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3Alustamine

• 

• 

Parim jõudlus ja kasutusmugavus
Andmete kiiremaks töötlemiseks on 
kasutusele võetud uusim protsessor ning 
arvuti mugavamaks kaasaskandmiseks on 
sellel nüüd õhem korpus. 
Tänu eriti heledale LCD-ekraanile võid vaadata 
säravaid ja selgeid pilte isegi õues otsese 
päikesevalguse käes (valikuline). 

• 

•
 

Samsungi enda tarkvara 

saad andmeid hõlpsasti üle traadita võrgu 
jagada (lihtne failijagamissüsteem Easy File 
Share, valikuline).

Kui ostad uue personaalarvuti, saad vana arvuti 
andmed ja seadistuse kiiresti ja kergesti uude 
arvutisse üle viia (Easy Migration ehk lihtne 
andmete liigutamise funktsioon, valikuline). 

Toote omadused

• 

• 

Keskkonnasõbralik Eco disain
Keskkonnasõbralik süsteem on välja töötatud vastavalt 
rahvusvahelistele keskkonnaalastele ettekirjutustele, 
mis puudutavad keskkonnasõbralike materjalide
kasutamist ja ohtlike materjalide vähendamist, 
välja töötatud keskkonnasõbralik süsteem.

Süsteem kindlustab minimaalse müra kont-
rollides mürataset argielu mürataset vastavalt 
argielu tasemele.

Valikulisi esemeid võidakse muuta või ei pruugi neid
sõltuvalt arvuti mudelist saadaval olla.
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Nõuanded 

Arvuti ei lülitu sisse või ei reageeri ja kuvab tühja 
ekraani. 
Taastage arvuti kasutades programmi Samsung 
Recovery Solution.
1.   Lülitage arvuti sisse ja vajutage alglaadimise ekraani 

    (SAMSUNGI logo) ilmudes nuppu F4.
2.   Arvuti läheb mõne aja pärast käima taastamise režiimis 

    ja ekraanile ilmub programm Samsung Recovery Solution. 
3.   Kui ekraanile ilmub stardimenüü,  klõpsake Restore (taasta). 

Klaviatuuri Fn nupud (otsetee nupud) ei tööta. 
Paigaldage Samsung Control Center.

Ma soovin arvuti ostujärgseid seadistusi taastada.
Samsung Recovery Solution funktsiooni abil on 
võimalik lihtsalt ja kiiresti arvuti eelmised seaded 
taastada isegi siis, kui puudub eraldi OS-taastamise 
DVD või CD.

Ma soovin arvutiga ühendada välise monitori, 
teleri või projektori. 
Ühendage kuvaseade ja arvuti monitoriga ning vajutage 
korduvalt nuppu F4 samal ajal Fn nuppu all hoides.

Internetiühendus on aeglaseks muutunud või 
internetti kasutades ilmub pidevalt veateade. 

Taastage Internet Explorer veebilehitseja algseisundisse.

1.  Käivitage Internet Explorer, klõpsake Tools > 
   Internet Options > Advanced > Load defaults.

2.  Kui ilmub aken Internet Explorer setting again
   valige säte Set again.

3.   Internet default setting restoration aknas valige
    säte Close.

veebilehitseja vaheline ühilduvuse probleem.  
Antud probleemi lahendamiseks paigaldage uuesti 
Internet Explorer 8 või paigaldage Internet
Explorer 7 või varasem väljalase. 

Kuidas ma saaksin pikendada aku kasutusiga? 
Aku kasutusaeg võib  lüheneda, kui laete akut enne, 
kui see on täielikult tühjenenud. 
Antud probleemi lahendamiseks sisenege  

et aku täielikult  tühjendada, ning seejärel laadige 
aku uuesti täis. 

Funktsiooni kohta täpsema info saamiseks 
vaadake kasutusjuhendi vastavat peatükki. 

BIOS-seadistusse ja valige säte Battery Calibration,

See on Hancom O�ce tarkvara ja Internet Explorer
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Enne kasutusjuhendi lugemist vaadake kõigepealt järgnevat 
informatsiooni.

Valikulised esemed, teatud seadmed ja tarkvara, mida on 
antud kasutusjuhendis mainitud, ei pruugi saadaval  
ja/või uuendatud olla. Pange tähele, et arvutikeskkond, 
millele käesolevas kasutusjuhendis viidatakse, ei pruugi 
olla sama, mida Teie kasutate. 

 

Kasutusjuhendis kasutatud pildid illustreerivad iga 
tooteseeria esindusmudelit ja võivad toote tegelikust 
välimusest erineda. 

 

Käesolev juhend kirjeldab protseduure nii hiire kui
ka puutepadja kasutamiseks.  
Käesolev kasutusjuhend on koostatud 
operatsioonisüsteemile Windows. Sõltuvalt paigaldatud 
operatsioonisüsteemist võivad kirjeldused ja joonised 
erineda. 

 

Antud arvutiga kaasalisatud kasutusjuhend võib sõltuvalt
mudelist erineda. 

 

Ohutusabinõude märked

Ikoon Märge Kirjeldus

Hoiatus
Antud sümboliga juhiste eiramine võib 
põhjustada füüsilisi vigastusi ja isegi 
surma.

Ettevaatust
Antud sümboliga juhiste eiramine võib 
põhjustada kergeid vigastusi või toodet 
kahjustada.

Tekstimärked

Ikoon Märge Kirjeldus

Ettevaatust See tekstiosa sisaldab vajalikku
informatsiooni funktsiooni kohta.

