Generelle
sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL

Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser
Brugervejledning

Risiko for multiple kvæstelser på grund af
nedsatte fysiske, sensoriske eller
intellektuelle evner og manglende
praktisk erfaring eller kendskab
• Børn og personer med nedsatte evner må kun
håndtere enheden under opsyn.

Der er fare for kvælning og risiko for
alvorlige kvæstelser ved tilbehørsdele og
emballagemateriale
• Spædbørn, små børn og dyr må ikke komme i
kontakt med tilbehørsdele og
emballagemateriale.
• Indfør ikke tilbehørsdele og/eller dele af
enheden i kropsåbninger som mund, ører
eller øjne.

Risiko for elektrisk eller dødbringende
stød fra spændingsførende komponenter
• Stik ikke objekter ind i enhedens
ventilationshuller.
• Det er forbudt at åbne strømforsyningen.
• Rør ikke ved strømforsyningen med våde
hænder.
• Kortslut ikke enheden og/eller opladeren.

Risiko for elektrisk eller dødbringende
stød og/eller brandfare ved ikke-sikre
forbindelser
• Vær opmærksom på, at netkablet ikke får
knæk, mases eller på anden vis ødelægges.
• Anvend aldrig ødelagte kabler og/eller stik.
• Anvend kun den medfølgende strømforsyning i
egnede og fagmæssigt korrekt installerede
stikdåser. Følg oplysningerne på
strømforsyningens typeskilt.
• Undgå løse stikdåser.
• Hvis strømforsyningen er defekt, kontakt vores
kundeservice.
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Sikkerhedsinformationer og
juridiske bestemmelser
Formålsbestemt anvendelse
• Din nye notebook er en apparat på basis af
Windows, der kan anvendes til at surfe på
internettet, udføre diverse applikationer, inkl.
Office, spille samt streame eller gengive
musik, billeder og videoer1. Ved enheder med
3G-funktion2 har du desuden mobilt internet
ved hjælp af et SIM-kort3.
• Anvend altid kun enheden iht. dens
bestemmelse. I modsat fald kan der opstå
fejlfunktioner. Den formålsbestemte
anvendelse omfatter også overholdelse af alle
oplysninger i den tekniske dokumentation.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der
opstår ved ikke-formålsbestemt anvendelse
eller ændringer af enheden.
• Desuden er producenten ikke ansvarlig for
beskadigelser eller tab af data inkl. deraf
opståede følgeskader.
• Producenten forbeholder sig retten til løbende
at videreudvikle produktet. Ændringer kan
også gennemføres uden en direkte beskrivelse
i brugermanualen. Oplysningerne i
brugermanualen er således ikke nødvendigvis
udtryk for den aktuelle tekniske viden.
• Ved uautoriserede modifikationer af enheden
(navnlig installering af fremmed firmware, der
ikke er tilladt af producenten, eller
modifikationer af enhedens hardware)
bortfalder garantikravet.
1

Ikke alle påkrævede applikationer er
fabriksinstallerede. Du kan downloade dine favoritapplikationer fra Microsoft Store. Nogle applikationer
kræver betaling.

2

Se venligst din enheds tekniske data herom.

3

SIM-kortet er ikke omfattet af leveringen.

Fare for brand og/eller ætsninger fra
ødelagt eller lækkende batteri

Oplysninger om denne
brugermanual
• Sikkerhedsvejledning (Sikkerhedsinformationer
og juridiske bestemmelser), Kortafttet
vejledning og Genoprettelses- og
fejlfindingsvejledning er umiddelbare
bestanddele af produktet.
• Læs venligst alle dokumenter grundigt
igennem, inden du tager din enhed i brug. De
indeholder vigtige oplysninger om brug,
sikkerhed og bortskaffelse af enheden.
• Opbevar disse dokumenter omhyggeligt, og
overdrag dem ved videregivelse af enheden
komplet til den nye ejer.
• For at kunne arbejde sikkert og effektivt og for
at sikre enheden mod potentielle risici bør du
læse alle efterfølgende betjenings- og
sikkerhedsanvisninger.

