmiot może spaść 
i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie 
komputera.

Zasady dotyczące używania baterii

• Zużytych baterii należy pozbywać się we 
właściwy sposób.
–. Istnieje ryzyko powstania pożaru lub 

eksplozji.
–. Sposób pozbywania się baterii może różnić 

się w zależności od kraju i regionu. Przy 
pozbywaniu się zużytych baterii należy 
postępować zgodnie z tym sposobem.

• Nie wolno rzucać, rozbierać ani wkładać 
baterii.do.wody.
Może to spowodować obrażenia ciała, pożar lub 
eksplozję.

• Powinno się używać wyłącznie baterii 
autoryzowanych przez firmę Samsung 
Electronics.
W przeciwnym wypadku może powstać 
zagrożenie eksplozją.

•.Trzymane.lub.przenoszone.baterie.
nie powinny stykać się z metalowymi 
przedmiotami,.takimi.jak.klucze.do.
samochodu.lub.spinacze.
Kontakt z metalem może spowodować  
nadmierny przepływ prądu i podniesienie  
temperatury, co może uszkodzić baterie lub 
wywołać pożar.

• Baterie należy ładować zgodnie z 
instrukcjami w podręczniku.
W przeciwnym wypadku może zaistnieć ryzyko 
eksplozji, pożaru lub uszkodzenia produktu.

• Nie wolno ogrzewać baterii ani wystawiać 
ich na działanie wysokich temperatur (np. 
latem wewnątrz pojazdu).
Istnieje ryzyko powstania pożaru lub eksplozji.

Zasady dotyczące obsługi

•.Na produkcie ani nad nim nie należy 
umieszczać świeczek, zapalonych cygar itp.
Istnieje zagrożenie pożarowe.

• Gniazdko elektryczne oraz rozgałęźnik 
elektryczny powinny mieć uziemienie.
W przeciwnym wypadku może powstać 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

• Po dokonaniu naprawy należy zadbać o 
sprawdzenie.produktu.przez.technika.
serwisowego.odpowiedzialnego.za.
bezpieczeństwo.
Autoryzowane punkty serwisowe firmy Samsung 
po naprawie dokonują kontroli bezpieczeństwa. 
Korzystanie z naprawionego produktu bez 
sprawdzenia go pod kątem bezpieczeństwa 
grozi porażeniem prądem elektrycznym lub 
wywołaniem pożaru.

•.W przypadku zapalenia się produktu należy 
natychmiast wyłączyć go, odłączyć przewód 
zasilający od gniazdka elektrycznego i nie 
korzystać z modemu oraz linii telefonicznej.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem  
elektrycznym lub spowodowania pożaru.

• Nie należy używać komputera ani zasilacza 
sieciowego na kolanach lub na miękkiej 
powierzchni.
W przypadku podniesienia się temperatury 
komputera istnieje ryzyko poparzenia się.
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• Do złączy lub portów komputera można 
podłączać tylko dozwolone urządzenia.
W przeciwnym wypadku może powstać 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym oraz 
wywołania pożaru.

• Panel wyświetlacza LCD można zamknąć 
dopiero.po.sprawdzeniu,.czy.komputer.
przenośny jest wyłączony.
Temperatura może wzrosnąć oraz spowodować 
przegrzanie i odkształcenie produktu.

• W trakcie działania napędu CD-ROM/
stacji dyskietek nie powinno się naciskać 
przycisku wysuwania nośnika.
Można w ten sposób utracić dane oraz 
spowodować obrażenia ciała w wyniku nagłego 
wysunięcia płyty.

• Podczas używania produktu należy starać 
się go nie upuścić.
Może to spowodować obrażenia ciała lub utratę 
danych.

• Antena nie powinna stykać się ze źródłem 
prądu elektrycznego, jak np. gniazdko 
elektryczne.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 

• Obchodząc się z częściami komputerowymi 
należy przestrzegać instrukcji zawartych w 
podręczniku dołączonym do części.
W przeciwnym wypadku można spowodować 
uszkodzenie produktu.

•.Jeżeli z komputera wydobywa się dym 
lub czuć swąd spalenizny, należy odłączyć 
wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka 
elektrycznego i skontaktować się z 
serwisem. W przypadku używania komputera 
przenośnego należy wyjąć baterię.
Istnieje zagrożenie pożarem.

