inhoud
hp pavilion home pc

handleiding voor
garantie en
ondersteuning

Als u contact opneemt met
HP-klantenondersteuning, is het belangrijk
dat u de volgende gegevens bij de hand
heeft. Noteer de productinformatie, zodat
u deze steeds onder handbereik heeft.
Productnaam: ______________________________________
Modelnr.: _________________________________________
Systeemof productnr.: ______________________________________
Serienr.:___________________________________________
Aankoopdatum: ____________________________________
Besturingssysteem: __________________________________
Type &
Revisie: ___________________________________________

waar hulp krijgen
garantie- en

licentie-informatie
verklaring van
conformiteit
bedrijfsspecificaties
veiligheids- en
voorschriftinformatie

Waar hulp krijgen
Volg onderstaande stappen als u hulp nodig hebt van HP:
1 Raadpleeg de installatieposter en de handleiding
Gebruikershandleiding voor hulp bij het installeren en
gebruiken van uw pc.
2 Om snelle hulp te garanderen adviseren wij u om uw
HP Pavilion home PC via e-mail te registreren op de
website
http://www.register.hp.com

of per telefoon.
3 Gebruik de functie Help op uw pc om helpinformatie
op te roepen met betrekking tot uw hardware en
software. Klik op Start en vervolgens op Help en
ondersteuning.
4 Voor on line Help-informatie kunt u een bezoek brengen
aan de website van HP Klantenservice op

Softwareondersteuning
Voor vragen over uw software kunt u een bezoek brengen
aan de website van de desbetreffende softwareleverancier:
Arcsoft

http://www.arcsoft.com
Pinnacle

http://www.pinnaclesys.com
Veritas

http://www.veritas.com

http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html

5 Kunt u het probleem dan nog niet oplossen, neem dan
contact op met HP Klantenservice op
(0)900 2020 165
(0,10 euro/min)

Kies 8 zodra u de welkomtekst hoort.

De website van HP Support
http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html

De website van HP-registratie
http://register.hp.com

3

Hewlett-Packard Software Licentievoorwaarden
De volgende Licentievoorwaarden zijn van toepassing op
uw gebruik van de geleverde Software tenzij u beschikt
over een afzonderlijke en ondertekende overeenkomst
met HP.

Licentieverlening
HP verleent u een licentie voor het gebruik van één
exemplaar van de Software. “Gebruik” betekent opslaan,
laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software.
De Software mag slechts op één computer of processor
tegelijkertijd worden gebruikt. Het is niet toegestaan de
Software te wijzigen of controle- of licentiefuncties van de
Sofware buiten werking te stellen. Als op de Software een
licentie voor “gemeenschappelijk gebruik” is verleend, is
het niet toegestaan de Software gelijktijdig te gebruiken
met meer dan het aantal toegestane gebruikers.

Overdracht
Uw licentie wordt automatisch beëindigd indien de
Software wordt overgedragen. Bij overdracht dient u de
Software, inclusief eventuele kopieën en bijbehorende
documentatie, ter beschikking te stellen van degene aan
wie u de Software overdraagt. Degene aan wie u de
Software overdraagt, dient deze Licentievoorwaarden te
aanvaarden als een onderdeel van de overdracht.

Beëindiging
HP heeft het recht deze Licentieovereenkomst met u na
aankonding op te zeggen indien niet wordt voldaan aan de
voorwaarden van deze Licentie. Na beëindiging dient u
terstond de Software te vernietigen, inclusief alle kopieën,
aanpassingen en samengestelde onderdelen in welke vorm
dan ook.

Eigendom

Exportbepalingen

De Software of het copyright op de Software is eigendom
van HP of haar dochterondernemingen of van andere
leveranciers van HP. Uw licentie geeft u geen eigendom
van of recht op de Software en is geen verkoop aan u van
enig recht op de Software. Andere leveranciers van HP
kunnen hun rechten beschermen in het geval deze
Licentievoorwaarden worden geschonden.

Het is niet toegestaan deze Software, of een kopie of
aanpassing er van, te exporteren of opnieuw te exporteren
indien dit in strijd is met de van toepassing zijnde wetten
of voorschriften.