Märkus
See tekstiosa sisaldab kasulikku
informatsiooni funktsiooni kasutamise 
kohta.

Tarkvara kasutamine
Põhitekstis kirjeldatud tarkvara on võimalik käivitada 
järgmist menüürada pidi.

 

-Start > All Programs
- Start > All Programs > Samsung
Kui programme pole paigaldatud, valige programmide 
paigaldamiseks Samsung Recovery Solution > 
System Software. (Ainult Samsung Recovery Solution 
rakendusega varustatud mudelite puhul.)
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Autoriõigus

Käesoleva kasutusjuhendi autoriõigused kuuluvad ettevõttele 
SAMSUNG Electronics Co. Ltd.
Ühtegi selle kasutusjuhendi osa ei tohi SAMSUNG Electronics 
Co. Ltd loata mis tahes kujul või mis tahes vahenditega, 
elektrooniliselt või mehaaniliselt paljundada ega edastada. 
Informatsioon selles dokumendis võib toote töö täiustamise 
tõttu muutuda etteteatamiseta.

SAMSUNG Electronics ei vastuta andmete hävinemise eest.
Palun olge hoolikad, et mitte kaotada olulisi andmeid, ja tehke
andmetest varukoopiaid, et andmete hävimist ennetada. 

Ettevaatusabinõud operatsioonisüsteemi toe kohta 

Kui teise operatsioonisüsteemi paigaldamise tõttu tekib 
probleeme, siis ettevõte ei paku tehnilist tuge, toote asendamist
või kulu hüvitamist. Kui meie teenindusinsener külastab Teid 
selle probleemi tõttu, siis arvestatakse teenustasu. 

Alustamine

Toote mahustandardi info

Kõvaketta mahu info

Andmesalvestusseadme (kõvaketas) mahtu arvestab tootja 
eeldusel, et  1 KB=1000 baiti.

Kuid operatsioonisüsteemis (Windows) on kindlakskujunenud
andmesalvestusseadme maht arvestusel, et 1 KB=1024 
baiti. Sellisel juhul on kõvaketta maht Windowsi süsteemis 
tegelikust mahust väiksem erinevate arvestuste tõttu. 
(Näiteks: 80 GB mahuga kõvaketta maht  on Windowsi 
süsteemis 74,5 GB, 80x1000x1000x1000 baiti/
(1024x1024x1024) baiti = 74,505 GB)

 

Peale selle võib andmesalvestusseadme maht Windowsi
süsteemis olla veel väiksem, kuna mõned programmid, näiteks 
Recovery Solution, võivad võtta ruumi kõvaketta varjatud osas.

© 2010 SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
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Mälumahu info

Enne alustamist Alustamine

Windowsi süsteemis näidatud mälumaht on tegelikust 
mälumahust väiksem.

 davatusak retpadaoediv iõv  meetsüs-SOIB te ,tsaräpelles no eeS
osa mälust või reserveerivad selle edaspidi kasutamiseks. 
(Näiteks: Kui paigaldatud on 1 GB (=1024 MB) mälu,
võib Windowsi süsteem näidata mahtu 1022 MB või vähem)

Rohkema teabe saamiseks vaadake Samsung Recovery Solution 
peatükki.
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Paigaldamisega seotud info 

Ärge paigaldage toodet suure niiskusega 
kohta, näiteks vannituppa.
Võimalik elektrilöögi oht. Kasutage toodet 
tingimustes, mida kirjeldatakse tootja 
kasutusjuhendis.

Hoidke kilekotte lastele kättesaamatus 
kohas.
Esineb lämbumisoht. 

Ohutusabinõud

Hoidke arvuti ja seina vahel vähemalt 15 
cm suurust  vahemaad ning ärge asetage 
nende vahele esemeid.
See võib suurendada arvuti sisetemperatuuri 
ja põhjustada vigastusi.

Ärge paigaldage arvutit kallakule või kergesti
vibreerivale kohale ning vältige arvuti 
kasutamist sellises kohas pikema aja vältel.
See suurendab tootel esineda võiva rikke 
või kahjustuse ohtu.

Kui arvuti on sisselülitatud, vältige oma 
keha mis tahes osa  paljastamist arvuti 
ventilaatorist  või vahelduvvoolu adapterist
eralduvale kuumusele pikema aja jooksul. 

Oma kehaosa paljastamine ventilaatorist 
või vahelduvvoolu adapterist eralduva 
kuumuse  lähedal pikema aja jooksul võib 
põhjustada põletusi. 

Padjal või diivanil arvutit kasutades vältige 
selle all või küljel oleva ventilaatori kinni 
katmist. 
Kui ventilaator on kinni kaetud, esineb  arvuti 
kahjustamise või arvuti sisemuse 
ülekuumenemise oht. 

Palun lugege järgnevaid ohutusabinõusid hoolikalt, et tagada 
enda turvalisus ja hoida ära kahjustusi.

Kuna neid abinõusid rakendatakse üldiselt SAMSUNGI arvutitel, 
siis mõned arvud võivad tegelikest erineda.

 Hoiatus

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada füüsilisi 
vigastusi ja isegi surma. 

Alustamine
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Kui voolujuhe või pistik tekitab heli, siis
ühendage juhe seinakontaktist lahti ja 
pöörduge teeninduskeskusesse.
Esineb elektrilöögi või tulekahju oht.

Ärge kasutage kahjustatud ega logisevat 
pistikut, voolujuhet ega pistikupesa.
Esineb elektrilöögi või tulekahju oht.

