Medfølgende
brugervejledninger

Kortfattet vejledning
Brugervejledning

 AC-adapter

Din VAIO-computer leveres med følgende
brugervejledninger:
• Kortfattet vejledning (denne
brugervejledning)
Læs venligst denne brugervejledning
først. Du kan finde grundlæggende
information, inklusiv tilknytning af tilbehør
til din VAIO-computer,opsætning af
Windows og tilslutning af din VAIOcomputer til internettet.

 Strømledning

• Sikkerhedsvejledning
Sørg for at læse denne brugervejledning.
Du kan finde information, der hjælper dig
med at bruge din VAIO-computer på en
sikker måde.

Funktioner og apps beskrevet i disse
brugervejledninger er måske ikke
tilgængelige eller installeret på forhånd,
afhængigt af din VAIO-computers model.
Tegninger og skærmbilleder som bruges i
dem kan desuden se anderledes ud, ift. det
du ser på din VAIO-computer.

Om INTEL-SOFTWARELICENSAFTALE TIL SLUTBRUGER
Din VAIO-computer inkluderer software, der
er produceret af Intel Corporation.
Software-licensaftalen til slutbrugeren for
denne software fås på den følgende
hjemmeside, læs den før du bruger din
VAIO-computer.
https://eu.vaio.com/intel-eula

VJS141C12M

© 2019 TREKSTOR GmbH

Den følgende information gælder kun for
ENERGY STAR’s kvalificerede/certificerede
produkter.
ENERGY STAR-logoer er vedhæftet eller
vist elektronisk på de følgende steder i
ENERGY STAR’s kvalificerede/certificerede
produkter.
--Produktet
--Produktemballagen
Som en ENERGY STAR Partner bekræftede
VAIO, at dette produkt opfylder ENERGY
STAR’s krav til energieffektivitet.
Det internationale ENERGY STAR Office
Equipment Program er et internationalt
program, der promoverer energibesparelse
igennem brug af energieffektive computere
og kontorudstyr.
Programmet understøtter udvikling og
spredning af produkter med funktioner, der
effektivt reducerer energiforbrug for at
bidrage til udgiftsbesparelser og
reducering af miljøbyrder.
For detaljerede oplysninger om ENERGY
STAR Program, besøg de følgende
hjemmesider:
http://www.energystar.gov/
Denne computer er designet i
overensstemmelse med ENERGY STARstandarder og leveret med de følgende
strømbesparende indstillinger, der gælder
for computere, som kører på vekselstrøm:
--LCD-baggrundslyset slukkes automatisk
efter ikke mere end 15 minutters
inaktivitet.
--Computeren går automatisk ind i
slumretilstand efter 30 minutters
inaktivitet.
Tryk på -strømknappen for at bringe
computeren tilbage til Normal tilstand.

2. Lokalisering af dele og kontrolknapper

1. Medfølgende dele

Tillykke med køb af din VAIO-computer!

• Genoprettelses- og
fejlfindingsvejledning
Du kan finde Ofte stillede spørgsmål om
fejlfinding så vel som vejledning i
genoprettelse af din VAIO-computer og
oprettelse af genoprettelsesmedie.

Personlig computer

Om ENERGY STAR®
International Program

 Rengøringsklud
 Brugervejledninger
(se medfølgende brugervejledninger)
! Bemærk

• Tag alle dele ud af emballagen, og fjern
emballagematerialet helt, inkl. beskyttelsesfolien.
Kontroller, om leveringen er komplet. Hvis der
mangler dele eller der er transportskader,
kontakt straks vores kundeservice.

Opladning af den eksterne enhed
via USB-porten på
vekselstrømadapteren
1

Sørg for, at din eksterne enhed understøtter
USB-opladning.

2

Tilslut USB-porten på vekselstrømadapteren og
den eksterne enhed med et USB-strømkabel, så
som det der fulgte med din enhed.
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LED
USB-port

1 Kameraindikator
2 Kamera
3 Dobbelt mikrofon
4 Venstre/Højre knap

• Det medfølgende tilbehør blev testet og blev
fundet funktionelt med din VAIO-computer.
• Din VAIO-computer kan blive genoprettet med
den indbyggede harddisk eller SSD og kommer
ikke med et genoprettelsesmedie. Hvis du ikke
genopretter computeren vha. den indbyggede
harddisk eller SSD, dog skal du være sikker på at
oprette dit eget genoprettelsesmedie med et
USB-drev, før du første gang bruger din VAIOcomputer efter køb. For detaljerede oplysninger
om oprettelse af dit eget genoprettelsesmedie
eller genoprettelse af computeren se Databackup/Computergenoprettelse i
Genoprettelses- og fejlfindingsvejledning.