• Uszkodzone lub zmodyfikowane płyty CD/
dyskietki nie powinny być używane.
Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu lub 
spowodowania obrażenia ciała.

• Do gniazda PC Card nie wolno wkładać 
palców.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem 
elekrycznym lub spowodowania obrażenia ciała.

• Do czyszczenia produktu należy używać 
zalecanego środka czyszczącego do 
komputerów. Komputer może być używany 
dopiero po całkowitym wyschnięciu.
W przeciwnym wypadku może powstać 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub 
wywołania pożaru.

• Awaryjna metoda wysuwania płyty 
za pomocą spinacza nie powinna być 
używana, podczas gdy płyta obraca 
się. Tej metody można użyć dopiero po 
zatrzymaniu się napędu optycznego.
Istnieje ryzyko spowodowania obrażenia ciała.

•.Nie wolno zbliżać twarzy do szuflady napędu 
optycznego podczas działania napędu.
Istnieje ryzyko spowodowania obrażenia ciała.

• Przed użyciem należy sprawdzić płytę CD 
pod kątem pęknięć i uszkodzeń.
Płyta może zostać uszkodzona oraz spowodować 
nieprawidłowe działanie urządzenia i obrażenia 
ciała u użytkownika.

Zasady dotyczące rozbudowy

• Dotykając produktu lub części, należy 
zachować ostrożność.
Urządzenie może zostać uszkodzone lub 
użytkownik może ulec obrażeniom.

• Należy starać się nie upuścić ani rzucać 
urządzeniem lub częścią komputerową.
Może to spowodować obrażenia ciała lub 
uszkodzenie produktu.

• Po złożeniu komputera należy pamiętać 
o zamknięciu pokrywy obudowy przed 
podłączeniem zasilania.
W przypadku dotknięcia wewnętrznej części 
istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

•.Powinno się używać części autoryzowanych 
przez firmę Samsung Electronics.
W przeciwnym wypadku można spowodować 
pożar lub uszkodzenie produktu.

• Nigdy nie należy samodzielnie rozbierać 
lub naprawiać produktu.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem 
elekrycznym lub spowodowania pożaru.

• Aby podłączyć urządzenie, które nie 
zostało wyprodukowane ani autoryzowane 
przez firmę Samsung Electronics, należy 
wcześniej zapytać w serwisie.
Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu.
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Zasady dotyczące nadzoru i przemieszczania się

• Przy przenoszeniu produktu konieczne jest uprzednie wyłączenie zasilania i odłączenie od 
produktu.wszystkich.przewodów.
Produkt może zostać uszkodzony bądź użytkownicy mogą nadepnąć na przewody.

• Gdy komputer przenośny nie jest używany przez długi czas, jego bateria powinna zostać 
rozładowana i być przechowywana oddzielnie.
Pozwoli to zachować baterię w najlepszym stanie.

• Nie powinno się obsługiwać komputera ani patrzeć na jego ekran podczas prowadzenia 
pojazdu.
Powoduje to zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.

Przestrogi zapobiegające utracie danych.
(zarządzanie dyskiem twardym)
• Należy podjąć wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić danych na dysku twardym.

–. Dysk twardy jest wrażliwy na oddziaływanie zewnętrznych czynników, tak więc mogą one 
spowodować utratę danych na dysku.

–. Trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ przenoszenie komputera lub oddziaływanie na 
niego, gdy jest on włączony, może uszkodzić dane na dysku twardym.

–. Firma nie odpowiada za utratę danych, która została spowodowana przez klienta, na przykład w 
wyniku nieostrożnego używania komputera lub złych warunków środowiskowych. 

• Przyczyny mogące uszkodzić dane na dysku twardym oraz sam dysk twardy.
–. Dane mogą zostać utracone poprzez zewnętrzne oddziaływanie na dysk podczas rozbierania lub 

składania komputera.
–. Dane może uszkodzić wyłączenie lub ponowne uruchomienie komputera spowodowane przez awarię 

zasilania w trakcie działania dysku twardego.
–. Dane można nieodwracalnie utracić w wyniku infekcji wirusem komputerowym.
–. Można utracić dane, jeśli podczas działania programu zostanie wyłączone zasilanie.
–. Przenoszenie komputera lub oddziaływanie na niego w trakcie pracy dysku twardego może 

spowodować uszkodzenie plików lub powstanie uszkodzonych sektorów na dysku twardym. 

