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Informace o předpisech, bezpečnosti 
a životním prostředí

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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O této příručce
Tato příručka poskytuje informace o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí, 
které jsou kompatibilní s americkými, kanadskými i mezinárodními předpisy pro notebooky, 
stolní počítače, tenké klienty a osobní pracovní stanice.

Å VAROVÁNÍ! Text v tomto formátu naznačuje, že nedodržení pokynů může 
způsobit tělesnou újmu nebo ztrátu života.

Ä UPOZORNĚNÍ: Text v tomto formátu naznačuje, že nedodržení pokynů může 
způsobit poškození zařízení nebo ztrátu informací.
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Informace o předpisech 
V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o předpisech pro klasická připojení a bezdrátová 
připojení a informace o požadavcích na počítače pro jednotlivé země/oblasti. Některé z těchto 
informací se nemusí k vašemu produktu vztahovat.

Můžete instalovat jedno či více integrovaných bezdrátových zařízení. V některých prostředích 
může být použití bezdrátových zařízení zakázáno. Zákaz se může vztahovat na letadla, 
nemocnice, místa v blízkosti výbušnin, nebezpečná prostředí apod. Pokud si nejste jisti, 
zda se na tento produkt toto omezení vztahuje, požádejte o povolení k použití předtím, 
než jej zapnete.

K identifikaci hardwarového zařízení, jako je zařízení bezdrátové sítě LAN (WLAN), 
postupujte podle pokynů, které vám poskytne váš operační systém.

Značky kompatibility s předpisy pro vaši zemi nebo oblast mohou být umístěny na 
spodní straně produktu, buď pod baterií (nebo na jiném uživateli přístupném místě) nebo 
na bezdrátovém či modemovém modulu.

Ä Upozornění: Zařízení, která nejsou určena k prodeji nebo použití ve Spojených 
státech, nemusí mít FCC ID. 

Oznámení Federálního komunikačního úřadu (FCC) 
Toto zařízení bylo testováno a je v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle 
Části 15 pravidel FCC. Tato omezení slouží k zajištění dostatečné ochrany před nežádoucím 
rušením při použití zařízení v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může 
vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu 
s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, 
že při určité instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rádiového či televizního signálu, 
což lze zjistit při vypnutí a zapnutí zařízení, doporučujeme uživateli nápravu rušení jedním 
z následujících způsobů:

■ Přeorientovat nebo přemístit přijímací antény.
■ Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
■ Připojit zařízení do zásuvky jiného obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
■ Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.
Toto zařízení je ve shodě s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím 
dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nezpůsobuje nežádoucí rušení a
2. Zařízení musí přijímat veškerá rušení, včetně těch, která mohou mít nežádoucí účinky 

na chod zařízení.
Uživatelská příručka 1



CP_Reg_Chrome_718033-224.book  Page 2  Tuesday, July 19, 2016  2:16 PM
S dotazy souvisejícími s tímto produktem se můžete obracet na adresu:

HP Inc.
1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304

nebo kontaktujte společnost HP na čísle 650-857-1501.

Tento produkt lze identifikovat podle čísla dílu, řady nebo modelu uvedeného na produktu.

Úpravy
Podle směrnic FCC platí, že v případě, že uživatel provede jakékoli změny nebo úpravy 
zařízení, které nejsou výslovně povoleny společností HP, může být zbaven oprávnění 
používat zařízení.

Kabely
Pro dodržování pravidel a předpisů úřadu FCC je třeba toto zařízení připojovat pomocí 
stíněných kabelů s kovovými krytkami konektorů RFI/EMI.

Prohlášení o shodě pro produkty označené logem FCC 
(jen ve Spojených státech)

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Produkt může být provozován na základě 
dvou následujících podmínek:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat nežádoucí rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat veškerá příchozí rušení, včetně takového, které by mohlo 

ovlivnit jeho funkci.
Máte-li dotazy týkající se produktu, které se nevztahují k tomuto prohlášení, napište na adresu:

Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, TX 77269-2000

Máte-li dotazy týkající se prohlášení FCC, napište na adresu:

Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, TX 77269-2000

nebo kontaktujte společnost HP na čísle 281-514-3333.

Tento produkt lze identifikovat podle čísla dílu, řady nebo modelu uvedeného na produktu.

Produkty s bezdrátovým zařízením LAN nebo moduly HP pro mobilní 
širokopásmové připojení

Toto zařízení nesmí být společně umístěno, nebo být v činnosti v kombinaci s jinou anténou 
nebo vysílačem.
2 Uživatelská příručka
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Å VAROVÁNÍ! Vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření: Vyzařování tohoto zařízení je nižší, 
než jaké jsou limity předpisů úřadu FCC o vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření. Zařízení 
je však i tak třeba používat takovým způsobem, aby se při běžném používání tabletů a notebooků 
možnost kontaktu s lidmi minimalizovala.

Při běžném provozu tabletů, stolních počítačů a notebooků s displeji o úhlopříčce do 30,5 cm: 
Vyhněte se případnému překročení radiofrekvenční expozice podle FCC; vzdálenost osob od 
antén by neměla být menší než 2,5 cm. Informace o umístění antén pro bezdrátové připojení 
naleznete v uživatelských příručkách dodaných s počítačem.

Při běžném provozu notebooků s displeji o úhlopříčce větší než 30,5 cm: Vyhněte se případnému 
překročení radiofrekvenční expozice podle FCC, vzdálenost osob od antén by neměla být menší 
než 20 cm, včetně případů, kdy je displej počítače zavřený. Informace o umístění antén pro 
bezdrátové připojení naleznete v uživatelských příručkách dodaných s počítačem.