12

! Vigtigt

Når den tilsluttede enheds strømforbrug
overstiger vekselstrømadapterens spænding,
stopper strømforsyningen til USB-porten.
Strømforsyningen genstarter, når den tilsluttede
enheds strømforbrug reduceres.
Specifikationer: USB output, 5.0 VDC, 1.0 A
USB-porten der går ind i vekselstrømadapteren
virker måske ikke med nogle af de USBopladningsaktiverede enheder.
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5 Berøringsflade
6 LCD-skærm
7 Luftindtag
8 Afbryderknap/ Strømindikator
9 Fingeraftrykssensor
q Tastatur
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1 Caps Lock-indikator
2 SD-slot hukommelseskort
3 USB-port (USB 3.1 Gen 2)

4

Denne port kan bruges til USB-opladning.
(BC 1.2 OUT)

USB Type-C™ port (USB 3.1 Gen 2)
Denne port understøtter de følgende
standarder.
• USB-opladning (BC 1.2 IN/OUT)
• DisplayPort Alternate Mode
• USB-strømlevering (IN)

5 HDMI output port
6 LAN-port
7 Monitor-port
3

1 Produktnavneplade
(certificeringsunderretning)

2 Slot microSIM-kort (på
4
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modeller med trådløs
WAN-kapacitet)

3 Stereo-højtalere
4 Batteri slukket-knap

! Vigtigt

• Du kan ikke tilføje hukommelse til din VAIO-computer.

1 DC IN port
2 Opladningsindikator
3 Luftudstødning

4 Slot sikkerhedslås
5 USB-porte (2x USB 3.1 Gen 1)
6 Headset-kompatibelt hovedtelefon-jackstik

• Mens din VAIO-computer er tændt, kan tryk på batteri slukket-knappen medføre tab af ikke-gemte data.
Sørg for at gemme alle ikke-gemte data, før du trykker på batteri slukket-knappen, og sluk for
computeren.
• Din VAIO-computer indeholder en ikke-fjernbar batteripakke.
• Skærm-output kan ikke ske samtidig fra både monitor-porten og USB Type-C™ porten. Output fra
USB Type-C™ porten har prioritet.

3. Opsætning

4. Brug af fingeraftryksautentificering

1 Tilslut til en stikkontakt

2 Tænd for din VAIO-computer

4 Forbind til internettet

Tilslut vekselstrømadapteren til DC IN porten på
VAIO-computeren, og tilslut
vekselstrømadapteren og en stikkontakt med
den medfølgende strømledning.

Løft LCD-skærmens låg, og tryk på
-strømknappen på computeren.

Før du forbinder til internettet, skal du vælge en
forbindelsestjeneste, lave en kontrakt med en
internetleverandør og udføre
internetforbindelsesindstillingerne på din
VAIO-computer.
Med din VAIO-computer kan du forbinde til
internettet enten via Wi-Fi (trådløs LAN) eller
fortrådet LAN-netværk.
For detaljerede oplysninger om
internetforbindelsesindstillingerne og de
påkrævede netværksenheder se vejledningen
fra din serviceudbyder.
Etablering af en internetforbindelse færdiggør
Windows-licensautentificering.

Til DC INindgang

Kamera

Afbryderknap
Strømindikator

! Vigtigt

For at tilslutte et mobilbatteri eller en adapter, der
ikke understøtter USB-strømlevering til USB
Type-C™ porten, skal du udføre den følgende
procedure for at foretage indstillingerne på din
VAIO-computer ifølge de tekniske data i den enhed
du tilslutter.
1  Vælg (start), og dernæst VAIO-kontrol
center fra menuen.
2 Vælg Hardware, og så i USB Type-C
Strømlevering, vælg 1.0A (Output-strøm
mindre end 1.5A) eller 1.5A (Output-strøm
1.5A eller højere).
Standard indstillingen er 1.5A (Output-strøm 1.5A
eller højere).
Nogle enheder kan ikke bruge denne funktion,
afhængigt af enheden, selv hvis du foretager de
ovennævnte indstillinger.

! Vigtigt

• Når du løfter LCD-skærmens låg, skal du ikke
tage fat i området rundt om kameraet, da det vil
forårsage funktionsfejl.
• Sluk ikke din VAIO-computer, før Windowsopsætning-vinduet kommer frem.