Ühendage voolujuhe kindlalt pistikupesa 
ja vahelduvvoolu adapteriga.
Selle eiramine võib põhjustada tulekahju. 

Ärge ühendage voolujuhet lahti üksnes 
juhtmest tõmmates. 
Kui juhe on kahjustatud,  võib see  põhjustada
elektrilööki või tulekahju.

Ärge painutage voolujuhet ülemäära ega 
asetage sellele raskeid esemeid. Eriti oluline
on hoida voolujuhe väikelastele ja 
lemmikloomadele kättesaamatuna.
Kui juhe on kahjustatud,  võib see  põhjustada
elektrilööki või tulekahju.

Vooluga seotud info 

Voolupistiku ja pistikupesa joonised võivad erineda
sõltuvalt riigist ja toote mudelist.

Ärge puudutage voolupistikut
ega voolujuhet märgade kätega.
Esineb elektrilöögi oht. 

Ärge ületage mitmeosalise pistikupesa või 
pikendusjuhtme võimsust (pinge/vool), 
kui kasutate seda arvuti jaoks.

Ohutusabinõud

Esineb elektrilöögi või tulekahju oht. 

 Hoiatus

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada füüsilisi 
vigastusi ja isegi surma. 

Alustamine
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Kasutage maandusega seinakontakti 
või mitmeosalist pistikupesa.

Selle eiramine võib põhjustada elektrilööki. 

Kui voolu sisendpessa, vahelduvvoolu 
adapterisse või arvutisse satub vett 
või muud ainet, ühendage voolujuhe lahti 
ja pöörduge teeninduskeskusesse.
Arvutisiseste seadmete kahjustamine võib
põhjustada  elektrilööki või tuleohtu.

Hoidke voolujuhe või pistik puhtana, 
nii et nad poleks tolmuga kaetud. 
Selle eiramine võib põhjustada tulekahju.  

Ettevaatusabinõud vahelduvvoolu adapteri 
kasutamisel 

Ühendage voolujuhe kindlalt 
vahelduvvoolu adapteriga. 
Vastasel juhul  esineb ebatäieliku ühenduse 
tõttu tulekahju oht. 

Kasutage ainult antud tootega 
kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. 
Mõne muu adapteri kasutamine võib 
põhjustada ekraani värelemist.  

Ärge asetage voolujuhtmele või 
vahelduvvoolu adapterile raskeid esemeid, 
et vältida voolujuhtme või vahelduvvoolu
adapteri kahjustamist.  

Kui juhe on kahjustatud,  võib see  põhjustada 
elektrilööki või tulekahju.

 Hoiatus

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada füüsilisi 
vigastusi ja isegi surma.

Ohutusabinõud Alustamine
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Aku kasutamisega seotud info 

Enne arvuti esmakordset kasutamist laadige palun 
aku täiesti täis. 

Hoidke aku väikelastele ja 
lemmikloomadele kättesaamatus kohas, 
kuna nad võivad aku suhu panna.
Esineb elektrilöögi või lämbumise oht. 

Kasutage ainult tunnustatud tootja akut  
ja vahelduvvoolu adapterit. 
Palun kasutage SAMSUNG Electronicsi poolt 
heakskiidetud tootja akut ja vahelduvvoolu 
adapterit. 
Volitamata akude ja adapterite kasutamine
ei pruugi vastata ohutusnõuetele  ning võib 
põhjustada probleeme või tulekahju ja 
plahvatust. 

 Hoiatus

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada füüsilisi 
vigastusi ja isegi surma.

Ohutusabinõud

Ärge kasutage arvutit halva ventilatsiooniga
kohas, näiteks voodi või padja jms. peal, 
ning ärge kasutage seda kohas, kus on 
põrandaküte, kuna see võib põhjustada 
arvuti ülekuumenemist.
Kontrollige, et arvuti ventilatsiooniavad (küljel 
ja all) ei oleks blokeeritud, seda eriti 
eelpoolmainitud kohtades. Kui 
ventilatsiooniavad on blokeeritud, võib arvuti 
üle kuumeneda ning see võib põhjustada 
arvuti töös probleeme või isegi plahvatust. 

Ärge kasutage arvutit niiskes kohas, 
nagu näiteks saunas või vannitoas.
Palun kasutage arvutit soovitatud 
temperatuuri- ja niiskuse vahemikus 
(10~32°C, 20-80% RH).

Ärge sulgege LCD-ekraani ning asetage 
arvutit kotti, et seda  mujale viia, kui arvuti 
on veel sisselülitatud.
Kui asetate arvuti ilma seda välja lülitamata 
kotti, võib arvuti üle kuumeneda  ning esineb 
tulekahju oht. Lülitage arvuti enne kuhugi 
viimist korralikult välja.

Alustamine



Sisemise aku energiavoo katkestamine 
(vaid vastavatel mudelitel).

 

Sisseehitatud akuga toodetel ei ole akut 
võimalik eemaldada.

• 

Üleujutuse, äikse või plahvatuse korral tuleb aku energiavoo 
katkestamiseks sisestada kirjaklamber või sellesarnane ese 
arvuti põhja all asuvasse [Emergency Hole] avasse.

• 

Aku energiavoo katkestamiseks ühendage AC-adapter 
lahti ning sisestage kirjaklamber või sellesarnane ese 
arvuti põhja all asuvasse avasse.

• 

Üleujutuse, äikse või plahvatuse korral katkestage 
aku energiavoog, ärge ühendage AC-adapterit ning 
võtke viivitamatult ühendust Samsung Electronics 
esindusega, et õiged vastumeetmed kasutusele võtta.