Ä UPOZORNĚNÍ: Při používání bezdrátové místní sítě podle standardu IEEE 802.11a je použití 
produktu omezeno na vnitřní prostory, protože pracuje ve frekvenčním pásmu 5,15 až 5,25 GHz. 
Směrnice FCC pro snížení rizika nežádoucího rušení satelitních mobilních systémů na stejném 
kanále vyžaduje, aby byl tento produkt v uzavřených prostorách používán ve frekvenčním pásmu 
5,15 GHz až 5,25 GHz. Primárními uživateli frekvenčních pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz 
jsou vysoce výkonné radary. Tyto radiolokační stanice mohou způsobit rušení tohoto zařízení nebo 
jeho poškození.

Oznámení pro Brazílii
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência 
a sistemas operando em caráter primário.

Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição 
a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados 
pela ANATEL.

Ao operar o dispositivo a uma distância muito próxima do seu corpo, utilize um acessório 
de armazenamentonão metálico para posicionar o dispositivo a uma distância mínima 
de 1,5 cm do corpo.

Oznámení pro Kanadu
Toto digitální zařízení třídy B splňuje všechny požadavky předpisu Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Je-li toto 
zařízení vybaveno funkcí bezdrátové místní sítě WLAN nebo Bluetooth, splňuje požadavky 
směrnice RSS kanadských průmyslových norem. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) zařízení musí přijímat jakékoli 
rušení, a to včetně takového, které může být příčinou jeho nežádoucího fungování.
Uživatelská příručka 3
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Å VAROVÁNÍ! Vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření: Vyzařování tohoto zařízení je nižší, 
než jaké jsou limity kanadských průmyslových norem o vystavení účinkům vysokofrekvenčního 
záření. Zařízení je však i tak třeba používat takovým způsobem, aby se při běžném používání 
možnost kontaktu s lidmi minimalizovala.

Při běžném provozu tabletů, stolních počítačů a notebooků s displeji o úhlopříčce do 30,5 cm: 
Vyhněte se případnému překročení radiofrekvenční expozice podle kanadských průmyslových 
norem; vzdálenost osob od antén by neměla být menší než 2,5 cm. Informace o umístění antén 
pro bezdrátové připojení naleznete v uživatelských příručkách dodaných s počítačem.

Při běžném provozu notebooků s displeji o úhlopříčce větší než 30,5 cm: Vyhněte se 
případnému překročení radiofrekvenční expozice podle kanadských průmyslových norem; 
vzdálenost osob od antén by neměla být menší než 20 cm, včetně případů, kdy je displej 
počítače zavřený. Informace o umístění antén pro bezdrátové připojení naleznete 
v uživatelských příručkách dodaných s počítačem.

Ä UPOZORNĚNÍ: Při používání bezdrátové místní sítě podle standardu IEEE 802.11a je použití 
produktu omezeno na vnitřní prostory, protože pracuje ve frekvenčním pásmu 5,15 až 5,25 GHz. 
Kanadské průmyslové normy pro snížení rizika nežádoucího rušení satelitních mobilních 
systémů na stejném kanále vyžadují, aby byl tento produkt v uzavřených prostorách používán 
ve frekvenčním pásmu 5,15 GHz až 5,25 GHz. Primárními uživateli frekvenčních pásem 
5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz jsou vysoce výkonné radary. Tyto radiolokační stanice 
mohou způsobit rušení tohoto zařízení nebo jeho poškození.

Antény pro toto zařízení nejsou vyměnitelné. Jakýkoli pokus o přístup ze strany uživatele 
počítač poškodí.

Oznámení pro Evropskou unii

Prohlášení o shodě

Produkty označené značkou CE splňují požadavky jedné nebo více následujících směrnic 
EU, které se na ně mohou vztahovat:

Směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 
(nahrazená v roce 2017 směrnicí 2014/53/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů), směrnice 2014/35/EU o elektrických zařízeních nízkého napětí, směrnice 2014/30/EU 
o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení 
požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, směrnice 2011/65/EU 
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými 
harmonizačními normami.
4 Uživatelská příručka
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Celé prohlášení o shodě najdete na následujícím webu: www.hp.eu/certificates. (Hledejte 
podle názvu modelu produktu nebo jeho předpisového modelového čísla (RMN), které je 
uvedeno na štítku s předpisy.)

Kontaktním místem pro záležitosti týkající se předpisů je Deutschland GmbH, HQ-TRE, 
71025, Boeblingen, GERMANY.

Produkty s funkcí bezdrátového připojení (EMF)
Tento produkt splňuje mezinárodní směrnice (ICNIRP) pro působení elektromagnetických 
vln na člověka.

Tento produkt je vybaven zařízením pro vysílání a příjem rádiového signálu. Při běžném použití 
notebooků zajišťuje vzdálenost 20 cm dodržení limitů pro expozici elektromagnetickým vlnám 
splňující požadavky EU. Produkty, které jsou určeny k provozu ve větší blízkosti, například 
tablety, během typického provozu splňují příslušné požadavky EU.

