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být ve vašem počítači k dispozici.
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1 Určení hardwaru

Chcete-li zobrazit seznam hardwaru nainstalovaného v počítači, postupujte následovně:

1. Klepněte na příkaz Start > Tento počítač.

2. V levé části okna Systémové úlohy vyberte položku Zobrazit systémové informace.

3. Vyberte kartu Hardware > Správce zařízení.

Pomocí nástroje Správce zařízení lze také přidávat hardware nebo upravovat konfiguraci zařízení.
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2 Komponenty
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Horní komponenty
Polohovací zařízení

Komponenta Popis

(1) Tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad Zapíná a vypíná zařízení TouchPad.

(2) Polohovací páčka* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na
obrazovce.

(3) Levé tlačítko polohovací páčky* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.

(4) TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na
obrazovce.

(5) Levé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.

(6) Pravé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.

(7) Oblast posunování zařízení TouchPad Posouvá nahoru a dolů.

(8) Pravé tlačítko polohovací páčky* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.

*V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zobrazit nebo změnit předvolby polohovacího zařízení, vyberte
položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš.
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Indikátory

Komponenta Popis

(1) Indikátory bezdrátového připojení (2)* ● Svítí: je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například
zařízení pro bezdrátovou místní síť WLAN, modul HP pro
širokopásmové bezdrátové připojení a/nebo zařízení
Bluetooth®.

● Nesvítí: všechna bezdrátová zařízení jsou vypnuta.

(2) Indikátory napájení (2)† ● Svítí: počítač je zapnutý.

● Bliká: počítač je v úsporném režimu.

● Bliká rychle: měl by být připojen adaptér střídavého proudu s
vyšším jmenovitým výkonem.

● Nesvítí: počítač je vypnutý nebo v režimu spánku.

(3) Indikátor stavu baterie ● Oranžová: Baterie se nabíjí.

● Zelená: stav baterie se blíží úplné kapacitě nabití.

● Blikající oranžová: baterie, která je jediným zdrojem napájení,
je ve stavu nízkého nabití. Jakmile je baterie téměř vybitá,
indikátor stavu baterie začne rychle blikat.

● Nesvítí: pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení,
indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači
plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji
napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne
nízké úrovně nabití.

(4) Indikátor jednotky ● Bliká zeleně: jednotka pevného disku nebo optická jednotka
pracuje.

● Oranžová: systém HP 3D DriveGuard dočasně zaparkoval
interní pevný disk.

(5) Indikátor funkce Caps Lock Svítí: funkce Caps Lock je zapnutá.
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Komponenta Popis

(6) Indikátor funkce Num Lock Svítí: funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivovaná integrovaná
numerická klávesnice.

(7) Indikátor vypnutí hlasitosti ● Nesvítí: zvuk počítače je zapnutý.

● Svítí: zvuk počítače je vypnutý.

(8) Indikátor snížení hlasitosti Svítí: probíhá snižování hlasitosti reproduktoru pomocí oblasti pro
nastavení hlasitosti.

(9) Indikátor zvýšení hlasitosti Svítí: probíhá zvyšování hlasitosti pomocí oblasti pro nastavení
hlasitosti.

*Oba indikátory bezdrátového připojení poskytují stejnou informaci. Indikátor na tlačítku pro bezdrátové připojení je viditelný
pouze tehdy, je-li počítač otevřený. Indikátor bezdrátového připojení na přední části počítače je viditelný, i když je počítač
zavřený.

†2 indikátory napájení poskytují stejnou informaci. Indikátor na tlačítku napájení je viditelný pouze tehdy, je-li počítač otevřený.
Indikátor napájení na přední části počítače je viditelný, i když je počítač zavřený.
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Tlačítka, spínače a snímač otisků prstů

Komponenta Popis

(1) Tlačítko napájení ● Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapněte.

● Pokud je počítač zapnutý, stisknutím tlačítka počítač vypněte.

● Pokud je počítač v úsporném režimu, krátce stiskněte tlačítko;
úsporný režim se ukončí.

● Pokud je počítač v režimu spánku, krátce stiskněte tlačítko;
režim spánku se ukončí.

Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému
Windows® nefungují, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení
po dobu alespoň 5 sekund.

Pokud chcete o nastavení napájení získat více informací, vyberte
položku Start > Ovládací panely > Výkon a údržba> Možnosti
napájení.

(2) tlačítko Info Aktivuje nástroj Info Center (Informační středisko), který umožňuje
spustit různé aplikace.

(3) Bezdrátové připojení, tlačítko Zapíná a vypíná funkci bezdrátového připojení, vlastní bezdrátové
připojení však nevytváří.

POZNÁMKA: Aby bylo možné navázat bezdrátové připojení,
musí být nastavena bezdrátová síť.

(4) Tlačítko Prezentace Spustí funkci prezentace.

(5) Tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad Zapíná a vypíná zařízení TouchPad.

(6) Tlačítko pro vypnutí zvuku Vypne a obnoví zvuk reproduktoru.

(7) Oblast pro nastavení hlasitosti Přizpůsobí hlasitost reproduktoru. Posunutím prstu vlevo snížíte
hlasitost a posunutím prstu vpravo hlasitost zvýšíte.

(8) Snímač otisků prstů HP Umožňuje přihlašování do systému Windows pomocí snímače
otisků prstů namísto přihlašování heslem.
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Klávesy
POZNÁMKA: Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit.

Komponenta Popis

(1) Klávesa esc Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace o
systému.

(2) Klávesa fn Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou esc lze
vykonat často používané systémové funkce.

(3) logo Windows, klávesa Zobrazí nabídku Start systému Windows.

(4) Windows, klávesa aplikací Zobrazí místní nabídku položky, na které je umístěn ukazatel.

(5) Integrovaná číselná klávesnice Lze ji používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice.

(6) Funkční klávesy Stisknutím v kombinaci s klávesou fn aktivuje často používané
systémové funkce.
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Komponenty na přední straně

Komponenta Popis

(1) Indikátor bezdrátového připojení ● Svítí: je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například
zařízení pro bezdrátovou místní síť WLAN, modul HP pro
širokopásmové bezdrátové připojení a/nebo zařízení
Bluetooth.

● Nesvítí: všechna bezdrátová zařízení jsou vypnuta.

(2) Indikátor napájení ● Svítí: počítač je zapnutý.

● Bliká: počítač je v úsporném režimu.

● Bliká rychle: měl by být připojen adaptér střídavého proudu s
vyšším jmenovitým výkonem.

● Nesvítí: počítač je vypnutý nebo v režimu spánku.

(3) Indikátor stavu baterie ● Oranžová: baterie se nabíjí.

● Zelená: stav baterie se blíží úplné kapacitě nabití.

● Blikající oranžová: baterie, která je jediným zdrojem napájení,
je ve stavu nízkého nabití. Jakmile je baterie téměř vybitá,
indikátor stavu baterie začne rychle blikat.

● Nesvítí: pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení,
indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači
plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji
napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne
nízké úrovně nabití.

(4) Indikátor jednotky ● Bliká zeleně: jednotka pevného disku nebo optická jednotka
pracuje.

● Oranžová (jen vybrané modely): systém HP 3D DriveGuard
dočasně zaparkoval pevný disk.

(5) Modul Bluetooth (pouze u vybraných modelů) Přijímá a vysílá signál zařízení Bluetooth.

VAROVÁNÍ! Vystavení radiovým frekvencím Vyzařovaný
výkon tohoto zařízení je pod limitem vystavení radiovým
frekvencím určeným směrnicemi FCC. Přesto by však mělo být
zařízení používáno takovým způsobem, aby se minimalizoval
možný kontakt s osobami při běžném provozu počítačů. Aby
nedošlo k překročení limitů vystavení rádiovým frekvencím podle
směrnic FCC, minimální vzdálenost mezi anténou a člověkem by
neměla být kratší než 20 cm (8 palců), a to i když je displej počítače
zavřený.

(6) Uvolňovací západka displeje Otevře počítač.
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Komponenty na zadní straně

Komponenta Popis

(1) zásuvka pro síť (RJ-45) Slouží k připojení síťového kabelu.