Kopieën en aanpassingen
Het maken van kopieën van of aanpassingen op de
Software is alleen toegestaan ter archivering of als er
sprake is van een essentiële stap in het geautoriseerd
Gebruik van de Software. Alle kopieën of aanpassingen
van de Software dienen voorzien te zijn van alle
copyrightvermeldingen van de originele Software. De
bijgeleverde documentatie, of een gedeelte daarvan, mag
niet worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van HP. De Software of documentatie mag
niet naar een publiek netwerk worden gekopieerd.

Geen disassemblage of decodering
De Software mag niet worden gedisassembleerd of
gedecompileerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van HP. In sommige rechtsgebieden is de
toestemming van HP niet vereist voor een beperkte
disassemblage of decompilatie. Op verzoek voorziet u HP
van voldoende gedetailleerde informatie met betrekking
tot enige disassemblage of decompilatie. Het is niet
toegestaan de Software te decoderen tenzij decodering een
noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de werking van de
Software.
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Beperkte rechten
De Software en alle bijbehorende documentatie zijn
volledig op eigen kosten ontwikkeld. Zij worden geleverd
en in licentie gegeven als “commercial computer software”
zoals vastgelegd DFARS 252.227-7013 (oktober 1988),
DFARS 252.211-7015 (mei 1991) of DFARS 252.227-7014
(juni 1995), als een “commercial item” als vastgelegd in
FAR 2.101(a) of als “Restricted computer software” als
vastgelegd in FAR 52.227-19 (juni 1987) (of elk ander
vergelijkbaar voorschrift of vergelijkbare contractclausule),
welke dan ook van toepassing is. U kunt alleen die rechten
op de Software en eventueel bijbehorende documentatie
uitoefenen die zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde
FAR- of DFARS-clausule of de HP standaard softwareovereenkomst voor het betreffende product. Controleer
s.v.p. de documentatie die bij uw pc is geleverd voor de
garantiebepalingen voor uw pc.
(REV. 090502)

Hewlett-Packard
Garantieverklaring
DUUR VAN DE GARANTIE:

1 jaar

HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat HP
hardware, accessoires en toebehoren vrij zijn van gebreken
in materiaal en arbeid. Deze garantie is van kracht vanaf de
datum van aankoop en gedurende bovenstaand vermelde
periode.

HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat het niet zal
voorkomen dat de software haar programma-instructies
niet kan uitvoeren vanwege een defect in materiaal of
arbeid indien de software correct is geïnstalleerd en wordt
gebruikt. HP garandeert niet dat de software zal werken op
een door u samengestelde combinatie van hardware en
software of zal voldoen aan door u opgestelde vereisten.
Als in uw HP Pavilion van fabriekswege een netwerkkaart
is geïnstalleerd door HP dan garandeert HP dat de juiste
drivers zijn geïnstalleerd en dat de HP Pavilion de
netwerkkaart herkent. De garantie van HP strekt zich
echter NIET uit tot aansluitingen die NIET worden
ondersteund. Producten van HP kunnen hergefabriceerde
onderdelen bevatten die als nieuw presteren of onderdelen
die incidenteel zijn gebruikt.
Als HP melding ontvangt van dergelijke defecten in de
garantieperiode, dan zal HP betreffende producten, indien
het defect wordt vastgesteld, vervangen of repareren, dit
ter beoordeling van HP. In het geval de software defect is,
zal HP de softwaredrager(s) vervangen die tengevolge van
een dergelijk effect de programma-instructies niet
uitvoeren. Vervangende onderdelen of units zijn of nieuw
of qua prestaties equivalent aan nieuw.
Indien HP niet in staat is, binnen redelijke termijn, een
product te repareren of te vervangen naar een conditie als
gegarandeerd, dan heeft u recht op een naar rato restitutie
van de aankoopprijs indien u het product onverwijld
retourneert. Restituties binnen de eerste 3 maanden van
eigendom bestaan uit 100% van de aankoopprijs.
Restituties binnen 3–6 maanden van eigendom bestaan uit
85% van de aankoopprijs. Restituties binnen 6–9 maanden
van eigendom bestaan uit 55% van de aankoopprijs.
Restituties binnen 9–12 maanden van eigendom bestaan uit
35% van de aankoopprijs.
De HP garantie is geldig in elk land/elke regio of plaats
waar HP ondersteuning voor dit product aanwezig is en
waar HP dit product op de markt heeft gebracht. Het
niveau van de service die u onder de garantie ontvangt,
kan variëren volgens plaatselijke normen. HP zal het
product op generlei wijze dusdanig aanpassen dat het
gebruikt kan worden in een land of regio waarvoor het om
wettelijke of andere redenen nooit bedoeld is gebruikt te
worden.