Tento produkt je určen pro neomezené použití ve všech zemích EU a také na Islandu, 
v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Oznámení týkající se ergonomie

Německo (text v češtině)
Je-li mobilní počítač používán jako kancelářská pracovní stanice pro zobrazování pracovních 
úkolů tam, kde platí směrnice 90/270/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami, je vyžadováno použití vhodné 
externí klávesnice. V závislosti na aplikaci a úkolu může být k dosažení pracovních podmínek, 
srovnatelných s uspořádáním pracovní stanice, nezbytný také vhodný externí monitor. 
Ref.: EK1-ITB 2000 (dobrovolné schválení GS) 
Mobilní počítače se schvalovací značkou „GS“ splňují příslušné požadavky na ergonomii. 
Takové počítače jsou bez externí klávesnice vhodné jen pro krátkodobé použití 
k zobrazování pracovních úkolů.
Při mobilním použití za nevýhodných světelných podmínek (např. přímé sluneční světlo) 
může docházet k odrazům, což se projeví sníženou čitelností.

Německo (Deutscher text)
Wird ein mobiler Computer für Bildschirmarbeitsaufgaben verwendet, wo die Richtlinie 
90/270/EEG (Bildschirmarbeitsrichtlinie) anzuwenden ist, wird eine geeignete externe 
Tastatur notwendig. Abhängig von der Anwendung und der Aufgabe kann ein geeigneter 
externer Monitor erforderlich sein, um vergleichbare Arbeitsbedingungen zu einem 
stationären Arbeitsplatz zu erreichen.
Ref.: EK1-ITB 2000 (freiwillige GS Zertifizierung)
Mobile Computer, welche das „GS“ Zeichen tragen, entsprechen den ergonomischen 
Anforderungen und sind nur für kurzzeitige Benutzung von Bildschirmarbeitsaufgaben geeignet.
Uživatelská příručka 5
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Bei mobiler Nutzung mit ungünstigen Lichtverhältnissen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) 
kann es zu Reflexionen und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten 
Zeichen kommen.

Oznámení pro Austrálii a Nový Zéland
Toto zařízení obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Při běžném používání stačí vzdálenost 
20 cm, aby bylo vyhověno požadavkům norem Austrálie a Nového Zélandu na úrovně 
expozice vysokofrekvenčnímu záření.

Oznámení WWAN pro Čínu

Oznámení pro Japonsko

Certifikační značky bezdrátových zařízení LAN, bezdrátových zařízení 
WAN a zařízení Bluetooth

この製品には、認証済みの無線機器を搭載しています。
6 Uživatelská příručka
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Tento produkt obsahuje certifikované rádiové zařízení.

Oznámení pro Mexiko
Declaración para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que 
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Pokud byl váš produkt dodán s bezdrátovým příslušenstvím, například klávesnicí či myší, 
a potřebujete zjistit model příslušenství, naleznete ho na příslušném štítku.

Oznámení o bezdrátové komunikaci pro Singapur
Na palubě letadla vypněte veškerá zařízení WWAN. Použití těchto zařízení na palubě 
letadla je nelegální, může být nebezpečné pro řízení letadla a může narušit celulární síť. 
Nedodržení tohoto pokynu může vést k vyloučení provinilce ze služeb celulární sítě nebo 
k odmítnutí těchto služeb, k trestnímu stíhání, popř. k obojímu.

Uživatelé jsou žádáni, aby omezili použití rádiových zařízení ve skladech paliva, v chemických 
továrnách a tam, kde probíhají střelné trhací práce.

Stejně jako v případě ostatních rádiových přenosových zařízení, i zde platí pokyn pro 
uživatele, aby v zájmu uspokojivého provozu zařízení a z důvodu zajištění bezpečnosti 
osob nevystavovali žádnou část lidského těla do těsné blízkosti antén.

Toto zařízení je koncipováno tak, aby vyhovovalo platným požadavkům na expozici rádiovým 
vlnám založeným na vědeckých výzkumech, které zahrnují meze stanovené pro zajištění 
bezpečnosti osob bez ohledu na zdravotní stav a věk. Tyto expoziční směrnice pro rádiové vlny 
používají jednotku známou jako specifická míra absorpce (SAR). Testy hodnot SAR se provádějí 
pomocí standardních metod, s telefonním přenosem na nejvyšší jmenovité úrovni výkonu a ve 
všech použitých frekvenčních pásmech. Data SAR vycházejí z norem CENELEC EN 50360 a 
EN 50361, které používají limit 2 wattů na kilogram, zprůměrováno na 10 g tkáně.
Uživatelská příručka 7
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Oznámení pro Jižní Koreu

Oznámení o bezdrátovém zařízení WWAN pro Thajsko
Toto telekomunikační zařízení je ve shodě s předpisy NTC.

Oznámení NCC pro Tchaj-wan

Bezdrátová zařízení sítě LAN 802.11a

Bezdrátová zařízení sítě LAN 802.11b
8 Uživatelská příručka
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Oznámení pro leteckou dopravu
O použití elektronických zařízení v letadle rozhodují letecké společnosti.

Oznámení týkající se uživatelem vyměnitelných baterií
Baterii po skončení životnosti nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Zlikvidujte 
ji v souladu s místními zákony a předpisy pro likvidaci počítačových baterií. 

Společnost HP vyzývá zákazníky, aby použitou elektroniku, originální tiskové kazety HP 
a dobíjecí baterie recyklovali. Další informace o recyklačních programech naleznete 
na webu společnosti HP http://www.hp.com/recycle. 

Informace o vyjmutí uživatelem vyměnitelné baterie najdete v uživatelské příručce dodané 
s produktem.