Forklaring af faretegn og
signalord
I dette hæfte anvendes følgende faretegn og
signalord:

ADVARSEL
Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige,
uoprettelige kvæstelser

FORSIGTIG
Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og
materielle skader

VIGTIGT
Følg anvisningerne for at undgå materielle
skader
! Bemærk

Supplerende oplysninger om brug af enheden

• Brug eller oplad ikke enheden, hvis batteriet er
ødelagt eller lækker.
• Undgå hudkontakt med enheden og/eller
batteriet, hvis batteriet lækker. Brug
beskyttelseshandsker, hvis det ikke kan undgås
at komme i kontakt med enheden/batteriet.
• Efter hudkontakt med batteriindholdet skal du
straks vaske hænderne grundigt.
• Ved øjenkontakt skyld øjnene med rigeligt
vand, og kontakt straks læge.

Risiko for beskadigelse af hørelsen ved
brug af headsets, hoved- eller
øretelefoner
Ved brug af headsets, hoved- eller øretelefoner
kan enheden frembringe høje lydstyrker. Der
kan opstå høreskader, hvis hørelsen i lang tid
udsættes for et højt lydniveau. Jo højere du
indstiller lydstyrken, jo hurtigere kan din hørelse
tage skade. Høreskader kan opstå over en
længere periode.
• Undgå at udsætte dig for et højt lydniveau
(f.eks. musik) i en længere periode.
• Skru ned for lyden, inden du tilslutter headset,
hoved- eller øretelefoner.
• Vær opmærksom på, at lydemissionen ved
brug af headset, hoved- eller øretelefoner ikke
overstiger klasse A lydniveau på 80 dB.
• Vælg altid den minimale lydstyrke, hvor du
tydeligt og uden gener kan høre lyden.
• Undgå at skrue op for lyden, efter at du har
vænnet dig til lydniveauet.
• En ændring i equalizerens grundindstilling kan
øge enhedens lydstyrke.
• Også ændringer i den allerede installerede
software (f.eks. styresystem, firmware, driver)
kan medføre en forøgelse af lydstyrken.

Risiko for multiple kvæstelser på grund af
nedsat opmærksomhed
• Ved bilkørsel har sikkerhed absolut første
prioritet. Håndtering af enheden, mens du kører
bil, er derfor forbudt.
• Vær altid opmærksom på dine umiddelbare
omgivelser, så du ikke er til fare for dig selv
og andre.

• Hvis du bruger headset, hoved- eller
øretelefoner i det offentlige rum, vælg en
lydstyrke, der ikke overdøver lydene fra
omgivelserne. En sådan distraktion / isolation
kan forårsage ulykker. Nogle steder er brug af
headset, hoved- eller øretelefoner forbudt
under kørsel.

Risiko for støj fra andre elektroniske
enheder med højfrekvenssignaler
• Sluk for enheden på sikkerhedsområder, hvor
anvendelsen af mobile enheder er forbudt
(f.eks. i fly under start og landing, på hospitaler
eller i nærheden af medicinsk udstyr). Vær
opmærksom på skiltning og advarsler, og
overhold anvisningerne til punkt og prikke.
• I fly kan du efter start og efter tilladelse fra
flypersonalet bruge enheden i flytilstand. Vær
venligst opmærksom på, at de elektroniske
navigationssystemer i et fly kan forstyrres
ved brug.
• Undlad at bruge enheden i nærheden af andre
elektroniske enheder.

Risiko for multiple kvæstelser samt
eksplosions- og brandfare i eksplosiv
atmosfære
• Brugen af enheden er forbudt i eksplosiv
atmosfære (f.eks. servicestationer,
byggepladser eller kemiske anlæg).
• Sluk for enheden, hvis du befinder dig i et
område med potentielt eksplosive stoffer (f.
eks. gas, brændstof, kemikalier, kornstøv,
partikler, støv eller metalstøv). Eventuelt
opståede gnister kan udløse brande og
eksplosioner.
• Vær i disse områder opmærksom på skiltning
og advarsler, og overhold anvisningerne til
punkt og prikke.