Seejärel AC-adapterit taasühendades taastub aku 
energiavoog.

• 

Tavatingimuste korral ärge aku energiavoogu 
katkestage.

• 

Sellega võivad kaasneda andmekadu ja 
seadme talitushäired.

• 

12

Ärge mitte kunagi kuumutage akut või 
visake seda tulle. Ärge kasutage või 
hoiustage  akut kuumas kohas, nagu näiteks 
saunas, päikese kätte jäetud sõidukis jne.
Esineb plahvatuse või tulekahju oht.  

Kontrollige, et akuterminalid (metallosad) 
ei puutuks kokku metallesemetega, nagu 
näiteks võtmete või klambritega. 
Kui metallosad puudutavad akuterminale, 
võib see põhjustada liigset voolu ning 
kahjustada akut või põhjustada tulekahju.

Kui akust lekib vedelikku või tuleb imelikku 
lõhna, eemaldage aku arvuti küljest ning 
võtke ühendust teeninduskeskusega.
Esineb plahvatuse või tulekahju oht.

Arvuti ohutuks kasutamiseks asendage
tühi aku uue kvaliteetse akuga.

Ohutusabinõud

 Hoiatus

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada füüsilisi 
vigastusi ja isegi surma.

Alustamine
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Vältige otsest päikesevalgust, kui arvuti on 
tihedalt suletud ruumis, näiteks sõidukis.
Tuleoht. Arvuti võib üle kuumeneda ning 
sellega annate ka varastele võimaluse.

Ärge kasutage sülearvutit pikema aja vältel 
nii, et mõni Teie kehaosa on sellega otseses
kontaktis. Toote temperatuur võib 
tavapärase töö käigus tõusta.
See võib lõppeda naha kahjustamise 
või põletusega.  

Ohutusabinõud

 Hoiatus

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada füüsilisi 
vigastusi ja isegi surma.

Alustamine

Kasutamisega seotud info

Enne arvuti puhastamist ühendage kõik 
kaablid lahti. Sülearvuti puhul eemaldage 
aku.
Esineb elektrilöögi või toote kahjustamise oht. 

Ärge ühendage arvutit digitaalse telefoniga
ühendatud telefoniliini modemiga.
Esineb elektrilöögi, tulekahju või toote 
kahjustamise oht. 

Ärge asetage arvuti peale või lähedusse 
anumat vee või kemikaalidega.
Vee või kemikaalide sattumine arvutisse 
võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.

Kui arvuti läheb katki või kukub maha, siis 
ühendage voolujuhe lahti ja pöörduge 
kontrollimiseks teeninduskeskusesse.
Katkise arvuti kasutamine võib
põhjustada elektrilööki või tuleohtu.
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 Hoiatus

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada füüsilisi
vigastusi ja isegi surma.

Alustamine

Uuendustega seotud info

Ärge kunagi võtke vooluallika või 
vahelduvvoolu adapterit koost lahti.
Esineb elektrilöögi oht.

Kui eemaldate RTC (reaalajakella)
patarei, siis hoidke seda lastele
kättesaamatus kohas, sest nad võivad 
seda puudutada ja/või alla neelata.
Esineb lämbumisoht. Kui laps on selle  alla 
neelanud, võtke koheselt arstiga ühendust. 

(mitmeosaline pistik, aku ja mälu) ja ärge 
kunagi ühtegi osa koost lahti võtke.
Esineb toote kahjustamise, elektrilöögi 
või tulekahju oht.  

Lülitage arvuti välja ja ühendage kõik 
kaablid lahti enne, kui arvuti koost lahti 
võtate. Kui kasutate modemit, ühendage 
telefoniliin lahti. Kui võtate lahti sülearvutit,
eemaldage kindlasti aku.
Selle eiramine võib põhjustada elektrilööki. 

Kasutage ainult heakskiidetud tootja osi 
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Kandes sülearvutit  kaasas koos teiste 
esemetega, nagu näiteks adapter, hiir, 
raamatud jne., kontrollige et miski ei 
suruks vastu sülearvutit. 
Kui sülearvuti vastu on surutud raske ese, 
võib LCD-ekraanile ilmuda valge täpp  või 
plekk. Seetõttu kontrollige, et miski ei suruks 
vastu sülearvutit. Seega asetage sülearvuti 
eraldi sahtlisse, teistest esemetest eraldi. 

Järelvalve ja liigutamisega seotud info 

Jälgige juhtmeta kommunikatsiooniseadme
(juhtmeta LAN, Bluetooth jne) kasutamisel
juhiseid asukohale vastavalt (nt lennuk, 
haigla jne).

Vältige kettaseadme  kokkupuutumist 
magnetväljadega. Magnetväljadega 
turvaseadmete hulgas on lennujaama 
turvaväravad ja kontrollimissauad.
Lennujaama turvaseadmed, mis 
kontrollivad kaasaskantavat pagasit, nagu 
näiteks konveierlindid, kasutavad 
magnetvälja asemel röntgenkiiri ja ei 
kahjusta kettaseadet. 

Ohutusabinõud

 Hoiatus

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada füüsilisi
vigastusi ja isegi surma.

Alustamine
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Paigaldamisega seotud info

Ärge tõkestage toote porte (avasid), ventilatsiooniavasid 
jms ega sisestage nendesse esemeid.
Arvuti seesmiste osade kahjustamine võib põhjustada 
elektrilööki või tulekahju.