Shoda s označením ENERGY STAR
Společnost Hewlett-Packard jako partner programu ENERGY STAR® dodržovala rozšířené 
požadavky kvalifikace a certifikace produktů podle EPA k zajištění, že výrobky označené 
logem ENERGY STAR budou odpovídat příslušným směrnicím energetické efektivity 
ENERGY STAR. Na všech počítačích odpovídajících pravidlům programu ENERGY STAR je 
uvedeno následující logo:

Program ENERGY STAR pro počítače byl vyhlášen agenturou EPA s cílem podpořit efektivní 
využívání energie a snížení znečištění atmosféry využíváním energeticky účinných zařízení 
v domácnostech, kancelářích a výrobních podnicích. 

Funkce řízení spotřeby umožňuje počítači po určité době nečinnosti ze strany uživatele 
přejít do režimu nízké spotřeby nebo režimu spánku. Tato funkce při použití externího 
monitoru, odpovídajícímu normě ENERGY STAR, rovněž podporuje podobné funkce řízení 
spotřeby tohoto monitoru. Funkce řízení spotřeby byla s cílem využít tuto potenciální úsporu 
energie předem nastavena tak, aby se systém při napájení střídavým proudem choval 
následujícím způsobem:

■ Vypnutí displeje po 10 minutách.
■ Přechod do režimu spánku po 20 minutách.
Počítač opustí režim spánku po stisknutí tlačítka napájení/spánku. Je-li povolena funkce 
Wake On LAN (WOL), může počítač režim spánku opustit také v reakci na signál ze sítě.

Další informace o možných úsporách energie i finančních prostředků při využití funkce 
řízení spotřeby naleznete na webu EPA ENERGY STAR Power Management na adrese 
http://www.energystar.gov/powermanagement.
Uživatelská příručka 9
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Další informace o programu ENERGY STAR a jeho výhodách při ochraně životního prostředí 
naleznete na webu EPA ENERGY STAR na adrese http://www.energystar.gov.

Oznámení týkající se napájecího kabelu
Pokud jste k počítači nebo k externímu napájecímu příslušenství, které je určeno pro tento 
počítač, napájecí kabel neobdrželi, měli byste si koupit takový napájecí kabel, který je 
schválen pro použití v příslušné zemi/oblasti.

Napájecí kabel musí být dimenzován pro produkt a pro napětí a proud, které jsou uvedeny 
na štítku produktu s elektrickými údaji. Hodnoty napětí a proudu kabelu nesmí být vyšší 
než hodnoty napětí a proudu vyznačené na produktu. Dále musí být průřez kabelu nejméně 
0,75 mm²/18 AWG a délka kabelu musí být v rozmezí 1,0 m až 2 m. Máte-li dotazy týkající 
se typu napájecího kabelu, který má být použit, obraťte se na autorizovaného 
poskytovatele služby.

Napájecí kabel by měl být veden tak, aby nedocházelo k přiskřípnutí kabelu objekty v jeho 
blízkosti a aby se na něj nešlapalo. Zvláštní pozornost by měla být věnována zástrčce, 
elektrické zásuvce a místu, kde je kabel připojen k produktu.

Oznámení týkající se napájecího kabelu pro Japonsko

Konektor stejnosměrného napájení externího napájecího zdroje HP

Oznámení společnosti Macrovision Corporation
Tento produkt obsahuje technologii ochrany autorských práv, chráněnou právními nároky 
určitých patentů ve Spojených státech a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví, 
jejichž vlastníky je společnost Macrovision Corporation a další vlastníci práv. Použití této 
technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision 
Corporation a je určeno pouze pro domácí použití a další způsoby omezeného zobrazení, 
není-li společností Macrovision Corporation autorizováno jinak. Zpětná analýza a zpětný 
překlad jsou zakázány.
10 Uživatelská příručka
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Oznámení o bezpečnosti pro notebooky
Å VAROVÁNÍ! Riziku vážného zranění zabráníte, pokud si přečtete Příručku bezpečné a pohodlné 

obsluhy. Popisuje správné nastavení pracovní stanice, polohu při práci, zdravotní a pracovní 
návyky pro uživatele počítačů a poskytuje důležité informace o bezpečnosti při práci 
s elektrickými a mechanickými zařízeními. Tato příručka je k dispozici na webu 
http://www.hp.com/ergo.

Bezpečnostní upozornění týkající se tepla

Å VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače si počítač 
nepokládejte přímo na klín a neblokujte ventilační otvory počítače. Počítač používejte výhradně 
na rovném tvrdém povrchu. Nedovolte, aby proudění vzduchu bránil jiný pevný povrch, 
například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Nedovolte 
také, aby se napájecí adaptér při provozu dostal do kontaktu s kůží nebo s měkkým povrchem, 
například s polštáři, silnými pokrývkami nebo šaty. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují 
limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v Mezinárodní normě 
pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC/EN60950).

Upozornění na možná nebezpečí
Počítač nepoužívejte, pokud zjistíte následující skutečnosti (nebo pokud máte jiné obavy 
o bezpečnost): praskání, syčivý nebo pukavý zvuk, silný zápach nebo kouř vycházející 
z počítače. Dojde-li k bezpečné a kontrolovatelné poruše vestavěné elektronické součásti, 
jsou tyto projevy normální. Tyto projevy mohou nicméně také signalizovat potenciální 
bezpečnostní riziko. Nepředpokládejte, že se jedná o bezpečnou poruchu. Vypněte počítač, 
odpojte jej od zdroje napájení a vyžádejte si pomoc technické podpory.

Oznámení týkající se uživatelem vyměnitelných baterií

Å VAROVÁNÍ! Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem, hrozí nebezpečí výbuchu. 
Použité baterie likvidujte podle pokynů.