FORSIGTIG
Fare for brand og eksplosion ved brug af
ikke tilladte opladere og strømforsyninger
• Brug kun den medfølgende strømforsyning
eller en strømforsyning af samme model for at
oplade batteriet.
• Udskift en defekt strømforsyning kun med en
strømforsyning af samme model. Læs i den
forbindelse oplysningerne i strømforsyningens
tekniske data i online-brugermanualen, eller
kontakt din kundeservice.

Risiko for multiple kvæstelser ved at
skride, snuble eller falde
• Udsæt ikke enheden og/eller
strømforsyningen for vibrationer og/eller stød.
• Enheden og/eller strømforsyningen må ikke
falde ned. Brug ikke enheden/strømforsyningen
efter at de har været tabt og/eller er blevet
beskadiget. Få enheden/strømforsyningen
kontrolleret af kvalificeret servicepersonale
inden fornyet idriftsættelse.
• Vær altid opmærksom på, at kablet skal føres
sikkert.
• Undgå knuder eller sløjfer på kablet.

Risiko for helbredsmæssige skader ved
kendt følsomhed overfor fotosensitivitet
• Hvis der i din familie er konstateret følsomhed
overfor fotosensitiv påvirkning (f.eks.
krampeanfald ved brug af lignende enheder),
kontakt for en sikkerheds skyld læge, inden
enheden tages i brug.
• At se videoer og/eller videospil med hurtige
billedskift i længere tid kan medføre
krampeanfald eller besvimelse. Stop straks alle
aktiviteter på enheden, hvis du føler dig skidt
tilpas, og hold en pause af passende varighed.
• Hvis du oplever muskelkramper eller
desorientering, mens du bruger enheden, stop
straks alle aktiviteter på enheden, og kontakt
læge.
• For at forebygge en overbelastning af øjnene,
vær opmærksom på følgende:
--Brug kun enheden ved tilstrækkelig belysning
i rummet. Undgå dog for skarpt lys.
--Hold en passende afstand til enheden.
--Vær opmærksom på, at skærmen er ren.
--Indstil skærmens lysstyrke og/eller kontrast
til et passende niveau med en skarp og
tydelig visning.
--Hold regelmæssige pauser, mens du bruger
enheden.

Risiko for helbredsmæssige skader af
bevægelsesapparatet efter lang tids brug
• Gentagne bevægelser (f.eks. ved længere tids
brug af tastatur eller berøringsskærm samt
ved lang tids spil) kan medføre smerter i
hænder, arme, skuldre, nakke- og skulderparti
eller andre legemsdele. For at forebygge
overbelastning af bevægelsesapparatet, vær
opmærksom på følgende:
--Vær opmærksom på en afslappet holdning,
når du bruger enheden.
--Skift med jævne mellemrum din kropsholdning,
og indlæg hyppige bevægelsespauser.
--Tryk kun let på tasterne.
--Hold regelmæssige pauser.
• Hvis du observerer de nævnte symptomer
mens du bruger enheden, afslut straks alle
aktiviteter på enheden, og kontakt læge.
• Brug ikke enheden på skødet eller andre
legemsdele. Enhedens varmeudvikling kan
medføre ubehagelig følsomhed eller skader
(f.eks. lettere forbrændinger).

VIGTIGT
For at forebygge eventuelle fejlfunktioner
og/eller skader på enheden på grund af
udefra kommende påvirkninger, vær
opmærksom på følgende:
• Den anbefalede luftfugtighed for drift,
opladning og opbevaring af enheden ligger
mellem 30 og 70 procent.
• Den anbefalede omgivelsestemperatur for
drift, opladning og opbevaring af enheden
ligger mellem 5° C og 30°. Temperaturer uden
for dette område kan mindske enhedens og
batteriets opladekapacitet og levetid og
forårsage skader på enheden.
• Beskyt enheden mod hurtige
temperatursvingninger. Kondens fra
luftfugtigheden kan medføre skader på
enheden og fare for brugeren.
• Opbevar ikke enheden i nærheden af en
varmekilde, og beskyt den mod direkte sollys
(f.eks. i bilen) for at forebygge fejlfunktion af
skærm og enhed samt en eventuel eksplosion
af batteriet.
• Hold afstand til åben ild (f.eks. levende lys, ild
fra brændeovn eller lejrbål) for at undgå en
eventuel eksplosion af batteriet.
• Undgå altid regn, dryp- eller stænkvand.
• Enheden må ikke anvendes udendørs i tordenvejr.
• Sluk straks enheden, hvis den bliver våd.
Enheden og/eller strømforsyningen skal
kontrolleres af kvalificeret servicepersonale,
inden du igen bruger dem.
• Brug enheden i et så støvfrit miljø som muligt.
• Magnetiske felter kan medføre fejlfunktion og/
eller afladning af batteriet.