HP garandeert geen ongestoorde of foutloze werking van
deze producten. De HP garantie is niet van toepassing
op defecten die het gevolg zijn van (a) onjuist of niet
afdoende onderhoud of afstelling, (b) software, interfacing,
onderdelen of toebehoren niet geleverd door HP,
(c) onbevoegde modificaties of oneigenlijk gebruik,
(d) gebruik onder omstandigheden buiten de
gespecificeerde bedrijfsomstandigheden van het product,
(e) onjuiste preparatie van de werkplek, (f) onbevoegd
onderhoud of reparatie, of (g) onzorgvuldig gebruik,
verwaarlozing, ongelukken, verlies of schade tijdens
transport.
BOVENVERMELDE GARANTIES ZIJN UW ENIGE EN
EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEDEN IN
ZOVERRE TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING
ZIJND RECHT EN GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE
OF VOORWAARDE, HETZIJ SCHRIFTELIJK OF
MONDELING, IS EXPLICIET OF IMPLICIET VAN
TOEPASSING. IN ZOVERRE TOEGESTAAN DOOR VAN
TOEPASSING ZIJND RECHT IS ELKE IMPLICIETE
GARANTIE OF VOORWAARDE VAN AFDOENDE
KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE
TOEPASSING BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE
HIERBOVEN BESCHREVEN GARANTIE. Bepaalde
landen/regio's of rechtsgebieden verbieden het beperken
van de duur van een impliciete garantie, in welk geval
bovenvermelde beperking of uitsluiting niet op u van
toepassing is. Aan deze garantie kunt u bepaalde wettelijke
rechten ontlenen en wellicht andere rechten afhankelijk van
uw land/regio of rechtsgebied.
DE VERKOPER HEEFT OP BASIS VAN UW
KOOPOVEREENKOMST MOGELIJK AANVULLENDE
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN NAAR U. DEZE
VERPLICHTINGEN ZIJN VAN KRACHT ONGEACHT
DE VOORWAARDEN VAN DEZE HP GARANTIE.

Verantwoordelijkheden van de klant
U dient mogelijk een door HP verstrekt diagnostisch
hulpprogramma uit te voeren voordat HP een verzoek tot
reparatie van uw hardware in behandeling neemt of u een
vervangend onderdeel verzendt. Mocht na het testen
blijken dat de Hardware niet defect is, dan wordt de
service in rekening gebracht volgens de standaardtarieven
van HP.
U bent verantwoordelijk voor het veilig stellen van uw
eigen en vertrouwelijke gegevens en voor het gebruik van
een procedure via een andere weg dan met de producten
voor de reconstructie van verloren gegane of gewijzigde
bestanden, gegevens of toepassingen.
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U zou alle gegevens op uw systeem moeten back-uppen
voor u de HP Klantenservice belt voor een reparatie. Indien
u uw systeem klaar moet zetten voor het HP Repair Centre,
dient u alle toegevoegde accessoires te verwijderen en de
defecte unit te verpakken in de originele doos.

Reparatie van hardware aanvragen onder
garantie
Onze hardwarereparatieservice omvat, voor de duur van
de hardwaregarantie, Customer-replaceable parts en
Carry-in services, zoals hieronder beschreven. Als u een
beroep wilt doen op de hardwaregarantieservice, dient u
contact op te nemen met een van de partijen op een van de
hierboven in deze handleiding vermelde telefoonnummers
of dient u uw HP Pavilion aan te bieden bij een
geautoriseerde service provider. U dient een bewijs van
aankoop te kunnen overleggen.

Customer-replaceable Parts Service
Indien beschikbaar in uw regio, kunnen sommige
Customer-replaceable Parts (onderdelen die u zelf kunt
vervangen), gerepareerd worden via een snelle verzending
van onderdelen. HP zal u het betreffende onderdeel
verzenden inclusief schriftelijke instructies hoe het defecte
component te vervangen. Indien nodig zal HP u telefonisch
assisteren. Defecte onderdelen en units dienen binnen
30 dagen aan HP geretourneerd te worden. HP behoudt
zich het recht voor om een credit card te vragen als
onderpand voor de duurdere onderdelen (zoals monitors)
en zal u de adviesprijs van het onderdeel in rekening
brengen als het betreffende onderdeel niet binnen 30 dagen
is geretourneerd.