3 Opsæt Windows (indledende
opsætning)

5 Bliv klar til at bruge din
VAIO-computer
Kør Windows-opdatering

1

Vælg (start),
Sikkerhed.

2

Vælg Windows-opdatering, og følg vejledningen
på skærmen for at opdatere Windows.

(indstillinger) og Opdatér og

6 Skab dit eget
genoprettelsesmedie
Din VAIO-computer leveres ikke med noget
genoprettelsesmedie. Sørg for at oprette dit
eget genoprettelsesmedie med et USB-drev, før
du første gang bruger din computer efter køb.
For mere information se Genoprettelses- og
fejlfindingsvejledning.
! Vigtigt

Sørg altid for at bruge vekselstrømadapteren til at
forbinde din VAIO-computer til en stikkontakt, før
en genoprettelse foretages.
Fingerpeg

For at slukke for din VAIO-computer eller placere
den i slumretilstand efter de ovennævnte
forberedelser, skal du vælge (start),
(Power)
og Luk ned eller Slumre.

På din VAIO-computer kan du bruge
fingeraftrykssensoren til at få adgang til
Windows Hello-funktionerne. Funktionerne i
Windows Hello omfatter login på Windowsbrugerkontoen, hvor du har tilmeldt dit
fingeraftryk.
For flere detaljer om funktioner og opsætning af
Windows Hello se Windows Hello-hjælp.

Tilmelding af dit fingeraftryk
Følg disse trin for at sætte op Windows Hello
og tilmelde dit fingeraftryk.

1
2
3

Vælg

(start),

(indstillinger) og Konti.

Vælg Log-in-mulighederne, og indstil din
adgangskode. Hvis du allerede har indstillet din
adgangskode, kan du fortsætte til trin 3.
Vælg Sæt op under Fingeraftryk.
Følg så vejledningen på skærmen.
Hvis du ikke har indstillet en PIN-kode, skal den
indstilles ved afslutningen af proceduren.

Sæt fingeren på fingeraftryksensoren for at
scanne dit fingeraftryk.

! Bemærk

• Bevar sensoren i en uridset og ren tilstand for
at undgå funktionsfejl.
• Vær opmærksom på, at dine tilmeldte
fingeraftryksdata kan blive slettet i løbet af
reparationsarbejde på din VAIO-computer.
• Når du tilmelder fingeraftryk, skal du sørge for
at tilmelde mere end én finger i tilfælde af
kvæstelser.
• Afhængigt af dit fingeraftryks tilstand eller din
brug af fingeraftrykssensoren, kan tilmelding
eller autentificering af fingeraftrykket
mislykkes. Når fingeraftrykautentificering
mislykkes, kan du forsøge følgende:
--Brug en anden finger.
--Rens fingeren.
--Slet det allerede tilmeldte fingeraftryk, og
tilmeld det så igen.
• Under en tør sæson, som om vinteren, skal
man sørg for at røre ved en metalgenstand for
at aflade statisk elektricitet fra din krop før
scanning af fingeraftryk. Statisk elektricitet
kan forårsage funktionsfejl i sensoren.
• Hvis du har aktiveret fingeraftrykautentificering
for genoprettelse fra slumretilstand, kan din
VAIO-computer måske vågne op fra tilstanden,
hvis noget rører sensoren, f.eks. når du bærer
den i en taske.

Følg vejledningen, som er vist på Windowsopsætning-vinduet for at foretage de indledende
indstillinger.

VAIO-computeren, som du købte, har måske de
nyeste Windows 10-opdateringer. Med disse
opdateringer er nogle ændringer muligvis
påkrævet til procedurerne på Windows-opsætningvinduet beskrevet i dette dokument.
Se Windows Help eller Microsofts hjemmeside for
flere detaljer.

• Fingeraftryksgenkendelsen varierer afhængigt
af din brug af fingeraftryksensoren. Den er
ikke heller konsistent blandt brugerne.

Bemærkninger om
fingeraftrykautentificering
• Fingeraftrykautentificeringsteknologi sikrer ikke
fuldstændig verificering af personlig identitet, og
det garanterer heller ikke absolut beskyttelse af
dine data og hardware. TREKSTOR GmbH
påtager sig ikke noget ansvar for problemer, der
opstår pga. din brug eller manglende evne til at
bruge fingeraftryksensoren.