For at forebygge eventuel beskadigelse af
din enhed:
• Brug ikke standard-USB-forbindelser (som f.eks.
pc'er eller notebooks) til at oplade din enhed.
• Vær opmærksom på, at kablet kun rulles
løseligt op.
• Fugt eller stærk røg kan medføre fejlfunktioner
og/eller beskadige enhedens kabine.
! Bemærk

Oplysningerne på emballagen og i de tekniske data
om enhedens kapacitet omfatter enhedens
samlede kapacitet. Den kapacitet, som din
systemstyring angiver, kan afvige fra den oplyste
kapacitet, fordi en del af den driftsklare enheds
samlede kapacitet optages af styresystemet og af
systemapplikationer.

Oplysninger om og praktiske
tips til driftssikkerheden
ADVARSEL
Fare for eksplosion og/eller risiko for
brand ved varmeudvikling og/eller
ukyndig håndtering og anvendelse
• Kast aldrig enheden i åben ild, eksempelvis for
at bortskaffe den.
• For at undgå en eventuel overophedning
afdæk ikke enheden eller batteriet, mens de er
i drift eller oplades.

• Sørg for, at alle enhedens huller og åbninger
er fri. De skal sikre ventilationen. Afdæk ikke
disse åbninger (f.eks. ved at lægge enheden på
uhensigtsmæssige overflader som seng, sofa
eller gulvtæppe), for afdækning øger faren for
brand. Åbningerne tilfører luft til enheden og
sikrer pålidelig drift, fordi varmen bortledes
fra enhedens indre.
• Læg ikke enheden på eller i apparater, der
kan udvikle varme (f.eks. mikrobølgeovn eller
radiator).
• En for høj opladningsspænding kan få batteriet
til at antænde.
• Ved røgudvikling eller usædvanlige lyde eller
lugte afslut straks aktiviteterne på enheden,
og træk eventuelt stikket ud af stikkontakten.
Frakobl alt andet udstyr fra enheden, og sluk
for enheden (advarsel mod for høj varme!).
Enheden og/eller strømforsyningen skal
kontrolleres af kvalificeret servicepersonale,
inden du igen bruger dem.

FORSIGTIG
Risiko for mulige kvæstelser og/eller
skader på enheden, batteriet og/eller
opladerkablet ved ukyndig håndtering
• Læg ikke enheden på skrå eller ustabile
arbejdsflader eller standere.
• I køretøjer må enheden ikke lægges på airbags
eller i det område, der påvirkes, hvis de
udløses. Når en airbag udløses, kan det
medføre kvæstelser på grund af den store
kraftudvikling.
• Undgå altid, at tilslutningsbøsninger på enhed
og oplader samt tastatur kommer i kontakt
med ledende materiale (f.eks. væsker, støv,
metal, grafit) for at undgå kortslutning og
korrosion. Det gælder også for
hukommelseskorts guldkontakter.
• Hvis glasset knuses, undgå kontakt med
glassplinterne. Forsøg ikke at fjerne
glassplinterne fra enheden. Brug først
enheden igen, efter at skærmen er udskiftet af
kvalificeret servicepersonale.
• For at forebygge, at displayet ødelægges, vær
opmærksom på følgende:
--Rør ikke ved skærmen med spidse
genstande.
--Tryk ikke for hårdt mod skærmen.