Aby uniknąć utraty danych w wyniku uszkodzenia dysku twardego, należy często 
wykonywać kopie zapasowe danych.
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y.Prawidłowa postawa podczas pracy z komputerem
Utrzymanie prawidłowej postawy podczas pracy z komputerem jest bardzo ważne z uwagi na 
zapobieganie urazom fizycznym.

Poniższe instrukcje dotyczą utrzymania prawidłowej postawy podczas pracy z komputerem i zostały 
opracowane w oparciu o rozwiązania ergonomii. Należy je przeczytać i dokładnie stosować się do nich 
podczas używania komputera.

W przeciwnym wypadku prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości wynikających z ciągłego 
powtarzania czynności (ang. RSI: Repetitive Strain Injury) może się zwiększyć i może być przyczyną 
poważnych urazów fizycznych.

Instrukcje w niniejszym podręczniku zostały przygotowane w taki sposób, aby mogły być 
zastosowane przez większość użytkowników. Zalecenia powinno się stosować odpowiednio do 
potrzeb danego użytkownika.

Prawidłowa postawa
Wysokość biurka i krzesła powinna być dostosowana do wzrostu użytkownika.
Wysokości powinny być dostosowane w taki sposób, aby siedząc na krześle, po umieszczeniu dłoni na 
klawiaturze ramię tworzyło kąt prosty.

Wysokość krzesła należy dostosować tak, aby pięty wygodnie opierały się na podłodze.

• Komputera nie powinno się używać w pozycji leżącej, a jedynie w pozycji siedzącej.

• Nie należy używać komputera na kolanach. W przypadku podniesienia się temperatury komputera 
istnieje ryzyko poparzenia się.

• Podczas pracy nadgarstki powinny być wyprostowane.

• Krzesło powinno mieć wygodne oparcie.

• Siedząc na krześle, środek ciężkości nóg powinien spoczywać na stopach, a nie na krześle.

• Rozmowy telefoniczne podczas pracy z komputerem należy prowadzić za pomocą zestawu słuchawkowego. 
Praca z komputerem wraz z telefonem podtrzymywanym ramieniem jest złym elementem postawy.

• Często używane przedmioty powinny znajdować się w dogodnym zasięgu (tam, gdzie można je 
dosięgnąć ręką).
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Pozycja.oczu
Monitor lub wyświetlacz LCD powinien znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od oczu.

•. Wysokość monitora lub wyświetlacza LCD powinna być tak dostosowana, 
aby jego górna część znajdowała się na poziomie oczu lub niżej.

•. Należy unikać ustawiania w monitorze lub wyświetlaczu LCD zbyt dużej jasności.

•. Ekran monitora lub wyświetlacza LCD powinien być utrzymany w czystości.

•. W przypadku noszenia okularów należy je wyczyścić przed rozpoczęciem 
pracy z komputerem.

•. Podczas wprowadzania do komputera treści wydrukowanych na papierze 
należy użyć nieruchomego uchwytu do papieru, tak aby kartki papieru 
znajdowały się prawie na wysokości monitora.

Pozycja rąk
Ramię powinno tworzyć kąt prosty, jak pokazano na rysunku.

•. Od łokcia do ręki powinna być zachowana linia prosta.

•. Podczas pisania nie należy kłaść dłoni na klawiaturze.

•. Mysz nie powinna być trzymana z użyciem nadmiernej siły.

•. Klawisze klawiatury i przyciski tabliczki dotykowej lub myszy nie powinny 
być naciskane z użyciem nadmiernej siły.

•. W przypadku używania komputera przez długi czas zaleca się podłączenie 
zewnętrznej klawiatury i myszy.

Regulacja głośności (słuchawki i głośniki)
Przed rozpoczęciem słuchania muzyki należy sprawdzić poziom głośności.

Sprawdź 
głośność!!

•. Przed użyciem słuchawek powinno się sprawdzić, czy poziom głośności nie 
jest zbyt wysoki.

•. Nie zaleca się używania słuchawek przez długi czas.