Kui kasutate arvutit nii, et see on külje peale asetatud, siis
asetage arvuti ventilatsiooniava ülespoole.
Vastasel korral võib arvuti sisetemperatuur tõusta, tekkida rike 
või arvuti võib töö peatada.

Ärge asetage toote peale raskeid esemeid.
Rasked esemed ja nende kukkumine võivad põhjustada
arvutile vigastusi või muid kahjustusi.

Aku kasutamisega seotud info

Visake tühjad akud korrektselt  ära.
Esineb tulekahju või plahvatuse oht. 

Aku äraviskamise meetod võib erineda sõltuvalt Teie riigist 
ja regioonist. Visake kasutatud patarei ära korrektsel viisil.  

 

Ärge loopige ega võtke akut koost lahti ega pange seda vette.
See võib põhjustada vigastusi, tulekahju või plahvatust.

Kasutage ainult  SAMSUNG Electronicsi poolt heaks kiidetud akut.
Selle eiramine võib põhjustada plahvatust. 

Vältige aku hoidmisel või kandmisel kokkupuudet 
metallesemetega, nagu autovõtmed või klambrid.

Kokkupuude metalliga võib tekitada liiga tugeva voolu ja kõrge 
temperatuuri ning kahjustada akut või põhjustada tulekahju.

Laadige akut vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud juhistele.
Juhiste eiramine võib põhjustada toote kahjustamisest 
tulenevat plahvatust või tulekahju.

Ärge kuumutage ega jätke akut kuumuse kätte (nt suvel
sõidukis).
Esineb plahvatuse või tulekahju oht. 

 Ettevaatust

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada kergeid 
vigastusi või toodet kahjustada. 

Alustamine
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Kasutamisega seotud info

Ärge asetage tootele küünalt, süüdatud sigaretti vms.
Esineb tulekahju oht.

Kasutage maandusega seinakontakti või mitmeosalist 
pistikut. 
Selle eiramine võib põhjustada elektrilöögi ohtu. 

Kindlustage, et pärast toote remonti testib seda 
ohutusinsener. 
Volitatud SAMSUNGI teeninduskeskused kontrollivad tooteid 
pärast remonti. Testimata remonditud toote kasutamine võib 
põhjustada elektrilööki või tulekahju. 

Äikese ajal lülitage süsteem kohe välja, ühendage voolujuhe
seinakontaktist lahti ning ärge kasutage modemit ega
telefoni.
Esineb elektrilöögi või tulekahju oht. 

Ärge kasutage oma arvutit ja vahelduvvoolu adapterit  
süles või pehmetel pindadel. 
Kui arvuti temperatuur tõuseb, esineb enda põletamise oht. 

Ühendage arvuti ühendustesse ja portidesse ainult lubatud
seadmeid.
Selle eiramine võib põhjustada elektrilööki ja tulekahju.

Sulgege LCD-ekraan ainult siis, kui olete kontrollinud, 
et sülearvuti on välja lülitatud.
Temperatuur võib tõusta ning toode võib üle kuumeneda ja
deformeeruda.

Ärge vajutage eemaldamise (Eject) nuppu, 

Andmed võivad hävineda ja ketas võib järsku välja tulla ning
vigastusi tekitada.

Ärge pillake toodet kasutamise ajal maha.
See võib põhjustada füüsilisi vigastusi või andmete kaotsiminekut. 

Ärge laske antennil kokku puutuda elektriseadmega,
näiteks voolupistikuga.
Esineb elektrilöögi oht. 

Arvutiosade käsitsemisel järgige juhiseid osade 
kasutusjuhendis.
Juhiste eiramine võib toodet kahjustada. 

Ohutusabinõud

 Ettevaatust

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada kergeid 
vigastusi või toodet kahjustada.

Alustamine
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Kui arvutist tuleb suitsu või tunnete kõrbelõhna, siis 
ühendage pistik seinakontaktist lahti ja pöörduge 
teeninduskeskusesse. Kui teil on sülearvuti, eemaldage aku.
Esineb tuleoht. 

Esineb toote kahjustamise või füüsilise vigastuse oht. 

Ärge pistke sõrmi arvuti kaardipessa.
Esineb vigastuse või elektrilöögi oht.  

Toote puhastamisel kasutage soovitatud arvuti 
puhastuslahust ning kasutage arvutit alles siis, 
kui see on täielikult kuivanud.

Selle eiramine võib põhjustada elektrilööki või tulekahju. 

Häda korral ei tohi kirjaklambri abil ketast eemaldada siis,
kui ketas liigub. Kindlasti kasutage seda avamisviisi ainult 
siis, kui optiline kettaseade on peatunud.

Esineb vigastuse oht. 

Ärge asetage nägu optilise kettaseadme sahtli lähedale, 
kui see töötab.
Esineb äkilise väljutamise tõttu tekkiv vigastuse oht. 

Enne CD-plaadi kasutamist kontrollige, et see poleks
pragunenud või kahjustatud.
See võib ketast kahjustada ning põhjustada seadme rikke ja
kasutaja vigastuse.

Ohutusabinõud

 Ettevaatust

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada kergeid 
vigastusi või toodet kahjustada. 

Alustamine
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Täiustamisega seotud info 

Olge toote või selle osade puudutamisel ettevaatlik.
Te võite viga saada või seade kahjustuda.

Ärge visake ega pillake arvuti osasid ega seadmeid maha.
See võib põhjustada füüsilisi vigastusi või kahjustada toodet.