VIGTIGT
Risiko for eventuelle datatab,
fejlfunktioner og beskadigelser af
enheden ved overspænding og/eller
ukyndig håndtering af tilbehør
• Tilslut altid kabler til enheden med den
korrekte side.
• Skub altid kort (f.eks. microSD(HC/XC)-kort)
ind i slidsen med den rigtige ende først. Vær
opmærksom på kontakterne.
• Hvis et kort skubbes voldsomt eller forkert ind
i slidsen eller et kabel tilsluttes voldsomt eller
forkert, kan det beskadige dele af enheden og
medføre, at garantikravet bortfalder.
• Fjernelse af hukommelseskortet fra enheden
under en dataoverførsel (læsning eller
skrivning af data) kan medføre datatab og/
eller skader på kort og enhed.

Risiko for eventuelle datatab, fejlfunktioner
og beskadigelser af enheden på grund af
virusser, skadelige programmer og
ubekymret håndtering af programmer
og data
• Installer kun firmware på den enhed, der
stilles til rådighed af producenten. Installering
af fremmed firmware (f.eks. custom-rom) kan
medføre fejlfunktioner og beskadigelser af
enheden eller tab af data samt at garantikravet
bortfalder.
• Foretag ikke ændringer på styresystemet og i
registry.
• Slet ikke ukendte datafiler.
• Ændr kun navnet på datafiler eller biblioteker,
som du selv har oprettet.
• Ved at benytte netværksressourcer bliver
enheden følsom over for computervirusser,
spyware, hackere og andre skadelige
aktiviteter, der kan beskadige enheden,
softwaren eller dine data.

Sådan forebygger du datatab og beskadigelser
af enheden:
-- Installer et antivirusprogram, og opdater det
jævnligt.
--Installer en firewall, og opdater den jævnligt.
--Installer en antispyware, og opdater den
jævnligt.
--Installer ikke ukendte applikationer eller
applikationer fra ukendte kilder.
--Kontroller downloadede applikationer med
antivirusprogrammet, inden du åbner dem.
--Besøg kun pålidelige internetsider.
--Vælg adgangskoder, der overholder
sikkerhedskravene, og udskift dem jævnligt.
--Frakobl trådløse forbindelser som WiFi eller
Bluetooth, når de ikke er i brug.
• Beskyt dine data ved at gemme dem jævnligt
og helst på forskellige datamedier.
• Hvis du downloader applikationer, vær
opmærksom på de adgangsrettigheder, du skal
tilstå, navnlig når det gælder personlige data.
• Kontroller jævnligt dine konti for ulovlig brug.
• Hvis ikke du ønsker at bruge enheden mere,
skal du gemme dine vigtige data og derefter
nulstille enheden til fabriksindstillinger.
• Hvis du mister enheden, skal du straks udskifte
dine forskellige adgangsdata for at beskytte
dine personlige data.

Risiko for mulige skader på enheden,
batteriet og/eller opladeren ved ukyndig
håndtering
• For kraftig opladning eller afladning kan
påvirke batteriets levetid negativt.
• Batteriet skal "motioneres". Et batteri opnår
først sin fulde kapacitet efter flere opladninger.
• Læg eller sæt ikke tunge genstande på
opladerkablet eller selve enheden.
• Transporter ikke genstande ovenpå skærmen.
! Bemærk

• Det er normalt, at enheden bliver varm under
opladning. Enhedens levetid og ydeevne
påvirkes ikke negativt heraf.
• Adskil efter opladningen opladeren fra
stikkontakten og enheden for at forebygge en
hurtigere afladning af det indbyggede batteri.
• Brug ikke USB-forbindelseskabler, der er
længere end 3 m, for at forebygge eventuelle
fejl ved dataoverførsel.
• Hvis din enhed har været udsat for
elektrostatisk afladning, kan det medføre en
afbrydelse af dataoverførslen mellem din
enhed og en tilsluttet USB-enhed (f.eks. USBstik), en WiFi-forbindelse eller fejl på selve
enheden. Fjern i en sådan situation alle
tilsluttede USB-enheder, tænd din enhed igen,
og opret i givet fald igen WiFi-forbindelsen.

