
...EXPERT NA NOTEBOOKYVážený zákazníku,

děkujeme, že jste si pro nákup nového notebooku či počítače vybrali právě nás...
Experty na notebooky, R-Pass.cz.
 
Abychom Vám usnadnili práci na novém počítači, ZDARMA jsme 
Vám nainstalovali základní balíček programů, které se Vám mohou hodit.

Aktivace operačního systému
Najděte licenční štítek
je na spodní straně notebooku
nebo schovaný pod baterií u
stolních počítačů bude nalepen
na bedně zařízení.

Při aktivaci musíte být připojeni k internetu, aby mohlo dojít
k ověření zadaného klíče, bez připojení se systém neaktivuje.

Co když systém Windows neaktivuje nebo 
hlásí, že Vaše kopie Windows není pravá?

V zadání PRODUCT KEY je chyba...
Překontrolujte ho a zkuste zadat klíč znovu.
Product key znovu zadáte, když pravým tlačítkem
kliknete na složku TENTO POČÍTAČ        VLASTNOSTI       ZMĚNIT KÓD PRODUCT KEY

Je vyžadována aktivace pomocí automatizovaného telefonního systému - 
POSTUPUJTE DLE POKYNŮ NA VAŠEM POČÍTAČI

Pokud máte na svém zařízení operační systém Windows 8 nebo Windows 10 a licenční
štítek jste nenalezli, je Vaše licence digitální (uložena elektronicky v BIOSU).

K jeho aktivaci dojde prvním automatickým připojením k internetu a to i pokud se systém
v budoucnu kdykoliv restartuje.

Doporučení
Během prvních pár spuštění si počítač stahuje nutné aktualizace v závislosti na tom 
může být počítač pomalejší. Po stažení potřebných aktualizací počítač restartujete, 
poté bude fungovat rychleji.

BALÍČEK ZÁKLADNÍCH PROGRAMŮ ZDARMA!
Jedině u nás získáte instalaci balíčku základních programů v hodnotě 500,- ZDARMA!

(logo GOOGLE CHROME) – INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
(logo VLC PLAYER) – MULTIMADIÁLNÍ PŘHRÁVAČ
(logo 7zip) – KOMPRIMAČNÍ NÁSTROJ
(logo LibreOffice) – KANCELÁŘSKÝ BALÍČEK – textový, tabulkový, grafický, prezentační a databázový nástroj
(Adobe acrobat) – PROGRAM NA ČTENÍ PDF FORMÁTŮ

Rada pro Vás...

Setřete stříbrné pole
pro odkrytí celého
licenčního klíče.

BALÍČEK ZÁKLADNÍCH PROGRAMŮ ZDARMA!
Jedině u nás získáte instalaci balíčku základních programů v hodnotě 500,- ZDARMA!

Internetový prohlížeč

Multimediální přehrávač

Program na čtení PDF formátů

Komprimační nástroj

Kancelářský balíček
textový, tabulkový, gra�cký, prezentační a databázový nástroj

JAK SE STARAT O BATERII?
Baterie je chemický článek, který postupně ztrácí své vlastnosti. Tento jev není žádný z výrobců schopný
ovlivnit. Proto postupné snižování kapacity není závada! Kapacita baterie se postupně snižuje s počtem 
nabíjecích cyklů, a tím se snižuje provozní doba notebooku při práci přes baterii. Baterie vydrží průměrně
1 000 cyklů. Pokud jen na chvíli dobíjíte baterii započne se automaticky další cyklus. Počet cyklů má vliv na
životnost a případně na reklamaci baterie. Každé nové nabití tedy způsobuje snížení kapacity. Proto dbejte
na údržbu baterie a navykněte si na správné zacházení s baterií.

CO BATERII ŠKODÍ?
Úplné vybíjení baterie, může dojít k trvalému poškození. Přebíjení baterie, baterii nabíjejte, až když klesne 
pod 80%. Baterii rozhodně neprospívá, pokud v zimně nebo parném létě přenášíte notebook uvedený 
pouze do režimu spánku, raději notebook vypněte.

LIKVIDACE A BEZPEČNOST
Akumulátor není vhodný pro děti a osoby, které se neseznámili s tímto návodem. 
Nevystavujte baterie vysokým teplotám či nízkým teplotám. 
Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se baterii rozebírat, rozbíjet nebo propichovat.
Baterii nevystavujte ohni ani ji nenořte do vody.

ZÁRUKA
Na elektroniku baterie se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje dle zákona č. 89/2012 
občanského zákona paragrafu 2167 na části, jež podléhají opotřebení způsobené obvyklým užíváním.
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