•. Wszelkie odchylenia od domyślnego ustawienia korektora dźwięku mogą 
spowodować upośledzenie słuchu.

•. Domyślne ustawienie może zostać zmienione przez aktualizacje 
oprogramowania lub sterownika bez udziału użytkownika. Przed pierwszym 
użyciem należy sprawdzić domyślne ustawienie korektora dźwięku.

Czas.pracy.(czas.przerw)
•. Pracując ponad godzinę, po 50 minutach należy wziąć co najmniej 10-minutową przerwę.

Oświetlenie
•. Nie należy używać komputera w ciemnym pomieszczeniu. Poziom oświetlenia do pracy z komputerem 

musi być taki sam jak w przypadku oświetlenia do czytania książki.

•. Zalecane jest oświetlenie pośrednie. Użycie zasłony pozwala uniknąć odbijania się światła na 
wyświetlaczu LCD.

Warunki.pracy
• Nie należy używać komputera w gorącym i wilgotnym pomieszczeniu.

• Komputer powinien być używany w dozwolonym zakresie temperatur i wilgotności, określonym w 
podręczniku użytkownika.
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y.Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Niniejszy system został zaprojektowany i sprawdzony pod kątem zgodności z najnowszymi standardami 
bezpieczeństwa sprzętu komputerowego. Jednak w celu zapewnienia bezpiecznego użycia niniejszego 
produktu istotne jest przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, oznaczonych na produkcie i w 
dokumentacji.

Należy zawsze przestrzegać tych instrukcji, aby uchronić się od obrażeń ciała i uszkodzenia 
systemu.

Przygotowywanie.systemu.do.pracy

• Przed rozpoczęciem używania systemu konieczne jest przeczytanie i zastosowanie się do wszystkich 
instrukcji oznaczonych na produkcie i w dokumentacji. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i 
obsługi warto zachować w celu późniejszego użycia.

• Niniejszy produkt nie powinien być używany w bliskim sąsiedztwie wody lub źródła ciepła, np. 
grzejnika.

• System należy ustawić na stabilnej powierzchni.

• Produkt może być podłączany wyłącznie do źródła zasilania podanego na tabliczce znamionowej.

• Gniazdko elektryczne używane do zasilania sprzętu powinno być łatwo dostępne w razie pożaru lub 
zwarcia.

• Jeśli komputer jest wyposażony w przełącznik napięcia, ustawienie przełącznika powinno być 
dostosowane do wymogów danego regionu.

• Otwory w obudowie komputera służą do zapewnienia wentylacji. Nie można blokować ani zakrywać 
tych otworów. Podczas przygotowywania miejsca pracy, aby umożliwić wentylację, należy zapewnić 
odpowiednią ilość wolnej przestrzeni dookoła systemu — co najmniej 15 cm (6 cali). Nie wolno wkładać 
żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych komputera.

• Otwory wentylacyjne u spodu obudowy komputera powinny być zawsze odblokowane. Nie należy 
umieszczać komputera na miękkiej powierzchni, gdyż doprowadzi to do zablokowania dolnych otworów.

• W przypadku używania przedłużacza wraz z niniejszym systemem łączny pobór mocy urządzeń 
podłączonych do przedłużacza nie powinien przekraczać jego mocy znamionowej.
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Środki ostrożności podczas użytkowania

• Przewód zasilający nie powinien być deptany ani nie powinny leżeć na nim jakiekolwiek przedmioty.

• Należy unikać rozlania jakichkolwiek płynów na komputer. Nie powinno się więc jeść ani pić w pobliżu 
komputera.

• Niektóre produkty na płycie głównej mają wymienną baterię systemu CMOS. Nieprawidłowa 
wymiana baterii systemu CMOS może grozić eksplozją. Baterię należy wymienić na taką samą lub 
równoważnego typu zalecanego przez producenta. 
Baterii należy pozbywać się zgodnie z instrukcjami producentów. Jeżeli bateria systemu CMOS wymaga 
wymiany, powinien tego dokonać wykwalifikowany pracownik serwisu.

• Po wyłączeniu komputera w jego obwodach ciągle płynie niewielka ilość prądu elektrycznego. 
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem czyszczenia komputera konieczne 
jest wyjęcie baterii oraz odłączenie wszystkich przewodów zasilających i modemowych od gniazdek 
naściennych.