(2) Zásuvka pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu k počítači.

POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující
prvek, neoprávněnému použití nebo krádeži však zcela zabránit
nedokáže.
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Komponenty na pravé straně
Funkce počítače se liší podle jednotlivých modelů. Viz jeden z následujících obrázků.

Komponenta Popis

(1) Zásuvka karty PC Card (jen určité modely) Podporuje doplňkové karty PC Card typu I nebo typu II.

(2) Čtečka mediálních karet Podporuje následující digitální formáty doplňkových karet: Secure
Digital (SD) Memory Card, MultiMediaCard (MMC).

(3) Port 1394a Slouží k připojení doplňkového zařízení typu IEEE 1394 nebo
1394a, jako je např. videokamera.

(4) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) Slouží k připojení aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek,
náhlavní soupravy nebo zvuku televizního signálu.

(5) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení mikrofonu náhlavní sady s mikrofonem,
stereofonního nebo monofonního mikrofonu.

(6) Port USB Slouží k připojení doplňkového zařízení USB.

(7) Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru VGA nebo projektoru.

(8) Větrací otvory Umožňují proudění vzduchu k chlazení vnitřních komponent.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, větrací otvory
neblokujte. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém
povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný
povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například
polštáře, silné pokrývky či šaty.

POZNÁMKA: Z důvodu chlazení interních komponent a
prevence před přehřátím se ventilátor počítače spouští
automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během
normálního používání počítače je tedy normální.

(9) Dokovací konektor Slouží k připojení volitelné stolní jednotky.
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 Komponenta Popis

(1) Čtečka karet Smart Card (jen určité modely) Podporuje karty Smart Card a Java™.

(2) Čtečka mediálních karet Podporuje následující digitální formáty doplňkových karet: Secure
Digital (SD) Memory Card, MultiMediaCard (MMC).

(3) Port 1394a Slouží k připojení doplňkového zařízení typu IEEE 1394 nebo
1394a, jako je např. videokamera.

(4) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) Slouží k připojení aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek,
sady headset nebo zvuku televizního signálu.

(5) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení mikrofonu sady headset, stereofonního nebo
monofonního mikrofonu.

(6) Port USB Slouží k připojení doplňkového zařízení USB.

(7) Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru VGA nebo projektoru.

(8) Větrací otvory Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních komponent.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační
otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu.
Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako
například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné
pokrývky či šaty.

POZNÁMKA: Z důvodu chlazení interních komponent a
zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští
automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během
normálního používání počítače je tedy normální.

(9) Konektor pro stolní jednotku Slouží k připojení doplňkové stolní jednotky.
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Komponenty na levé straně

Komponenta Popis

(1) Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu.

(2) Zásuvka RJ-11 (modem) Slouží k připojení kabelu modemu.

(3) Port USB V závislosti na modelu počítače je port USB na levé straně počítače
buď standardní, nebo napájený. Napájený port USB zajišťuje
napájení externího zařízení, pokud je připojeno napájeným
kabelem USB.

(4) Větrací otvory Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních komponent.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační
otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu.
Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako
například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné
pokrývky či šaty.

POZNÁMKA: Z důvodu chlazení interních komponent a
zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští
automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během
normálního používání počítače je tedy normální.

(5) Optická jednotka (jen určité modely) Slouží ke čtení optického disku.

(6) Indikátor optické jednotky Bliká: Optická jednotka se používá.
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Komponenty na spodní straně

Komponenta Popis

(1) Reproduktor Produkuje zvuk.

(2) Pozice pro paměťový modul nebo síťový modul
WLAN

Obsahuje zásuvku pro paměťový modul a zásuvku pro síťový
modul WLAN (wireless local area network – bezdrátová místní
síť).

(3) Pozice pevného disku Obsahuje pevný disk.

(4) Větrací otvory (3) Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační
otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu.
Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako
například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné
pokrývky či šaty.

POZNÁMKA: Z důvodu chlazení interních komponent a
zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští
automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během
normálního používání počítače je tedy normální.