Carry-in Services
Hardwareservice kan voor de duur van de
hardwaregarantieperiode worden verkregen door uw pc
terug te sturen naar een HP Pavilion PC geautoriseerde
service provider.
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Hieronder treft u de naam en het adres aan van de HP unit
die verantwoordelijk is voor het bekrachtigen van deze HP
garantie in uw land/regio:

Nederland
Hewlett-Packard Nederland BV
Startbaan 16
1187 XR Amstelveen NL
BELANGRIJK: DEZE SOFTWARE MAG ALLEEN
WORDEN GEBRUIKT OVEREENKOMSTIG DE HP
SOFTWARE LICENTIEVOORWAARDEN ZOALS
VERMELD OP DE EERSTE PAGINA. INDIEN U
DEZE SOFTWARE GEBRUIKT, ACCEPTEERT U
AUTOMATISCH DEZE LICENTIEVOORWAARDEN.
ALS U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN NIET
ACCEPTEERT, KUNT U DE SOFTWARE RETOURNEREN
EN KOMT U IN AANMERKING VOOR EEN VOLLEDIGE
RESTITUTIE. ALS DE SOFTWARE IS GEBUNDELD MET
EEN ANDER PRODUCT KUNT U HET VOLLEDIGE EN
ONGEBRUIKTE PRODUCT RETOURNEREN VOOR EEN
VOLLEDIGE RESTITUTIE. De HP Software Product
Licentievoorwaarden zijn van toepassing op alle Software
die aan u is verstrekt met uitzondering van Microsoft®
software. De producten van Microsoft worden aan u in
licentie gegeven onder de voorwaarden van het Microsoft
End User License Agreement (EULA) te vinden in de on
line Microsoft-documentatie.

Aanbieding van HP Support
U kunt uw standaard fabrieksgarantie met twee
extra jaren verlengen door de aanschaf van een HP
ondersteuningscontract. Voor meer informatie kunt
u een bezoek brengen aan onze website op
www.hp.nl/garantie-uitbreiding of contact opnemen
met HP Support.

Verklaring van conformiteit
Overeenkomstig ISO/IEC Guide 22 en EN 45014
Naam fabrikant:
Hewlett-Packard Company
Adres fabrikant:
10500 Ridgeview Ct.
Cupertino, CA 95015-4010
USA
verklaart dat het product
Productnaam:
HP Pavilion Multimedia PC-systeem
Modelnummer(s): 100 serie, 300 serie, 400 serie, 500 serie,
600 serie, 700 serie, a000 serie,
t000 serie, m000 serie
Productopties:
Allemaal
voldoet aan de volgende productspecificaties:
Veiligheid: IEC 60950:1991 + A1, A2, A3, A4
EN 60950:1992 + A1, A2, A3, A4, A11
IEC 60825-1:1993 + A1/E 60825-1:1994 + A11
Klasse 1 (Laser/LED)
EMC:
CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klasse B1)
CISPR 24:1997/EN 55024:1998
IEC 61000-3-2:1995/EN61000-3-2:1995 + A14 —
Harmonisatie
IEC 61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 —
Flikkeringen
FCC Titel 47 CFR, Deel 15 Klasse B2)/
ICES-003, Kwestie 2
AS/NZS 3548:1995+ A1 + A2: 1997/
CISPR 22:1993 + A1 + A2: 1996 Klasse B1)
Telecom: TBR 21:1998, EG201 121:1998

Aanvullende informatie:
Het product voldoet hierbij aan de vereisten van de
volgende richtlijnen en is dienovereenkomstig voorzien
van het CE-merk.
— de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC
1) Het Product is getest in een standaardconfiguratie met
randapparatuur en pc’s van Hewlett-Packard.
2) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.
Bediening is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke
storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet
ontvangen storingen kunnen verwerken, met inbegrip
van storingen die een ongewenste werking tot gevolg
kunnen hebben.
Hardware Quality Engineering Manager
Cupertino, CA, VS juli, 2003
Voor UITSLUITEND naleving van
overheidsvoorschriften kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon
Europa:
Hewlett-Packard GmbH. HQ-TRE
Herrenberger Straße 140
D-71034 Böblingen, Duitsland
(FAX: + 49-7031-14-3143)