• Komputer należy odłączyć od gniazdka naściennego, a następnie zlecić serwisowanie 
wykwalifikowanemu personelowi, jeśli:

– Przewód zasilający lub jego wtyczka są uszkodzone.

– Na komputer został rozlany płyn.

– Postępując zgodnie z instrukcjami obsługi, system działa nieprawidłowo.

– Upuszczono system lub uszkodzono obudowę.

– Wydajność systemu uległa zmianie.

Instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi komputera NotePC

q Podczas instalacji i obsługi urządzeń należy zapoznać się z wymaganiami bezpieczeństwa w 
podręczniku użytkownika.

w Urządzenia mogą być używane jedynie ze sprzętem podanym w parametrach technicznych urządzeń.

e Jeżeli z komputera wydobywa się dym lub czuć swąd spalenizny, należy go wyłączyć i wyjąć baterię. 
Przed ponownym użyciem urządzenie powinno zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego 
pracownika serwisu.

r Konserwacja i naprawa urządzeń powinna być wykonywana przez autoryzowane serwisy.

t Nie można używać przenośnych komputerów w sposób powodujący bezpośredni, długi kontakt 
spodu komputera ze skórą. 
Temperatura spodu komputera wzrasta podczas pracy urządzenia (szczególnie przy zasilaniu z  
zasilacza sieciowego). 
Nieprzerwany kontakt ze skórą, może powodować dyskomfort, poparzenie lub inne urazy.
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y Części zamienne i akcesoria
Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.

W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru, należy używać wyłącznie przewodu 
telefonicznego zgodnego ze standardem AWG nr 26 lub wyższym.

Niniejszego produktu nie powinno się używać w miejscach zakwalifikowanych jako 
niebezpieczne. Są to między innymi izby przyjęć w ośrodkach medycznych i stomatologicznych, 
środowiska bogate w tlen lub tereny przemysłowe.

Usuwanie.baterii

Akumulatorów lub produktów zasilanych umieszczonymi na stałe akumulatorami nie powinno 
się wyrzucać do kosza na śmieci.

Informacje na temat pozbywania się zużytych akumulatorów można uzyskać, kontaktując się z 
telefonicznym Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Pozbywając się zużytych baterii i akumulatorów, należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów.

WYMIANA BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI EKSPLOZJĄ.

ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Bezpieczeństwo lasera
Wszystkie systemy wyposażone w napędy CD lub DVD są zgodne z odpowiednimi standardami 
bezpieczeństwa, w tym IEC 60825-1. Urządzenia laserowe w tych komponentach zostały zaklasyfikowane 
jako „urządzenia laserowe klasy 1” zgodnie ze standardem Radiation Performance Standard określonym 
przez amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (US Department of Health and Human 
Services — DHHS). Jeśli urządzenie wymaga serwisowania, należy skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa lasera:
Używanie elementów sterujących, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub postępowanie 
według procedur innych niż opisane w niniejszym podręczniku może spowodować narażenie 
użytkownika na działanie szkodliwego promieniowania. Aby uniknąć narażenia się na działanie 
wiązki laserowej, nie wolno otwierać napędu CD lub DVD.

Gdy część operacyjna jest otwarta, obecne jest promieniowanie laserowe klasy 1M.

Nie wolno spoglądać bezpośrednio w wiązkę przez przyrządy optyczne.

Po otwarciu obecne jest niewidzialne promieniowanie laserowe klasy 3B.

Należy unikać wiązki laserowej.
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Podłączanie i odłączanie zasilacza sieciowego
Gniazdko elektryczne powinno być zamontowane w pobliżu sprzętu i łatwo dostępne.

Nie należy odłączać przewodu zasilającego, pociągając za sam przewód.

Wymagania dotyczące przewodu zasilającego
Przewód zasilający (składający się z samego przewodu, wtyczki do gniazdka elektrycznego i wtyczki do 
zasilacza sieciowego) dostarczony z komputerem spełnia wymagania użytkowania w kraju, w którym 
nabyto sprzęt.