Oplysninger og praktiske tips
om pleje, opbevaring og
transport
VIGTIGT
Risiko for beskadigelse af enheden og/
eller batterierne ved tilsidesættelse af
følgende anvisninger
• Enhedens overflade må aldrig rengøres med
opløsningsmiddel, fortynder, rengøringsmiddel
eller andre kemiske produkter. Der er risiko
for, at kabinettets overflade misfarves eller
ødelægges.
• Brug i stedet en blød, tør klud eller en blød
pensel.
• Hvis skærmen er stærkt tilsmudset, anbefales
brug af et særligt skærmrensemiddel.
• Oplad enhedens batteri, hvis det ikke har
været i brug i længere tid for at forebygge
nedsat ydeevne og navnlig fuld afladning. Fuld
afladning kan medføre irreversible skader på
batteriet.
• Når du ikke bruger enheden, sluk den og
opbevar den et rent og tørt sted, der helst skal
være beskyttet mod støv og lys.
• Vær opmærksom på, at temperaturen er så
konstant som mulig.
• Sluk enheden under transport.
• Vær ved transport opmærksom på at bruge en
blød, men stabil emballage, som beskytter

enheden mod mekanisk belastning, fugt, støv
og lys.

Oplysninger og praktiske tips
om vedligeholdelse og
reparation
ADVARSEL
Risiko for elektrisk og dødbringende stød
fra spændingsførende komponenter
• Åbn aldrig enhedens og/eller
strømforsyningens kabinet. Der er ingen dele
inden i enheden, der skal vedligeholdes eller
rengøres.
• Enhedens batteri må ikke tages ud af
brugeren! Skil ikke batteriet ad, stik ikke ind i
det og håndter ikke med væsker. Der kan gå
ild i batteriet, eller det kan eksplodere.
• Det er forbudt at reparere og modificere
enheden og/eller strømforsyningen.
Tilsidesættelse af denne anvisning kan
medføre, at garantikravet bortfalder.
• Enheden må kun vedligeholdes og repareres
af kvalificeret servicepersonale. Kontakt
kundeservice ved behov.

modifikationer af enhedens hardware)
bortfalder garantikravet.

Oplysninger om kundeservice
Skal du besøge vores VAIO-support-hjemmeside
for at finde de seneste oplysninger, der kan
hjælpe dig med at adressere dine problemer
eller spørgsmål. Her kan du få at vide, hvordan
du kontakter vores serviceteam:
https://eu.vaio.com/support/

Død information
Hermed erklærer producenten , at enheden
overholder de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser iht. direktiv 2014/53/EU.
Den fulde EU-overensstemmelseserklæring
og andre enhedsspecifikke oplysninger kan
findes på følgende internetadresse:
https://eu.vaio.com
Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH.
Med forbehold for alle rettigheder.

Oplysninger om bortskaffee
og genanvendelse

Ved andre nævnte produkt- og firmabetegnelser
drejer det sig eventuelt om varemærker eller
navne fra de respektive ejere.

Oplysninger om bortskaffelse

De tekniske oplysninger og
produktinformationer i dette dokument
beskriver den aktuelle stand inden trykning. Alle
oplysninger i dette dokument, inklusive
internetadresser og henvisninger til
internethjemmesider, kan ændres uden
forudgående varsling.