Å VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika požáru nebo popálení se baterii nepokoušejte rozebírat, 
rozbíjet ani prorazit; nezkratujte její externí kontakty; neodhazujte ji do ohně ani do vody.

Å VAROVÁNÍ! Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.

Å VAROVÁNÍ! Pro snížení možného rizika v tomto počítači používejte pouze baterii dodanou 
s produktem, náhradní baterii od společnosti HP nebo kompatibilní baterii, zakoupenou jako 
příslušenství od společnosti HP.
Uživatelská příručka 11
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Upozornění týkající se hlasitosti náhlavní soupravy a sluchátek

VAROVÁNÍ! 

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti. 

Upozornění týkající se napájecího kabelu

Å VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení:
■ Napájecí kabel zapojujte do zásuvky střídavého proudu, která je vždy snadno přístupná.
■ Počítač od elektrické sítě odpojujte vytažením napájecího kabelu ze zásuvky (nikoli 

vytažením šňůry z počítače).
■ Pokud je na napájecím kabelu zástrčka se třemi kolíky, připojte ji k uzemněné zásuvce se 

třemi kolíky. Funkci zemnicího kolíku napájecího kabelu nevyřazujte, například připojením 
dvoukolíkového adaptéru. Zemnicí kolík je důležitým bezpečnostním prvkem.

Å VAROVÁNÍ! Pro snížení možného bezpečnostního rizika používejte s tímto počítačem pouze 
adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, náhradní adaptér střídavého proudu dodaný 
společností HP nebo adaptér střídavého proudu, který byl zakoupen jako příslušenství 
u společnosti HP.

Čištění klávesnice

Å VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nebo poškození vnitřních součástí 
k čištění klávesnice nepoužívejte nástavce vysavače. Vysavač může na povrchu klávesnice 
zanechat běžné domácí nečistoty. Klávesnici čistěte pravidelně, abyste zabránili zasekávání 
kláves a odstranili prach, vlákna a částice nečistot, jež se usazují pod klávesami. Nečistoty 
pod klávesami lze odstranit pomocí nádobky se stlačeným vzduchem s nástavcem.

Upozornění při použití na cestách

Å VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení 
se počítač nepokoušejte napájet prostřednictvím sady pro měniče napětí prodávané se spotřebiči.

Bezpečnostní upozornění pro Čínu

Čína: Upozornění o nadmořské výšce
Varování o nadmořské výšce pro produkty neschválené k použití v nadmořské 
výšce >5000 m
12 Uživatelská příručka



CP_Reg_Chrome_718033-224.book  Page 13  Tuesday, July 19, 2016  2:16 PM
Čína: Bezpečnostní upozornění pro tropické oblasti
Varování pro tropické oblasti pro produkty neschválené k použití 
v tropických oblastech.

Norsko a Švédsko: Poznámka o zemnicím kabelu pro produkty 
s televizním tunerem

Ä UPOZORNĚNÍ: Pro snížení potenciálních bezpečnostních rizik při připojení ke kabelovému 
distribučnímu systému používejte galvanický izolátor.

使用過度恐傷害視力
注意事項 : 
(1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
(2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用

– nebo –

仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用

仅适用于非热带气候条下安全使用
Uživatelská příručka 13
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Oznámení o životním prostředí pro notebooky
V této části jsou uvedeny informace o ochraně životního prostředí a o příslušných 
předpisech pro jednotlivé země/oblasti. Některé z těchto informací se nemusí 
k vašemu počítači vztahovat.

Recyklace elektroniky a baterie
Společnost HP vyzývá zákazníky, aby použitou elektroniku, originální tiskové kazety HP 
a dobíjecí baterie recyklovali. Další informace o programech recyklace naleznete na webu 
společnosti HP http://www.hp.com/recycle.

Informace o recyklaci produktů v Japonsku naleznete na adrese 
http://www.hp.com/hardwarerecycle/.

Likvidace odpadních zařízení uživateli

Tento symbol znamená, že produkt nesmí být likvidován s komunálním odpadem. 
Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odpadní zařízení odevzdávejte na místech 
určených ke sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení k recyklaci. 
Další informace získáte u své společnosti zajišťující odvoz odpadu nebo je naleznete 
na stránkách http://www.hp.com/recycle.

Chemické látky
Společnost HP se zavazuje svým zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách 
ve svých produktech, jak to vyžadují právní požadavky, například nařízení REACH (nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006). Informační zprávu o chemických 
látkách pro tento produkt naleznete na adrese http://www.hp.com/go/reach.

Upozornění o ochraně životního prostředí pro Čínu
微型计算机电源声明书

能耗信息说明

惠普公司对笔记本电脑提供能耗信息说明，更多信息请登陆

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/chinasepa.html

回收信息说明

惠普公司对废弃的电子计算机 （笔记本电脑）提供回收服务，更多信息请登陆

http://www.hp.com.cn/hardwarerecycle

环境标志信息 
14 Uživatelská příručka
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笔记本电脑已在中国环境标志认证产品的范围中，环境标志表明该产品不仅品质
合格，而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类

产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势，在国家环境保护部网站 
(http://www.sepa.gov.cn) 上可浏览到关于环境标志的信息。

Energetický štítek pro počítače pro Čínu
V souladu s „Nařízením o začlenění čínského energetického štítku pro mikropočítače“ 
(CEL-30) má tento mikropočítač štítek energetické účinnosti. Třída energetické účinnosti, 
TEC (typická spotřeba energie) a kategorie výrobků uvedené na štítku jsou stanoveny 
a vypočteny podle normy GB28380-2012.