Przewody zasilające używane w innych krajach muszą spełniać wymagania kraju, w którym używany jest 
komputer. Dodatkowe informacje na temat wymagań dotyczących przewodu zasilającego można uzyskać 
u autoryzowanego sprzedawcy, dystrybutora lub dostawcy usług.

Ogólne.wymagania

Wymagania wymienione poniżej dotyczą wszystkich krajów:
• Długość przewodu zasilającego musi wynosić co najmniej 1,8 m (6 stóp) i nie więcej niż 3 m (9,75 

stopy).

• Wszystkie przewody zasilające muszą mieć homologację upoważnionego urzędu odpowiedzialnego za 
ocenę sprzętu w kraju, w którym przewód będzie używany.

• Przewód zasilający musi spełniać następujące parametry: minimalne natężenie znamionowe o 
wysokości 7 A i napięcie znamionowe o wysokości 125 lub 250 V (prąd przemienny) w zależności od 
wymagań systemu energetycznego danego kraju.

• Złącze zasilania musi spełniać wymagania kształtu złącza, określonego na arkuszu C7 w standardzie 
EN 60 320/IEC 320, w celu dopasowania wejść zasilania w komputerze.

Unia.Europejska
Symbol CE i uwagi dotyczące zgodności obowiązujące w Unii 
Europejskiej

Produkty przeznaczone do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej są oznaczane symbolem CE (Conformité 
Européene), co wskazuje na zgodność z odpowiednimi dyrektywami, normami europejskimi i ich 
nowelizacjami, przedstawionymi poniżej. Niniejsze urządzenie ma również przypisany identyfikator 
urządzeń klasy 2.

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie zestawów oznaczonych symbolem CE  .

Dyrektywy.Unii.Europejskiej

Niniejsze urządzenie komputerowe przeszło pomyślnie testy zgodności z wymogami następujących 
dyrektyw Unii Europejskiej:

  Dyrektywa EMC 2004/108/EC

  Dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EC

  Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC
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Informacje.o.producencie

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer CO., LTD

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel.:+86-512-6253-8988

Adres witryny i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie 
gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono urządzenie.

Oświadczenia o zgodności z unijną dyrektywą R&TTE

Niniejszym, firma Samsung oświadcza, iż niniejszy komputer PC typu notebook jest zgodny z wszystkimi 
kluczowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Aby zapoznać się z Deklaracją zgodności z wymogami Unii Europejskiej (tylko w jęz. angielskim), odwiedź 
witrynę: http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do i wyszukaj numer modelu 
produktu. Jeżeli Deklaracja zgodności dla wybranego modelu nie jest dostępna w witrynie, należy 
skontaktować się z dystrybutorem.

Sposób.poprawnego.usuwania.baterii,.w.które.
wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy.obszaru.Unii.Europejskiej.oraz.innych.krajów.europejskich.
posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu 
użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z 
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia 
symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości 
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną 
poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska 
naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie 
od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
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Česky.
[Czech]

Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk.
[Danish]

Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC 
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch.
[German]

Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti.
[Estonian]

Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele 
asjakohastele sätetele.

English Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español.
[Spanish]

Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los 
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles 
de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνική.
[Greek]

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Français.
[French]

Par la présente Samsung déclare que l’appareil Notebook PC est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE.

Italiano.
[Italian]

Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai 
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE.

Latviski.
[Latvian]

Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK 
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių.
[Lithuanian]

Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus 
ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Nederlands.
[Dutch]

Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming 
is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG.

Malti.
[Maltese]

Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet 
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/
EC.

Magyar.
[Hungarian]

Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó 
alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Polski.
[Polish]

Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi 
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
EC.

Português.
[Portuguese]

Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos 
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovensko.
[Slovenian]

Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in 
ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

EU.R&TTE.Compliance.Statements
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Slovensky.
[Slovak]

Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a 
všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi.
[Finnish]

Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.

Svenska.
[Swedish]

Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som 
framgår av direktiv 1999/5/EG.

Íslenska.
[Icelandic]

Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur 
og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Norsk.
[Norwegian]

Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Türkiye.
[Türkçe]

Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel 
gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

To view the EU Declaration of Conformity for this product (in English only), go to:  
http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do then search the model number of 
the product.
If the Declaration of Conformity for the model you are interested in is not available on our web-site, 
please contact your distributor.