Kui olete arvuti uuesti kokku pannud, ärge unustage enne
vooluvõrku ühendamist kaant sulgeda.
Kui Teie keha puudutab arvuti sisemisi osi, esineb elektrilöögi oht

Kasutage ainult  SAMSUNG Electronicsi poolt heaks 
kiidetud osi.
Selle eiramine võib põhjustada tulekahju või toodet vigastada. 

Ärge kunagi parandage ega võtke toodet ise koost lahti.
Esineb elektrilöögi või tulekahju oht. 

Ühendamaks seadet, mis ei ole SAMSUNG Electronicsi poolt
toodetud või heaks kiidetud, konsulteerige enne 
teeninduskeskusega. 
Esineb toote kahjustamise oht. 

Hoolikuse ja ringiliikumisega seotud info 

Toote liigutamisel lülitage kõigepealt toide välja ja
eemaldage kõik kaablid.
Esineb oht toodet kahjustada või kasutajad võivad juhtmete
otsa komistada.

Kui Te ei kasuta sülearvutit pikema aja jooksul, siis 
tühjendage aku ja hoidke seda arvutist eraldi.
Aku parimad omadused säilivad.

Ärge kasutage ega vaadake arvutit sõiduki juhtimise ajal.
See võib põhjustada liiklusõnnetuse. Keskenduge juhtimisele.

Ohutusabinõud

 Ettevaatust

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada kergeid 
vigastusi või toodet kahjustada. 

Alustamine
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Ettevaatusabinõud andmete kaitsmiseks
(kõvakettahaldus)

 

Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada andmeid kõvakettal.

Kõvaketas on väliste  löökide suhtes nii tundlik, et  need võivad
põhjustada andmete hävinemise ketta pinnal.

 

Olge eriti hoolikas, kuna sisselülitatud arvuti liigutamine
või põrutamine võib kahjustada  andmeid kõvakettal.

 

Ettevõte ei vastuta kõvakettalt andmete kadumise eest.

 

Põhjused, mis võivad kõvaketta andmeid ja kõvaketast 
kahjustada.

Andmed võivad hävineda, kui ketas saab arvuti lahtivõtmisel 
või kokkupanemisel põrutada.

 

Andmed võivad hävineda, kui arvuti lülitub välja või 
taaskäivitub elektrikatkestuse tõttu kõvaketta töötamise ajal.

 

Andmed võivad pöördumatult hävineda arvutiviiruse tõttu. 

Andmed võivad hävineda, kui toide lülitatakse programmi 
töötamise ajal välja.

 

Arvuti liigutamine või põrutamine kõvaketta töötamise ajal 
võib faile rikkuda või tekitada kõvakettale kahjustatud alasid.

 

Vältimaks andmete hävimist kõvakettaseadme kahjustuse 
tõttu tehke andmetest sageli varukoopiaid.

Ohutusabinõud

 Ettevaatust

Antud sümboliga juhiste eiramine võib põhjustada kergeid 
vigastusi või toodet kahjustada. 

Alustamine
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Lennukis vooluallika kasutamine 

Kuna pistikupesa tüüp sõltub lennuki tüübist, ühendage arvuti 
vooluvõrku sobival  viisil. 

Vahelduvvoolu pistikut kasutades 

Ühendage pistikuharud risti seinakontakti keskele. 

Kui pistikuharud ei ole aukude keskele sisestatud, siis on nad 
sisestatud ainult poole pikkuseni. Sellisel  juhul  ühendage 
voolupistik  uuesti.  

 

Sisestage voolupistik seinakontakti, kui seinakontakti 
toitenäidikus (LED) põleb roheline tuli. Kui olete voolu korralikult
ühendanud, jääb toitenäidiku tuli (LED) roheliseks.
Vastupidisel juhul lülitub toitenäidiku tuli (LED) välja. 
Sellisel juhul ühendage seade vooluvõrgust lahti, kontrollige, 
kas toitenäidiku tuli (LED) on roheline ja seejärel ühendage 
seade uuesti vooluvõrku.  

 

Vale näideÕige näide

Aukude
keskkohad

220V 
voolupistik 

110V 
voolupistik  

Toitenäidik (LED)

Sigaretisüütaja olemasolul on võimalik kasutada autoadapterit 
(valikuline). Sisestage autoadapteri sigaretisüütaja otsik 
sigaretisüütaja pistikusse ning ühendage autoadapteri 
DC-pistik arvuti toitesisendiga.  

Autoadapter

Sigaretisüütaja 
otsik

Sigaretisüütaja 
pistik

DC -pistik

 

Sõltuvalt lennukist tuleb laadimiseks valida kas autoadapter 
või lennukis laadimise konverter. Ühendage lennukis laadimise 
konverter (valikuline) või autoadapter (valikuline) ning 
sisestage lennuki voolusisendi pesa seinakontakti.

Laadimise
konverter

Ühendage see ots 
autoadapteriga. 

Ühendage lennuki 
toitesisendi pesa lennuki 

seinakontaktiga.

Ohutusabinõud
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Õige asendi säilitamine arvuti kasutamisel on väga oluline 
füüsiliste vaevuste ennetamiseks.

Järgnevad ergonoomiajuhised kirjeldavad õige asendi säilitamist 
arvuti kasutamisel. Palun lugege ja järgige neid arvuti kasutamisel 
hoolikalt.

Vastasel korral suureneb korduvate toimingute sooritamise tõttu
ülekoormusvigastuste võimalus ja tulemuseks võivad olla tõsised 
füüsilised vigastused.