1. Třídy energetické účinnosti
Třída je určena normou na základě výpočtu úrovně spotřeby se součtem všech 
příspěvků pro další součásti, jako je hlavní paměť a grafická karta. U produktů 
jakéhokoli stupně nesmí TEC překročit hodnoty uvedené v následující tabulce:

2. Typická spotřeba energie
Hodnota spotřeby energie udávaná na štítku je údajem naměřeným s reprezentativní 
konfigurací, která pokrývá veškeré konfigurace v registrační jednotce vybrané 
v souladu s nařízením CEL-30. Skutečná spotřeba energie tohoto specifického 
mikropočítače tedy nemusí být stejná jako údaje TEC uvedené na štítku.

3. Kategorie produktu
Kategorie produktu je určena normou v závislosti na konfiguraci mikropočítače. 
Kategorizace produktů odpovídá předpisům v následující tabulce:

Typ produktu TEC (kilowatthodina)

Kategorie Třída 1 Třída 2 Třída 3

Stolní mikropočítač, 
AIO A 98,0+ΣEfa 148,0+ΣEfa 198,0+ΣEfa

B 125,0+ΣEfa 175,0+ΣEfa 225,0+ΣEfa

C 159,0+ΣEfa 209,0+ΣEfa 259,0+ΣEfa

D 184,0+ΣEfa 234,0+ΣEfa 284,0+ΣEfa

Přenosný počítač A 20,0+ΣEfa 35,0+ΣEfa 45,0+ΣEfa

B 26,0+ΣEfa 45,0+ΣEfa 65,0+ΣEfa

C 54,5+ΣEfa 75,0+ΣEfa 123,5+ΣEfa

POZNÁMKA: ΣEfa je součtem faktorů napájení přídavných funkcí produktu.
Uživatelská příručka 15
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Více informací o specifikaci získáte v normě GB28380-2012.

本机根据 《微型计算机能源效率标识实施规则》（CEL-30）的要求加施中国能效标识。
能效标识中显示的能效等级、典型能源消耗和产品类型均根据 《微型计算机能效限定
值及能效等级》（GB28380-2012）的要求确定。对上述标识内容的说明如下 :

1. 能效等级

微型计算机的能效等级由基础能源消耗值和附加功能功耗因子之和决定。微型计算机
能效各等级的典型能源消耗应不大于下表的规定。

Typ produktu Popis konfigurace

Stolní mikropočítač, AIO Přenosný počítač

Kategorie A Stolní mikropočítač a AIO, jehož 
konfigurace je mimo rozsah 
kategorie B, C a D

Přenosný počítač, jehož 
konfigurace je mimo rozsah 
kategorie B a C

Kategorie B  Počet fyzických jader procesoru 
2 a systémová paměť 
nejméně 2 GB

Diskrétní GPU

Kategorie C Počet fyzických jader procesoru 
větší než 2 a nejméně jedna 
z následujících funkcí:
1. Systémová paměť 
nejméně 2 GB
2. Diskrétní GPU

Produkt, který má fyzický počet 
jader procesoru alespoň 2, 
systémovou paměť nejméně 2 GB, 
diskrétní GPU s šířkou paměťové 
sběrnice nejméně 128 bitů.

Kategorie D Fyzický počet jader procesoru 
nejméně 4 a nejméně jedna 
z následujících funkcí:
1. Systémová paměť 
nejméně 4 GB
2. Diskrétní GPU se šířkou 
paměťové sběrnice 
nejméně 128 bitů

微型计算机类型 能源消耗（千瓦时）

1 2 3

台式微型
计算机及

A 类 98,0+ΣEfa 148,0+ΣEfa 198,0+ΣEfa

注：ΣEfa 为微型计算机附加功能功耗因子之和
16 Uživatelská příručka
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2. 典型能源消耗

典型能源消耗值代表一个备案单元中，符合 《微型计算机能源效率标识实施规则》
要求的代表性规格型号产品的数值。因此，本机的典型能源消耗值可能与其所加施
的能效标识中所示的典型能源消耗值不一致。

3. 产品类型

产品类型根据微型计算机的配置确定。参见下表：

一体机 B 类 125,0+ΣEfa 175,0+ΣEfa 225,0+ΣEfa

C 类 159,0+ΣEfa 209,0+ΣEfa 259,0+ΣEfa

D 类 184,0+ΣEfa 234,0+ΣEfa 284,0+ΣEfa

便携式 A 类 20,0+ΣEfa 35,0+ΣEfa 45,0+ΣEfa

计算机 B 类 26,0+ΣEfa 45,0+ΣEfa 65,0+ΣEfa

C 类 54,5+ΣEfa 75,0+ΣEfa 123,5+ΣEfa

类型 配置说明

台式微型计算机及一体机便 携式计算机

A 类 下列 B 类、 C 类、 D 类配置以外的
台式微型计算机及一体机

下列 B 类、C 类配置以外的便携式计
算机

B 类 中央处理器 (CPU) 物理核心数为
2，系统 内存大于等于 2GB

具有独立图形显示单元 (GPU) 

C 类 中央处理器 (CPU) 物理核心数大于
2，且至少具有以下特征中的一条

1. a）系统内存大于等于 2GB ；

2. 独立图形显示单元 (GPU) 

中央处理器 (CPU) 物理核心数
大于等于 2，系统内存大于等于
2GB，具有独立图形显示
单元 (GPU) 且显存位宽大于
等于 128 位。

微型计算机类型 能源消耗（千瓦时）

注：ΣEfa 为微型计算机附加功能功耗因子之和
Uživatelská příručka 17
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关于标识内容的更详细技术信息，请参考 《微型计算机能效限定值及能效等级》
(GB28380-2012)。

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) pro Čínu

Tabulka nebezpečných látek nebo prvků a jejich obsahů

Dle požadavků způsobů řízení k omezení používání nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických výrobcích pro Čínu.