5. Indsætning af SIM-kortet
Hvis din VAIO-computer har trådløs WANkapacitet, kan du indsætte dit SIM-kort
(microSIM-kort) i microSIM-kortsporet på
computeren til trådløs WAN-kommunikation.

1 Sluk din VAIO-computer
2 Indsæt dit SIM-kort i microSIMkortsporet på bagsiden af
computeren
Indsæt SIM-kortet med kontakterne nedad.
Fingerpeg

På låget af microSIM-kortsporet er der et
mærke, der viser, hvordan SIM-kortet skal
indsættes.

6. Tekniske data
Processor (CPU)*:

! Vigtigt

• Rør ikke kontakterne på SIM-kortet, mens
SIM-kortet indsættes eller fjernes. Sørg for at
holde din VAIO-computer fast.
• Bøj ikke SIM-kortet eller brug overdreven kraft
på det for at undgå beskadigelse af kortet.
• Trådløs WAN-kommunikation er ikke
tilgængelig, medmindre SIM-kortet er
korrekt indsat.

Driftssystem:
Skærm*:

Grafikprocessor (GPU):
RAM*:
Internt lagermedium* (SSD):
Netværk:

3 Indstillinger for SIM-kortet
For at få detaljerede installationsanvisninger
henvises til den vejledning, der fulgte med
dit SIM-kort.

Interfaces:

! Vigtigt

Afhængig af din udbyder kan din VAIOcomputer muligvis have brug for firmware, der
er specifik for udbyderen af trådløs
WAN-kommunikation.
Hvis vinduet, der angiver en firmwareændring,
vises, når du tænder computeren med dit
SIM-kort indsat, skal du ikke sætte computeren
i dvaletilstand eller slukke for strømmen.
Bemærk, at computeren er afbrudt fra
netværket, mens firmwareændringen er i gang.

Kamera (front):
Andre kendetegn:
Størrelse:
Vægt:
Materiale/farve:
Batteri:

! Vigtigt

Mobildata: MicroSIM-kortmodulet understøtter
følgende bånd:
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2
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* afhængig af model

Drift og opbevaring
Temperaturområde:
Relativ luftfugtighed:

3G bånd:
19

Intel® Core™ i7-8565U
(8 MB Cache, op til 4.6 GHz),
Intel® Core™ i5-8265U
(6 MB Cache, op til 3.9 GHz)
Windows 10 Professional
14.0“ refleksfri UHD IPS
skærm (3840 x 2160);
14.0“ refleksfri UHD IPS
skærm (1920 x 1080)
Intel® UHD Graphics 620
16/8 GB LPDDR3
512/256 GB PCle NVMe
WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac,
Gigabit-LAN, Bluetooth® 4.1,
Mobildata (microSIM)
USB Type-C 3.1 Gen 2,
USB Type-A 3.1 Gen 2,
2x USB Type-A 3.1 Gen 1,
HDMI, VGA, LAN RJ45,
Audio out/Mic in 3.5mm,
SD hukommelseskortlæser
(SDHC op til 32 GB,
SDXC op til 512 GB)
0.92 MP
Fingeraftrykssensor, GPS
ca. 320 x 223 x 18 mm
ca. 1050 g
Kulfiber, aluminium, plast/
sort, sølv, brun
Li-polymer
(opladning via DC IN)

Serviceinformation
VAIO-supportwebsted
Du kan finde den seneste VAIOsupportinformation. Når du har brug for
hjælp til at bruge din VAIO-computer,
kan du besøge vores VAIO-Supporthjemmeside først.
https://eu.vaio.com/support/

Kontakte kundeserviceteam
Hvis du stadig har brug for yderligere
support, er du velkommen til at kontakte
vores kundeserviceteam direkte.
Telefonnr.: +45 (0 ) 82 56 89 47
Mandag - Fredag: 09:00 - 18:00
(lokal tid)

Bemærkning om
overensstemmelseserklæringen
Hermed erklærer producenten,
at personlig computer VAIO SX14
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

5 °C til 30 °C
30 % til 70 %

Strømforsyning

4G bånd:
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Indgangsspænding:
Indgangsstrøm:
Output 1:
Output 2:

100 - 240 V ~ , 50/60 Hz
1,2 A max.
DC 10.5 V/3800 mA
DC 5 V/1000 mA

Anvendelse i 5.15-5.35 GHz båndet er kun
begrænset til indendørs brug.
Batteriet i dette produkt kan ikke uden videre udskiftes af brugeren.
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