Juhised selles kasutusjuhendis on koostatud nii, 
et neid saaks rakendada laiale tavakasutajate ringile. 

 

Kui kasutaja nende hulka ei kuulu, siis tuleb soovitusi 
rakendada vastavalt kasutaja vajadustele.

 

Õige asend

Reguleerige laua ja tooli kõrgus oma pikkusele sobivaks.

Kõrgusi tuleb reguleerida nii, et toolil istudes moodustaks
Teie käsivars õige nurga, kui asetate käe klaviatuurile.

Reguleerige tooli kõrgust nii, et Teie tallad toetuksid
mugavalt põrandale.

Ärge kasutage arvutit lamades, vaid üksnes istudes. 

Ärge kasutage arvutit süles. Kui arvuti temperatuur
tõuseb, siis võite ennast kõrvetada.

 

Töötamise ajal hoidke oma piht sirgena. 

Kasutage mugava seljatoega tooli. 

Hoidke toolil istudes oma jalgade raskus mitte toolil,
vaid põrandale toetuvatel jalgadel.

 

Kui kasutate arvutit telefoniga rääkimise ajal, kasutage
kõrvaklappe. Telefoni hoidmine õlal on asendile halb.

 

Hoidke sageli kasutatavad esemed endale mugaval
kaugusel (kust saate need kergesti kätte). 

 

Alustamine
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Silmade asend

Hoidke monitori või LCD-ekraani oma silmadest vähemalt 
50 cm kaugusel.

Reguleerige monitori ja LCD-ekraani kõrgust nii, et selle 
ülemine serv oleks Teie silmade kõrgusel või neist madalamal.

 

Ärge reguleerige monitori ega LCD-ekraani liiga heledaks. 

Hoidke monitori ja LCD-ekraani pind puhas. 

Kui kannate prille, puhastage neid enne arvuti kasutamist. 

Kui sisestate arvutisse paberile trükitut, siis kasutage
püsivat paberihoidjat, nii et paber oleks peaaegu
sama kõrgel kui monitor.

 

Käte asend

Hoidke oma käsivars õige nurga all, nagu pildil näidatud.

Hoidke käsivart küünarnukist käelabani otse. 

Ärge asetage peopesa trükkimise ajal klaviatuurile. 

Ärge hoidke hiirt liiga kõvasti. 

Ärge vajutage klaviatuuri, puutepatja või hiirt liiga kõvasti. 

Soovitame kasutada eraldi klaviatuuri ja hiirt, kui kasutate 
arvutit pikema aja jooksul.

 

Alustamine
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Helitugevuse reguleerimine (kõrvaklapid ja kõlarid)

Enne muusika kuulamist kontrollige helitegevust.

Kontrollige 
helitugevus!

Kontrollige enne kõrvaklappide kasutamist, 
et heli poleks liiga tugev.

 

Kõrvaklappe ei ole soovitatav pika aja jooksul kasutada. 
 

Mis tahes kõrvalekalle ekvalaiseri vaikeseadest 
võib kuulmist kahjustada.

 

Vaikeseadeid võib muuta tarkvara ja draiveri 
uuendamise abil  kasutaja sekkumiseta. Enne esimest 
kasutamist kontrollige ekvalaiseri vaikeseadeid.

 

Kasutusaeg (pausi aeg)

Kui töötate üle ühe tunni, siis tehke iga 50-minutilisetöötamise
järel 10-minutiline paus.

 

Valgustus

Ärge kasutage arvutit pimedas. Valgustus arvuti kasutamisel 
peab olema sama ere nagu raamatu lugemisel.

 

Soovitame kaudset valgust. Kasutage LCD-ekraani
peegelduse vältimiseks kardinat.

 

Töötingimused

Ärge kasutage arvutit kuumas ja niiskes kohas. 

Kasutage arvutit lubatud temperatuuri – ja niiskusevahemikus,
mis on kasutusjuhendis märgitud.

 

Alustamine
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25Ülevaade Alustamine

Eestvaade
1

2 LCD Siit näed ekraanikujutisi. 

3  

7

4

5

6

Kaamera
(Valikuline)

Antud kaamerat kasutades saate teha
fotosid ja salvestada videot.

Mikrofon
(Valikuline)

 (Valikuline) Saate kasutada 
sisseehitatud mikrofoni.

8
 

Multi-kaardipesa
 (Valikuline) Kaardipesa toetab 

mitmeid kaarte.

Olekunäidikud
Näitavad arvuti tööstaatust. Funktsiooni
toimimisel süttib vastava funktsiooni
LED-tuli.

Toitenupp Lülitab arvuti sisse ja välja.

Klaviatuur Seade nuppude abil andmete sisestamiseks.

Puutepadi /
puutepadja
nupud

Puutepadjal ja puutepadja nuppudel on
hiire rulliku ja nuppudega sarnane
otstarve.

Kaamera objektiivi, veebikaamera kasutamine
Cyberlink YouCam programmi (valikuline) 
abil saate pilte ja videosid teha ning lisada 
fotodele „jutumulle” või raamiefekte.

Kasutusjuhendis kasutatud pildid illustreerivad iga
tooteseeria esindusmudelit. Seetõttu võivad piltide värvid
ja välimus sõltuvalt mudelist toote tegelikust välimusest
erineda.
Arvuti tegelik värv ja välimus võivad antud
kasutusjuhendis kasutatud piltidest erineda.
Tugi ei laiene mõnedele seadmetele.



1 2 3 4
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Olekunäidikud

2 Juhtmeta 
LAN-võrk

Lülitub sisse, kui juhtmeta LAN-võrk 
on aktiivne.