D 类 中央处理器 (CPU) 物理核心数大于
等于 4，且至少具有以下特征中
的一条：

1. 系统内存大于等于 4GB ；

2. 具有独立图形显示单元 (GPU) 且
显存 位宽大于等于 128 位

类型 配置说明

Nebezpečné látky

Název součásti Olovo

(Pb)

Rtuť

(Hg)

Kadmium

(Cd)

Šestimocný
chrom

(Cr(VI))

Polybromované
bifenyly 

(PBB)

Polybromované
difenylethery

(PBDE)

Baterie X O O O O O

Kabely X O O O O O

Kamera X O O O O O

Šasi/jiná X O O O O O

Čtečka paměťových 
karet flash

X O O O O O

Disketová 
jednotka 

X O O O O O

Pevný disk X O O O O O

Náhlavní souprava X O O O O O

V/V karet PCA X O O O O O

Klávesnice X O O O O O

Panel displeje z 
tekutých krystalů 
(LCD)

X O O O O O
18 Uživatelská příručka
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Média (CD/DVD/
disketa)

O O O O O O

Paměť X O O O O O

Základní deska, 
procesor, 
pohlcovače tepla

X O O O O O

Myš X O O O O O

Optická desková 
jednotka

X O O O O O

Volitelné dokovací 
zařízení

X O O O O O

Napájecí adaptér X O O O O O

Napájecí sada X O O O O O

Zdroj napájení X O O O O O

Dálkové ovládání X O O O O O

Čtečka čipových 
karet/Java™

X O O O O O

Externí 
reproduktory

X O O O O O

Televizní karta X O O O O O

Paměťová 
jednotka 
USB flash

X O O O O O

Rozbočovač USB X O O O O O

Webová kamera X O O O O O

Přijímač 
bezdrátové sítě

X O O O O O

Karty bezdrátové 
sítě

X O O O O O

Nebezpečné látky
Uživatelská příručka 19
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产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国 《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

Tento formulář byl vyhotoven v souladu s ustanoveními normy SJ/T 11364.

O: Označuje, že obsah zmíněné nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech 
v součásti je v mezích, které vyžaduje směrnice GB/T 26572.

X: Označuje, že obsah zmíněné nebezpečné látky alespoň v jednom homogenním 
materiálu v součásti překračuje meze, které vyžaduje směrnice GB/T 26572.

Všechny součásti označené v této tabulce značkou „X“ jsou v souladu s legislativou RoHS 
Evropské unie.

POZNÁMKA: Uváděné označení období používání pro ochranu životního prostředí bylo 
stanoveno v souladu s použitím v podmínkách běžného provozu produktu, s ohledem 
například na teplotu a vlhkost.

有害物质

部件名 铅 
(Pb) 

汞 
(Hg)

镉 
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴化联苯 
(PBB) 

多溴二苯醚
(PBDE)

电池 X O O O O O

电缆 X O O O O O

照相机 X O O O O O

机箱 / 其他 X O O O O O

闪存读卡器 X O O O O O

软盘驱动器 X O O O O O

硬盘驱动器 X O O O O O

耳机 X O O O O O

I/O PCAs X O O O O O

键盘 X O O O O O

液晶显示器 (LCD) 
面板

X O O O O O

介质 （CD/DVD/ 软
盘） 

O O O O O O

内存 X O O O O O

Nebezpečné látky
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主板、处理器和散
热器

X O O O O O

鼠标 X O O O O O

光盘驱动器 X O O O O O

对接设备选件 X O O O O O

电源适配器 X O O O O O

电源组 X O O O O O

电源 X O O O O O

遥控器 X O O O O O

智能卡 /Java™ 卡
读卡器

X O O O O O

外接扬声器 X O O O O O

电视调谐器 X O O O O O

USB 闪存盘 X O O O O O

USB 集线器 X O O O O O

网络摄像头 X O O O O O

无线接收设备 X O O O O O

无线网卡 X O O O O O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求
以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限
量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

有害物质
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Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) pro Tchaj-wan

限用物質含有情況標示聲明書
Prohlášení o podmínkách značení přítomnosti omezených látek

限用物質及其化學符號

Omezené látky a jejich chemické značky

單元 Jednotka 鉛 
Olovo 
(Pb) 

汞 
Rtuť
(Hg)

鎘 
Kadmium
(Cd)

六價鉻
Šestimocný 
chrom 
(Cr+6)

多溴聯苯 
Polybromované 
bifenyly (PBB) 

多溴二苯醚 
Polybromované 
difenylethery 
(PBDE)

電池 Baterie - O O O O O

纜線 Kabely - O O O O O

相機 Kamera - O O O O O

機座 / 其他 Šasi/jiná - O O O O O

快閃記憶體讀卡機
Čtečka paměťových 
karet flash

- O O O O O

軟碟機
Disketová jednotka 

- O O O O O

硬碟機 Pevný disk - O O O O O

耳機
Náhlavní souprava

- O O O O O

輸入 / 輸出印刷電路
組件 V/V karet PCA

- O O O O O

鍵盤 Klávesnice - O O O O O

液晶顯示器 (LCD) 面
板 Panel displeje z 
tekutých krystalů 
(LCD)