Bedrijfsspecificaties
Elektrische gegevens:

Bedrijfstemperatuur:

Opslagtemperatuur:
Vochtigheid tijdens
bedrijf:
Vochtigheid tijdens
opslag:

Modellen: 100 serie, 300 serie,
400 serie, 500 serie, 600 serie,
700 serie, a000 serie, t000 serie
en m000 serie
100–127 V/200–240 V,
4/2 A, 50/60 Hz
5° à 35° C
(voor modellen met
dvd+rw/+r-stations ligt de
bedrijfstemperatuur tussen
5° en 30°C)
-40°–70°C

Toegestane hoogte voor
bedrijf:
Toegestane hoogte voor
opslag:

0 tot 2286 m
0 tot 4572 m

15 à 80% bij 26°C
90% bij 65°C
(niet-condenserend)

Dit product wordt geleverd met batterijen. Gooi ze niet
weg als ze leeg zijn, maar lever ze in als klein
chemisch afval.
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Overheids- en veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING: De HP Pavilion is zwaar;
vergeet niet de computer ergonomisch correct op
te tillen als u hem moet verplaatsen.
WAARSCHUWING: Elektrostatische ontlading kan
beschadiging veroorzaken van schijfeenheden,
insteekkaarten en andere onderdelen. Als een
ontladingsstation niet beschikbaar is, dient u een
polsband te dragen die verbonden is met een
metalen onderdeel van de computer. Plaats
kaarten op een schuimrubberen ondergrond of
in de isolerende verpakking (indien mogelijk);
plaats de kaart nooit bovenop de verpakking.
WAARSCHUWING: De computer mag niet
gebruikt worden terwijl de kap verwijderd is.
Plaats altijd de kap weer terug alvorens de
computer in te schakelen.
WAARSCHUWING: Lees "Extra informatie over
veiligheid" verder in dit document voor u het
systeem installeert en aansluit op de
stroomvoorziening.
WAARSCHUWING: Door gebruik van het
verkeerde type geheugenmodule kan het
systeem beschadigd worden.
WAARSCHUWING: De geheugenmodule mag niet
uit de sleuf worden getrokken. Gebruik de
klemmetjes om de module te verwijderen.
WAARSCHUWING: Overbelast het systeem niet
door insteekkaarten te installeren die te veel
voeding vragen. Het systeem is ontwikkeld voor
het leveren van 2 ampère (gemiddeld) van +5V
voor iedere kaart in de computer. De totaal
benodigde voeding van +5V in een volledig
belast systeem (een systeem waarin alle sleuven
bezet zijn) mag het totale aantal sleuven
vermenigvuldigd met 2 ampère niet
overschrijden.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met de
scherpe randen van het afdekplaatje.
WAARSCHUWING: Een verkeerde batterij kan
explosiegevaar opleveren. Vervang de batterij
uitsluitend door dezelfde batterij of een batterij
van een gelijkwaardig type. Werp gebruikte
batterijen weg volgens instructies van de
fabrikant.
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Compatibiliteit met het
ENERGY STAR-programma
Pavilion PC’s en monitoren van
Hewlett-Packard die het ENERGY
STAR®-logo op de verpakking dragen,
voldoen aan de richtlijnen van het
ENERGY STAR-programma van de
Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency)
voor efficiënt energieverbruik.
Producten met het ENERGY STAR-label zijn ontworpen
om minder energie te verbruiken, om u te helpen geld te
besparen op elektriciteitsfacturen en om het milieu te
helpen beschermen.
ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk dat
eigendom is van de Amerikaanse overheid.

EMI-verklaring
(alleen Europese Unie)
Dit is een product van klasse B. Het is mogelijk dat dit
product in de huiselijke omgeving radiostoring
veroorzaakt, in welk geval het mogelijk is dat de gebruiker
benodigde voorzorgsmaatregelen dient te nemen.

Verklaring m.b.t. het Europese
telefoonnetwerk (uitsluitend
voor de Europese Unie)
Het product voldoet hierbij aan de vereisten van de
R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (Annex II) en is
dienovereenkomstig voorzien van het CE-merk. Als gevolg
echter van verschillen tussen de individuele
telefoonmaatschappijen in verschillende landen/regio’s
biedt de goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke
garantie voor correcte werking op ieder aansluitingspunt
van het telefoonnetwerk van een bepaalde
telefoonmaatschappij. Als zich problemen voordoen, neemt
u allereerst contact op met de leverancier van uw
apparatuur.