1

3

   

 

   

 

   

 
4  

 

Ülevaade Alustamine

HDD/ODD See lülitub sisse, kui toimub ligipääs 
kõvakettale või optilisele kettaseadmele.

Laadimise 
staatus 

See näitab vooluallikat ja aku 
laadimisstaatust. 

   Roheline: Kui aku on täielikult laetud 
või akut pole paigaldatud. 

   Punane: Kui akut parasjagu laetakse. 

   Väljas: Kui arvuti töötab aku peal ning 
pole ühendatud vahelduvvoolu 
adapteriga. 

Toide

See näitab arvuti tööstaatust.

Sees: Kui arvuti töötab.
Vilgub: Kui arvuti on unerežiimis. 
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Vaade paremalt

Ülevaade Alustamine

1 2 3

1 CD-seade (ODD) 
(valikuline)

Mängib CD- või DVD-sisu.

Kuna ODD (optiline kettaseade) on 
valikuline, sõltub seadme paigaldamine 
arvuti mudelist.

2 USB-port 
(valikuline)

 USB-pordiga on võimalik ühendada 
seadmeid nagu klaviatuur/hiir, digitaalne 
kaamera jt.

3 Turvapesa  Arvutit saab kaitsta ühendades 
luku ja kaabli turvapesasse.



1 DC-pistik Pistik arvutit energiaga varustava 
AC-adapteriga ühendamiseks.

2 Juhtmega 
LAN-port

Pordiga saab ühendada Ethernet kaabli.

3 Ventilaatori 
õhutusavad

   Õhutusavasid ei tohi katta, 
et arvuti sisemuses tekkiv kuumus 
väljuks ning ei tekiks 
ülekuumenemisohtu.

 

4 Monitori port
Porti kasutatakse 15pin D-SUB liidese 
toega projektori, teleri või monitori 
ühendamiseks.

5
Digitaalne 
video/audio port
(HDMI)
(valikuline)

HDMI-kaabli ühendamisel pordiga on võimalik 
otse telerist digitaalset video- või 
audioülekannet nautida.

6 USB-port 
(valikuline)

 USB-pordiga on võimalik ühendada 
seadmeid nagu klaviatuur/hiir, digitaalne 
kaamera jt.

7 Mikrofoni pistik Pistik mikrofoni ühendamiseks.

8
Kõrvaklappide 
pistik Pistik kõrvaklappide ühendamiseks.

21 4 53 6 7 8
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Vaade vasakule

Ülevaade Alustamine



Tagantvaade

2

1

3

1 Aku
Arvutit varustab energiaga 
taaslaetav liitium-ioon aku.

2 Aku kinnitused Kinnitusi kasutatakse aku 
eemaldamisel või paigaldamisel.

3 Mälukate Põhimälu paigaldatakse 
mälukatte alla.

29Ülevaade Alustamine
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30Arvuti sisse- ja väljalülitamine

1 Paigaldage aku ja ühendage vahelduvvoolu adapter. 

2 Tõstke LCD-ekraan üles. 

3 Vajutage arvuti sisselülitamiseks toitenuppu.  

4 Toitenupu LED-tuli süttib, kui arvuti sisse lülitatakse.

Windowsi aktiveerimisest 

Kui Te arvuti esmakordselt sisse lülitate ilmub Windowsi 
aktiveerimise ekraan. Arvuti kasutamiseks järgige aktiveerimise 
protseduuri läbiviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

Unerežiimi sisenemine

Kui arvuti on sisselülitatud, vajutage korraks arvuti toitenuppu. 

Ekraani heleduse reguleerimine

Kui arvuti töötab aku peal, seatakse LCD-ekraani heledus 
automaatselt madalamaks. 

Vajutage klahvidekombinatsiooni                           , et suurendada 
ekraani heledust. 

 + 

Arvuti sisselülitamine 

Alustamine



Windows XP jaoks

1 Klõpsake Start                       nuppu tegumireal.
Klõpsake Turn O� Computer  (lülita arvuti välja).

 

1 2

2 Klõpsake Turn O� (lülita välja).

31

Arvuti väljalülitamine 

Kuna protseduurid arvuti väljalülitamiseks võivad 
sõltuvalt paigaldatud operatsioonisüsteemist võivad 
erineda, palun lülitage arvuti välja vastavalt ostetud 
operatsioonisüsteemi protseduuridele. 

 

Enne Shut down valikule klõpsamist salvestage kõik 
oma andmed.

 

Kui paigaldatud on Samsung Fast Start programm,  
võib süsteemi väljalülitamise asukoht erineda.  

 

Windows 7 jaoks

Klõpsake Start         > Shut down mode                     ,, et arvuti välja
lülitada.
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Arvuti sisse- ja väljalülitamine Alustamine

Kui süsteemi pole vea tõttu võimalik välja lülitada , 
siis vajutage ja hoidke all  toitenuppu vähemalt 4 sekundit. 
Palun pidage meeles, et arvuti uuesti sisselülitamisel 
võidakse käivitada ketta kontrollimise programm, 
mis kontrollib ja parandab ketta vigu. 
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Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI 
klienditeenindusega.
Riik Klienditeeninduse kontakttelefon Veebi lehekülg
Latvijas Republika Bezmaksas informat vais t lrunis: 8000726

Lietuvos Respublika Informacin s linijos telefonas: 880077777 www.samsung.lt

Eesti Vabariik

7 www.samsung.lv

www.samsung.eeInformatsioonikeskus: 8007267