Mærkning af enheden og den medfølgende
dokumentation med dette symbol betyder, at
enheden ikke må bortskaffes sammen med
husholdningsaffald. Denne enhed (inkl. batteriet)
indeholder både værdifulde råstoffer som
sjældne jordarter eller ædelmetaller og dele, der
kan være miljø- og/eller sundhedsfarlige, hvis
ikke de bortskaffes korrekt. Ved at bortskaffe
gamle enheder og batterier på kyndig vis, yder du
et værdifuldt bidrag til at skåne ressourcer,
minimere miljøforurening og beskytte miljøet
bedst muligt.
Iht. europæisk lovgivning er du som forbruger
forpligtet til at tilføre elektronikskrot samt
gamle batterier til genbrug. Iht. nationale retsog administrative bestemmelser og/eller EUdirektiverne 2012/19/EU og 2006/66/EC skal
delene afleveres på lokale genbrugsstationer.
I EU-medlemslande kan du gratis aflevere
elektronikskrot på særlige genbrugsstationer i
nærheden af din bopæl. Flere oplysninger kan
du få ved de lokale myndigheder eller hos
kommunen. I nogle medlemslande er
forhandleren ved køb af en ny enhed forpligtet
til gratis at tage den gamle enhed retur. Spørg
venligst din forhandler om nærmere
oplysninger.
Vær venligst opmærksom på følgende: I nogle
lande er ukyndig bortskaffelse af elektronikskrot
og batterier strafbart.
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Oplysninger om genbrug
Din enhed og salgsemballagen består af

s værdifulde råstoffer, der kan genanvendes
t

for derved at beskytte miljøet. Indhent
venligst oplysninger hos din kommune om
korrekt bortskaffelse!

Oplysninger om bortskaffelse
i ikke-EU-lande
Ces symboles sont uniquement valables au sein
de l’Union européenne. Pour une élimination
réglementaire, adressez-vous à l’administration
locale compétente ou au vendeur afin d’obtenir
des informations.

Oplysninger om garanti og
kundeservice
Oplysninger om garanti
Garantiperioden er på 24 måneder fra køb.
Derudover er der ingen garantikrav.
Ved uautoriserede modifikationer af enheden
(navnlig installering af fremmed firmware, der
ikke er tilladt af producenten, eller

• The Bluetooth® ordmærke og logoer er
registrerede varemærker ejet af Bluetooth
SIG,Inc. og enhver brug af sådanne mærker af
VAIO Corporation er underlagt licens. Andre
varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere.
• De følgende er registrerede varemærker eller
varemærker der tilhører Autodesk, Inc., og/
eller deres datterselskaber og/eller
associerede selskaber i USA og andre lande:
SketchBook, SketchBook Copic Edition,
SketchBook Designer, SketchBook Express,
SketchBook Express for iPad, SketchBook
Express for Android, SketchBook Ink,
SketchBook Pro, SketchBook Pro for iPad og
SketchBook Pro for Android. Alle andre
brandnavne, produktnavne eller varemærker
tilhører deres respektive ejere.
• Alle andre navne på systemer, produkter og
servicetjenester er varemærker, der tilhører
deres respektive ejere. I vejledningen er ™
eller ® mærker ikke specificeret.

Afhængigt af dit land samt enhedens
specifikationer og software kan enkelte features
i din enhed være forskellige.
Vær opmærksom på copyright iht.
DIN ISO 16016. Ophavsretten forbyder at kopiere,
udnytte og videregive indholdet i dette dokument
(illustrationer, referencedokumenter osv.) helt
eller delvist, uden den retmæssige indehavers
samtykke.

Varemærker
•

og “VAIO” er et Sony Corporationvaremærke.
• TREKSTOR er et registreret varemærke
tilhørende TREKSTOR Ltd. i Det Europæiske
Fællesskab og andre lande.
• Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside,
Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside,
Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel
vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium,
Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi,
Xeon Inside og Iris er Intel Corporationvaremærker i USA og/eller andre lande.
• Windows og Windows-logoet er enten
registrerede varemærker eller Microsoft
Corporation-varemærker i USA og/eller
andre lande.
• Betegnelserne HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface samt HDMI Logo er
varemærker eller registrerede varemærker
ejet af HDMI Licensing Administrator, Inc. i
USA og andre lande.
• SD Logo er et SD-3C, LLC-varemærke.

• SDHC Logo er et SD-3C, LLC-varemærke

• SDXC Logo er et SD-3C, LLC-varemærke.

• USB Type-C™ pg USB-C™ er USB
Implementers Forum-varemærker.
• Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er Intel
Corporation-varemærker i USA og/eller andre
lande.
• Wi-Fi® er et varemærke eller registreret
varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

TREKSTOR GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim,
Germany

SI-VAIO-V1-30-DK-190219

