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AMD je ochranná známka společnosti Advanced 
Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná 
známka příslušného vlastníka a je používána 
společností HP Inc. v souladu s licencí. Intel, 
Celeron, Centrino, Pentium a Thunderbolt jsou 
ochranné známky společnosti Intel Corporation 
v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows 
jsou registrované ochranné známky nebo 
ochranné známky společnosti Microsoft 
Corporation ve Spojených státech a/nebo 
dalších zemích.

Informace uvedené v této příručce se mohou 
změnit bez předchozího upozornění. Jediné 
záruky na produkty a služby společnosti HP 
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, 
které je ke každému z těchto produktů a služeb 
přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací 
nezakládá další záruky. Společnost HP není 
odpovědná za technické nebo redakční chyby 
ani za opomenutí vyskytující se v tomto 
dokumentu.
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Důležité informace o produktu

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

Některé funkce nejsou dostupné ve všech 
edicích nebo verzích systému Windows. Aby 
bylo možné využívat všech výhod systému 
Windows, mohou systémy vyžadovat 
aktualizovaný nebo samostatně zakoupený 
hardware, ovladače či aktualizovaný systém 
BIOS. Systém Windows 10 se aktualizuje 
automaticky; tato funkce je vždy zapnuta. 
Mohou být účtovány poplatky poskytovatele 
připojení k internetu a na aktualizace se časem 
mohou vztahovat další požadavky. Viz 
http://www.microsoft.com.

Nejnovější uživatelské příručky nebo příručky 
pro váš produkt najdete na adrese 
http://www.hp.com/support. Vyberte položku 
Vyhledejte svůj produkt a postupujte podle 
pokynů na obrazovce.

Podmínky použití softwaru

Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným 
použitím jakéhokoli softwarového produktu 
předinstalovaného v tomto počítači vyjadřujete 
souhlas s tím, že budete dodržovat podmínky 
licenční smlouvy s koncovým uživatelem HP 
(EULA). Nepřijmete-li podmínky této licence, 
máte možnost vrácení celého nepoužitého 
produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů 
oproti vrácení peněz, a to podle podmínek 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


Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si počítač 
na klín a neblokujte větrací 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. Do kontaktu měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, ani do 
kontaktu s kůží nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu 
splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu 
pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950-1).

iii



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! 

 