Verklaringen m.b.t.
netwerkcompatibiliteit (uitsluitend
voor de Europese Unie)
Deze apparatuur is bestemd voor samenwerking met
analoge DTMF-netwerken (volgens de TBR-21-norm).
Er kunnen zich met deze apparatuur internetwerkproblemen voordoen in telefoonnetwerken die uitsluitend
kiezen met de pulsmethode ondersteunen. Raadpleeg uw
netwerkbeheerder voor verdere assistentie.

Informatie met betrekking
tot compatibiliteit voor
Groot-Brittannië
Deze modem is door de Minister van Handel en Industrie
goedgekeurd voor verbindingen met enkelvoudige
telefoonlijnen van openbare telefoonnetwerken die worden
geëxploiteerd door bepaalde openbare telecommunicatieoperators met licenties hiervoor of met systemen die hierop
zijn aangesloten. (Alleen directe telefoonlijnen, geen
gedeelde services of 1-1 carriersystemen.)
Deze modem is ook geschikt voor verbinding met PABXtelefooncentrales (Private Automatic Branch Exchanges)
die een secundaire voortgangsindicatie terugkoppelen.
Indien deze modem moet worden gebruikt met een
telefooncentrale die een secundaire voortgangsindicatie
terugzendt, mogen er niet meer dan twee pauzes van vier
seconden elk worden ingevoegd tussen het eerste
toegangscijfer voor het telefoonnetwerk en het nummer dat
moet worden gekozen. Dit ter voorkoming van storingen
op het PTO-netwerk.
Als deze modem wordt gebruikt met een bedrijfstelefooncentrale met toestelaansluitingen die eigendom is
van BT, kan de aansluiting van de modem op de telefooncentrale alleen worden uitgevoerd door BT of door een
erkende onderhoudstechnicus van de telefooncentrale,
tenzij de erkende onderhoudstechnicus 14 dagen van te
voren schriftelijk gewaarschuwd is dat de aansluiting door
een andere persoon zal worden uitgevoerd, en dat deze
periode voorbij is.
Deze modem is alleen geschikt voor gebruik op
telefoonlijnen die zijn voorzien van de functies
Loop-Disconnect of Multi-Frequency Dialing.

Gebruikers van deze modem moeten op de hoogte zijn van
het feit dat de goedkeuring geldt voor de verbinding met
de telefoonmaatschappij via de geleverde
telefoonlijninterface. Voor alle andere verbindingen van
deze modem met de telefoonmaatschappij geldt de
goedkeuring niet.
De correcte werking wordt niet in alle omstandigheden
gegarandeerd. Voor problemen moet u zich wenden tot uw
leverancier.
Sommige netwerkbeheerders vereisen dat beoogde
gebruikers van hun netwerk om toestemming voor een
verbinding vragen en een speciale aansluiting laten
installeren.
REN (Ringer Equivalence Number)
Het REN-nummer (Ringer Equivalence Number) van deze
modem is 1. REN is een leidraad voor het maximum aantal
apparaten dat gelijktijdig aangekoppeld kan zijn op een
telefoonlijn. De REN-waarden van alle apparaten worden
bij elkaar opgeteld en mogen in totaal niet hoger zijn dan 4.
Tenzij anders aangegeven, kunt u ervan uitgaan dat een
telefoon een REN-waarde van 1 heeft.
Goedgekeurde toepassingen
Deze modem is alleen goedgekeurd voor de volgende
toepassingen:

•

Opslag van telefoonnummers die kunnen worden
opgehaald via een vooraf gedefinieerde code
• Detectie van primaire voortgangsindicatie
• Automatisch kiezen/Automatisch beantwoorden
• Toondetectie
• Bij het ontbreken van een secundaire
voortgangsindicatie
• Luidsprekerfaciliteit
Deze modem is NIET geschikt voor gebruik als uitbreiding
van een munttelefoontoestel.
Deze modem is niet goedgekeurd voor verbinding met
spraakfrequentieband-services in Groot-Brittannië.
Deze modem ondersteunt niet de functie voor
automatische nummerherhaling.
Elke andere toepassing maakt de goedkeuring van de
modem ongeldig indien, als gevolg hiervan, de modem
niet meer voldoet aan de normen waarvoor hij was
goedgekeurd.
De goedkeuring van deze modem wordt ONGELDIG als het
toestel op welke materiële wijze dan ook wordt gewijzigd
zonder de toestemming van de BABT of als de modem
wordt gebruikt met of aangesloten wordt op externe
software die niet formeel is geaccepteerd door BABT.
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Opslag van nummers
U wordt aangeraden telefoonnummers die zijn opgeslagen
in de modem direct na het programmeren te controleren.
Controleer of alle handmatig geprogrammeerde nummers
correct zijn ingevoerd. Dit voorkomt het verwijzen naar
een verkeerde klasse en storingen op het netwerk.
Het nummer dat u invoert mag een PAUZE-teken (een
komma) bevatten, zodat de modem met een
bedrijfscentrale verbinding kan maken. Elke komma geeft
een vertraging van twee seconden.
WAARSCHUWING: Ter beperking van de risico's
van brand, elektrische schokken en lichamelijk
letsel moeten bij gebruik van dit apparaat altijd
elementaire voorzorgsmaatregelen in acht
worden genomen, waaronder de volgende:

•

Gebruik dit product niet in de nabijheid van
water, bijvoorbeeld naast een badkuip,
wastobbe, aanrecht of wastafel, in een
vochtige kelder of naast een zwembad.

•

Gebruik dit product niet tijdens onweer.
Er bestaat een kleine kans op elektrische
schokken vanwege bliksem.

•

Gebruik dit product niet om melding te doen
van een gaslek, als u zich in de buurt van het
lek bevindt.

•

Koppel de modemkabel altijd los voordat u
de behuizing opent en voordat u een nietgeïsoleerde modemkabel, connector of interne
component aanraakt.

•
•

Gebruik, indien dit product zonder
telefoonkabel is geleverd, uitsluitend
telefoonkabels van minimaal AWG nr. 26,
om het risico van brand te beperken.
Sluit nooit een modem- of telefoonkabel
aan op de connector van de netwerkadapter (NIC).
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG

Extra informatie over
veiligheid
Dit product is niet getest voor aansluiting op een ITelektriciteitssysteem (een wisselstroomverdelingssysteem
zonder directe aardeverbinding, volgens IEC 60950).

Waarschuwing bij gebruik van wisselstroom
Geschikte elektrische aansluitingen (alleen voor
Noorwegen en Zweden)
ADVARSEL: Apparatet må kun tilkoples jordet
stikkontakt.
VARNING! Apparaten skall anslutas till jordat
uttag när den ansluts till ett nätverk
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WAARSCHUWING: Plaats de computer in de
buurt van een normaal stopcontact voor
wisselstroom. Het netsnoer is het voornaamste
middel om uw HP Pavilion los te koppelen van
het lichtnet en moet op elk gewenst moment
gemakkelijk bereikbaar zijn. Voor uw veiligheid
is het bij uw systeem geleverde netsnoer
voorzien van een stekker met randaarde.
Gebruik het netsnoer altijd in combinatie met
een geaard stopcontact om het risico van
elektrische schokken te voorkomen.
WAARSCHUWING: Uw computer beschikt over
een voltageschakelaar voor gebruik van 115 of
230 V. De voltageschakelaar is vooraf ingesteld
voor het voltage van het land of de regio waar
de computer aanvankelijk aangeschaft is.
Verandering van de voltageschakelaar naar de
verkeerde stand kan leiden tot beschadiging van
de computer en kan de impliciete garantie op de
computer tenietdoen.
WAARSCHUWING: Ter vermindering van het
risico van elektrische schokken van het
telefoonnetwerk dient u de computer op een
stopcontact aan te sluiten alvorens hem op de
telefoonlijn aan te sluiten. Verder dient u de
aansluiting op het telefoonnet los te koppelen
voordat u de stekker van de computer uit het
stopcontact verwijdert.
WAARSCHUWING: Verwijder altijd eerst de
modemkabel uit de telefoonaansluiting alvorens
de kap van de computer aan te brengen of te
verwijderen.
WAARSCHUWING: De computer mag niet
gebruikt worden terwijl de kap verwijderd is.
WAARSCHUWING: Het is voor de gebruiker niet
mogelijk om onderhoud of service te verrichten
aan de voedingsonderdelen. Laat ter
voorkoming van beschadiging reparatie of
vervanging van de voedingsonderdelen
uitvoeren door een bevoegd technicus. Alle
overige onderdelen kunnen door de gebruiker
worden onderhouden.
WAARSCHUWING: Voor uw veiligheid moet de
computer altijd van het lichtnet, een eventueel
communicatiesysteem (bijv. de telefoonlijn), het
netwerk of de modem losgekoppeld worden
alvorens u in deze gids beschreven procedures
volgt. Als u dit niet doet, kan dit persoonlijk
letsel en beschadiging van de apparatuur
veroorzaken. Binnenin de voeding en in de
modem van dit product zijn gevaarlijke voltages
aanwezig.

