
Uživatelská příručka
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Tato příručka obsahuje informace o součástech, nastavení počítače, zálohování a další informace.



Právní informace
© Copyright 2022 HP Development Company, 
L.P.

AMD je ochranná známka společnosti Advanced 
Micro Devices, Inc. Intel, Thunderbolt a Xeon 
jsou ochranné známky společnosti Intel 
Corporation nebo jejích dceřiných společností 
v USA a dalších zemích. Linux® je registrovaná 
ochranná známka Linuse Torvaldse ve 
Spojených státech a dalších zemích. Microsoft 
a Windows jsou registrované ochranné 
známky nebo ochranné známky společnosti 
Microsoft Corporation ve Spojených státech 
a/nebo dalších zemích. NVIDIA je ochranná 
známka nebo registrovaná ochranná známka 
společnosti NVIDIA Corporation ve Spojených 
státech amerických a dalších zemích. Red 
Hat Enterprise Linux je ochranná známka 
společnosti Red Hat, Inc. registrovaná 
ve Spojených státech amerických a dalších 
zemích. USB Type-C® je registrovaná ochranná 
známka organizace USB Implementers Forum. 
DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou 
ochranné známky ve vlastnictví asociace Video 
Electronics Standards Association (VESA) ve 
Spojených státech a dalších zemích.

Informace zde uvedené mohou být bez 
předchozího upozornění změněny. Veškeré 
záruky poskytované na produkty a služby 
společnosti HP jsou popsány ve výslovném 
prohlášení o záruce přiloženém ke každému 
produktu či službě. Žádné informace 
uvedené v tomto textu nelze považovat za 
rozšíření těchto záruk. Společnost HP nenese 
odpovědnost za technické nebo redakční chyby 
ani za opomenutí vyskytující se v tomto 
dokumentu.

První vydání: leden 2022

Číslo dokumentu: N02460-221

Důležité informace o produktu

Tato příručka popisuje funkce, kterými je 
vybavena většina produktů. Některé funkce 
nemusí být ve vašem počítači k dispozici.

Některé funkce nejsou dostupné ve 
všech edicích nebo verzích systému 
Windows. Systémy mohou vyžadovat instalaci 
vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného 
hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci 
systému BIOS, aby mohla být funkčnost 
systému Windows plně využita. Systém 
Windows se aktualizuje automaticky; tato 
funkce je vždy zapnuta. Je zapotřebí 
vysokorychlostní internet a účet u společnosti 
Microsoft. Mohou být účtovány poplatky za 
připojení k internetu a mohou existovat 
další požadavky na aktualizace. Viz 
http://www.microsoft.com. Pokud je váš 
produkt dodáván se systémem Windows 
v režimu S: Systém Windows v režimu S pracuje 
výhradně s aplikacemi z obchodu Microsoft 
Store v systému Windows. Některá výchozí 
nastavení, funkce a aplikace nelze měnit. 
Některé příslušenství a aplikace, které jsou 
kompatibilní se systémem Windows, nemusí 
fungovat (včetně některých antivirových 
programů, tiskáren souborů PDF, nástrojů pro 
ovladače a aplikací pro přístupnost) a výkon 
se může lišit, a to i v případě, že vypnete 
režim S. Pokud přepnete do systému Windows, 
nemůžete přepnout zpět do režimu S. Další 
informace naleznete na webu Windows.com/
SmodeFAQ.

Nejnovější verze uživatelských 
příruček naleznete na stránce 
http://www.hp.com/support, kde podle pokynů 
vyhledejte svůj produkt. Dále vyberte možnost 
Příručky.

Podmínky používání softwaru

Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným 
použitím jakéhokoli softwarového produktu 
předinstalovaného v tomto počítači se 
zavazujete dodržovat ustanovení licenční 
smlouvy koncového uživatele HP (EULA). 
Nepřijmete-li podmínky této licence, váš 
výhradní nápravný prostředek je vrácení celého 
nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) 
do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle 
zásady pro vrácení peněz prodejce.

S žádostmi o jakékoli další informace či 
o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého 
prodejce.

http://www.microsoft.com
http://www.hp.com/support


O této příručce

Tato příručka poskytuje základní informace o použití a upgradu tohoto produktu.

VAROVÁNÍ! Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude předejito, může mít za následek vážné 
zranění nebo smrtelný úraz.

UPOZORNĚNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude předejito, může mít za následek lehké 
nebo střední zranění.

DŮLEŽITÉ: Označuje informace, které jsou považovány za důležité, ale nevztahují se k nebezpečí (např. 
zprávy vztahující se k poškození majetku). Varují uživatele, že nedodržení postupu přesně podle popisu 
může vést ke ztrátě dat nebo poškození hardwaru či softwaru. Také obsahují základní informace vysvětlující 
daný koncept nebo vedoucí k dokončení úkolu.

POZNÁMKA: Obsahuje další informace zdůrazňující nebo doplňující důležité body hlavního textu.

TIP: Nabízí užitečné rady pro dokončení úkolu.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