(5) Uvolňovací západky baterie (2) Slouží k uvolnění baterie z bateriové pozice.

(6) Bateriová pozice Udržuje baterii.

(7) zásuvka SIM Obsahuje modul pro identifikaci odběratele (SIM). Zásuvka SIM se
nachází uvnitř pozice pro baterii.

(8) pozice pro síťový modul WWAN Obsahuje zásuvku pro síťový modul WWAN (rozlehlá bezdrátová
síť).

(9) Držák vizitky Lze do něj umístit vizitku standardní velikosti.

(10) Pozice zařízení Bluetooth Obsahuje zařízení Bluetooth (jen určité modely).
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Komponenty displeje

 Komponenta Popis

(1) Uvolňovací západka displeje Otevře počítač.

(2) Vypínač interního displeje Vypne displej, pokud displej zavřete a počítač je zapnutý.

(3) Vnitřní mikrofon Zaznamenává zvuk.

(4) Senzor okolního světla Je-li aktivní, automaticky přizpůsobuje jas displeje podle okolního
osvětlení.
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Antény pro bezdrátovou komunikaci
Dvě antény vysílají a přijímají signál bezdrátových zařízení v místní bezdrátové síti (WLAN).a rozlehlé
bezdrátové sítě (WWAN). Tyto antény jsou ukryté v počítači.

Chcete-li získat informace o směrnicích pro bezdrátová zařízení platná pro danou zemi, viz část
Poznámky o předpisech, bezpečnosti a prostředí. Tyto směrnice se nacházejí v Nápovědě a odborné
pomoci.

POZNÁMKA: Z důvodu zajištění optimálního přenosu nezakrývejte oblasti antén.
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Další hardwarové součásti

Komponenta Popis

(1) Napájecí kabel* Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu k napájecí zásuvce.

(2) Adaptér střídavého proudu. Převádí střídavý proud na stejnosměrný.

(3) Baterie* Napájí počítač, pokud není připojen k externímu zdroji napájení.

(4) Modemový kabel (jen vybrané modely)* Slouží k připojení interního modemu k telefonní zásuvce RJ-11
nebo adaptéru modemu pro určitou zemi.

(5) Adaptér modemového kabelu pro určitou zemi
(jen u vybraných modelů)

Upravuje modemový kabel pro jinou zásuvku než telefonní
zásuvku RJ-11.

*Modemové kabely, baterie a napájecí kabely se mohou lišit v závislosti na oblasti a zemi použití.
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3 Štítky

Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení problémů se systémem nebo k
zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí.

● Servisní štítek poskytuje informace o značce a řadě produktu, sériovém čísle, čísle produktu a další
údaje o počítači. Tyto informace si připravte, pokud chcete kontaktovat technickou podporu.
Servisní štítek je upevněn na spodní straně počítače.

● Certifikát pravosti produktu Microsoft® obsahuje kód Product Key systému Windows®. Toto číslo
budete pravděpodobně potřebovat při aktualizaci nebo řešení problémů s operačním systémem.
Tento certifikát je umístěn na spodní straně počítače.

● Štítek se směrnicemi obsahuje informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek
s informacemi o předpisech se nachází na spodní straně počítače.

● Štítek s informacemi o souladu modemu obsahuje informace o modemu a značky schválení
vyžadované v některých zemích, pro které byl modem schválen k použití. Tyto informace budete
pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítek s informacemi o souladu modemu je
umístěn uvnitř pozice paměťového modulu.

● Štítky certifikace bezdrátové komunikace (pouze pro vybrané modely) obsahují informace o
doplňkových bezdrátových zařízeních a značení schválení některých zemí, pro které byla zařízení
schválena k použití. Může se jednat o doplňkové zařízení pro přístup do bezdrátové místní sítě
(WLAN), modul HP pro širokopásmové bezdrátové připojení nebo zařízení Bluetooth®. Pokud váš
model počítače obsahuje jedno či více bezdrátových zařízení, s počítačem je dodáván jeden či
více certifikačních štítků. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do
zahraničí. Štítky certifikace bezdrátové komunikace jsou umístěny uvnitř pozice paměťového
modulu.
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