Waarschuwing m.b.t. lithium-batterijen
WAARSCHUWING: De pc gebruikt een lithiumbatterij van het type CR2032. Vervangen door
een verkeerde batterij levert explosiegevaar.
Vervang de batterij uitsluitend door dezelfde
batterij of een batterij van een gelijkwaardig
type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
Werp gebruikte batterijen weg volgens de
instructies van de fabrikant.

Verklaring m.b.t. laserveiligheid
LED-product van Klasse 1
Het cd-rom- en dvd-rom-station bevatten lasersystemen en
zijn geclassificeerd als “Laserproducten van Klasse 1” zoals
bepaald door de stralingsnormen van het Amerikaanse
Department of Health and Human Services in het kader
van de wet Radiation Control for Health and Safety, 1968.
Mocht voor het apparaat in de toekomst onderhoud vereist
zijn, dient u contact op te nemen met een erkend
servicebedrijf.
WAARSCHUWING: Gebruik van regel-,
aanpassings- en prestatieprocedures die niet zijn
vermeld in de Gebruikershandleiding kunnen
leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.
Ter voorkoming van rechtstreekse blootstelling
aan de laserstraal mag de behuizing van het
cd-rom- of het dvd-station niet geopend worden.

Bescherming voor aansluitingen van
tv-antennes
Aarden van externe tv-antennes
Als een extern antenne- of kabelsysteem op het product
wordt aangesloten, dient u te zorgen dat het systeem
afdoende elektrisch geaard is zodat het enige mate van
bescherming biedt tegen stroomstoten en statische
ontlading. Artikel 810 van de National Electrical Code,
ANSI/NFPA 70, biedt informatie over het correct aarden
van de mast en eventuele steunonderdelen, het aarden van
de ingangsdraad naar de ontladingseenheid van de
antenne, de grootte van aardingsgeleiders, plaatsing van de
ontladingseenheid van de antenne, aansluiting op
aardingselektroden en vereisten voor de aardingselektrode.
Bescherming tegen blikseminslag
Voor verdere bescherming van alle producten van
Hewlett-Packard tijdens blikseminslag of wanneer een
product langere tijd niet gebruikt wordt, dient de stekker
van het product uit het stopcontact verwijderd te worden
en dient het antenne- of kabelsysteem losgekoppeld te
worden. Hierdoor wordt beschadiging van het product als
gevolg van blikseminslag en stroomstoten voorkomen.

Label voor laserproducten
Het volgende label of gelijkwaardige informatie bevindt
zich op HP laserproducten:
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Aarden van antennes

Dit label geeft aan dat het product is geclassificeerd als een
LASERPRODUCT VAN KLASSE 1. U vindt dit label op een
laserapparaat dat is geïnstalleerd in uw product.

Referentie

Aarden van antennes
Aardingscomponent

1

Onderhoudsapparaat voor de elektriciteit

2

Stroomservice van het aardingselektrodesysteem
(NEC Art 250, Deel H)

3

Aardingsklemmen

4

Aardingsgeleiders (NEC Sectie 810-21)

6

Ontladingseenheid van de antenne
(NEC Sectie 810-20)
Aardingsklem

7

Ingangsdraad van de antenne

5
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Hoogspanningsleidingen
Externe antennesystemen mogen niet geïnstalleerd worden
in de buurt van hoogspanningskabels of andere licht- of
voedingscircuits of op plaatsen waar ze bovenop dergelijke
leidingen of circuits kunnen vallen.
WAARSCHUWING: Tijdens het installeren van
een extern antennesysteem dient u er zorg voor
te dragen geen hoogspanningsleidingen aan te
raken omdat contact met dergelijke leidingen
dodelijk kan zijn.
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