- O O O O O

媒體 （CD/DVD/ 軟
碟）
Média (CD/DVD/
disketa)

O O O O O O

記憶體 Paměť - O O O O O
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主機板、處理器、
散熱器 Základní 
deska, procesor, 
pohlcovače tepla

- O O O O O

滑鼠 Myš - O O O O O

光碟機 Optická 
desková jednotka

- O O O O O

銜接裝置配件
Volitelné dokovací 
zařízení

- O O O O O

電源變壓器
Napájecí adaptér

- O O O O O

電源組
Napájecí sada

- O O O O O

電源供應器
Zdroj napájení 

- O O O O O

遙控器
Dálkové ovládání

- O O O O O

智慧卡 /Java™ 讀卡
機 Čtečka čipových 
karet/Java™

- O O O O O

外接喇叭
Externí reproduktory

- O O O O O

電視選台器
Televizní karta

- O O O O O

USB 快閃磁碟機
Paměťová jednotka 
USB flash

- O O O O O

USB 集線器
Rozbočovač USB

- O O O O O

網路攝影機
Webová kamera 

- O O O O O

無線接收器 Přijímač 
bezdrátové sítě

- O O O O O

無線網卡
Karty bezdrátové sítě

- O O O O O

限用物質及其化學符號

Omezené látky a jejich chemické značky
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Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) pro Indii

Tento produkt i materiály a části, ze kterých je vyroben, odpovídá ustanovením pravidel 
o elektronickém odpadu pro Indii z roku 2016 pro snížení nebezpečných látek. Neobsahuje 
olovo, rtuť, šestimocný chrom, polybromované bifenyly ani polybromované difenylethery 
v koncentracích překračujících 0,1 % hm. a 0,01 % hm. pro kadmium, s výjimkou, kde je to 
povoleno podle výjimek stanovených v přehledu 2 pravidel.

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) pro Japonsko

Podle japonských právních předpisů JIS C 0950 z roku 2008 musí výrobce dodat prohlášení 
o obsahu materiálů v určitých kategoriích elektronických produktů nabízených k prodeji 
po 1. červenci 2006. 

Prohlášení k tomuto produktu podle předpisu JIS C 0950 naleznete na webu společnosti 
HP http://www.hp.com/go/jisc0950.

備考 1. 〝超出 0,1 % hm. 〞及〝超出 0,01 % hm. 〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Poznámka 1: „Překročení 0,1 % hm.“ a „překročení 0,01 % hm.“ znamená, že procentuální podíl omezené 
látky překračuje referenční procentuální hodnotu podmínky přítomnosti.

備考 2. 〝 O 〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Poznámka 2: „O“ znamená, že procentuální podíl omezené látky nepřekračuje procento referenční hodnoty 
přítomnosti.

備考 3. 〝 – 〞係指該項限用物質為排除項目。

Poznámka 3: „–“ znamená, že omezená látka odpovídá výjimce.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 http://www.hp.com/support 。選取搜尋您的產品，然後
依照畫面上的指示繼續執行。

Přístup k nejnovějším uživatelským příručkám a příručkám pro váš produkt získáte na adrese 
http://www.support.hp.com. Vyberte možnost Vyhledejte svůj produkt a poté postupujte podle pokynů na 
obrazovce.

限用物質及其化學符號

Omezené látky a jejich chemické značky
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Mexický zákon o využívání udržitelné energie
Tento produkt byl označen jako vyhovující mexickému zákonu o využívání udržitelné 
energie vyžadujícímu zveřejnění spotřeby energie v běžném používání (klidový režim) 
a v pohotovostním režimu. Váš produkt je jednou z mnoha konfigurací v této modelové 
rodině; spotřeba v režimu nečinnosti vaší specifické konfigurace se může od informací 
na štítku lišit. Skutečná spotřeba energie vašeho produktu může být vyšší nebo nižší 
než hodnota uvedená na energetickém štítku mexického produktu vlivem faktorů, jako je 
konfigurace (vybrané komponenty a moduly) a použití (úkoly, které provádí, instalovaný 
a spuštěný software atd.). 

Předpisy EEE pro Turecko

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních pro Ukrajinu

Zařízení je v souladu s požadavky Technických předpisů schválených rozhodnutím vlády 
Ukrajiny dne 3. prosince 2008 č. 1057 o omezení používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních.

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин 

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання 
деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Chloristanový materiál – manipulace může podléhat zvláštnímu zacházení
Viz http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Baterie systémových hodin nebo knoflíkové baterie mohou obsahovat chloristany a při 
recyklaci nebo likvidaci v Kalifornii mohou vyžadovat zvláštní nakládání.
Uživatelská příručka 25



Další informace o produktech a službách společnosti HP naleznete na webu společnosti HP http://www.hp.com.

© Copyright 2012-2013, 2016 HP Development Company, L.P.
Bluetooth je ochrannou známkou vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. ENERGY STAR 
je registrovaná značka vlastněná vládou USA. Java je registrovaná ochranná známka společnosti Oracle a/nebo jejích poboček.

Informace uvedené v této příručce mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré záruky, poskytované společností 
HP na produkty a služby, jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce, která doprovázejí jednotlivé produkty a služby. 
Žádná z informací uvedených v tomto dokumentu nezakládá právo na rozšířenou záruční lhůtu. Společnost HP není odpovědná 
za technické ani redakční chyby nebo opomenutí, jež tento dokument obsahuje.
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