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Hvor kan du få hjelp? 
Følg disse trinnene når du trenger hjelp fra HP: 

1 Se installasjonsoversikten og Brukerhåndboken hvis du 
trenger hjelp med å installere og bruke PCen. 

2 Hvis du vil ha raskere tilgang til hjelp, kan du registrere 
hjemme-PCen fra HP Pavilion via e-post, på Internett på 
http://www.register.hp.com 
eller via telefon. 

3 Bruk Hjelp på PCen hvis du trenger hjelp med 
maskinvaren eller programvaren. Klikk på Start og 
deretter på Hjelp og support. 

4 Du finner hjelp på Internett på HPs kundestøttesenter 
på HPs hjemmeside  
http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html 

5 Hvis du ikke har løst problemet, kan du først ringe 
PC-forhandleren, og deretter kan du ringe HPs 
kundestøttesenter på 815 62 070.  
Trykk på 8 når du hører velkomstmeldingen. 

HPs Web-område for support 
http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html 

HPs Web-område for registrering 
http://register.hp.com 

Brukerstøtte for 
programvare 
Hvis du har spørsmål om programvaren, kan du kontakte 
eller besøke programvareforhandlerens hjemmeside på én 
av Web-adressene nedenfor: 

Arcsoft 
http://www.arcsoft.com 

Pinnacle 
http://www.pinnaclesys.com 

Veritas 
http://www.veritas.com 

Lisensavtale for 
Hewlett-Packard 
Vilkårene i denne lisensavtalen gjelder for bruk av 
medfølgende programvare hvis ikke du har inngått en 
egen avtale med HP. 

Tildeling av lisens 
HP tildeler deg lisens til å bruke én kopi av programvaren. 
“Bruke” betyr lagre, laste, installere, kjøre eller vise 
programvaren. Du kan bare bruke programvare på én 
datamaskin eller prosessor om gangen. Du kan ikke endre 
programvaren eller deaktivere noen av lisens- eller 
kontrollfunksjonene i programvaren. Hvis programvaren 
er lisensiert for “samtidig bruk”, kan du ikke la flere enn 
maksimalt antall godkjente brukere bruke programvaren 
samtidig. 

Eierrettigheter 
HP, HPs datterselskaper eller HPs tredjepartsleverandører 
eier og har opphavsrett til programvaren. Din lisens gir 
ikke eierrettigheter til programvare og utgjør ikke salg av 
rettighetene til programvaren. HPs tredjepartsleverandører 
kan beskytte sine rettigheter ved eventuell overtredelse av 
vilkårene i denne lisensavtalen. 

Kopiering og tilpassing 
Du kan bare kopiere eller tilpasse programvaren til 
arkiveringsformål, hvis det er helt nødvendig for godkjent 
bruk av programvaren. Du må kopiere alle merknader om 
opphavsrett fra originalprogramvaren til alle kopier eller 
tilpassinger. Du kan ikke kopiere den medfølgende 
dokumentasjonen, heller ikke deler av den, uten skriftlig 
tillatelse fra HP. Du kan ikke kopiere programvaren eller 
dokumentasjonen til nettverk med allmenn tilgang. 

Ingen dekompilering eller dekryptering 
Du kan ikke dekompilere programvaren uten skriftlig 
tillatelse fra HP. I noen jurisdiksjoner kreves kanskje ikke 
HPs tillatelse for begrenset dekompilering. Ved forespørsel 
må du gi HP rimelig detaljert informasjon om 
dekompilering. Du kan ikke dekryptere programvaren 
med mindre det er nødvendig for å kunne bruke den. 

Overføring 
Lisensen vil automatisk opphøre ved overføring av 
programvaren. Ved overføring må du levere programvaren 
og eventuelle kopier og relatert informasjon til den som 
overtar lisensen. Den som overtar lisensen, må godta 
vilkårene i denne lisensen som betingelse for overføringen. 
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Opphør 
HP kan trekke tilbake lisensen hvis ikke vilkårene i denne 
lisensavtalen følges. Ved opphør må du umiddelbart 
ødelegge programvaren og alle kopier, tilpassinger og 
deler av den. 

Eksportrestriksjoner 
Det er ikke tillatt å eksportere eller videreeksportere 
programvaren eller en kopi eller tilpassing, hvis det ikke er 
i overensstemmelse med gjeldende lover eller 
bestemmelser. 

Begrensede rettigheter 
Denne programvaren og medfølgende dokumentasjon er 
utviklet kun på privat bekostning. De leveres og lisensieres 
som “kommersiell dataprogramvare” slik det fremgår i 
DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 
(mai 1991) eller DFARS 252.227-7014 (jun. 1995), som 
“kommersiell enhet” slik det fremgår i FAR 2.101(a) eller 
som “begrenset dataprogramvare” slik det fremgår i 
FAR 52.227-19 (jun. 1987) (eller enhver form for tilsvarende 
bestemmelse eller kontraktklausul), det som måtte gjelde. 
Du har bare rettigheter til denne programvaren og 
eventuell medfølgende dokumentasjon i samsvar med 
gjeldende FAR- eller DFARS-klausul eller HPs standard 
programvareavtale for det aktuelle produktet. Kontroller 
dokumentasjonen som fulgte med PCen, for å se hvilke 
garantivilkår som gjelder for PCen.  

(Rev. 090502) 

Garantierklæring fra 
Hewlett Packard 
VARIGHET FOR GARANTI: 1 år 

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren, at HP-
maskinvare, -tilbehør, og -rekvisita er uten mangler i 
materiale og utførelse. Denne garantien trer i kraft ved 
kjøpsdato og gjelder i perioden som er angitt ovenfor. 

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren, at programvaren 
ikke vil slutte å fungere på grunn av mangler i materiale og 
utførelse hvis programvaren er riktig installert og brukes 
på riktig måte. HP garanterer ikke at programvaren vil 
fungere med maskinvare- og programvarekombinasjoner 
som du har valgt, eller oppfylle krav som du har 
spesifisert. 

Når et nettverkskort (NIC) er forhåndsinstallert på fabrikk 
av HP i HP Pavilion, garanterer HP at riktige drivere er 
installert og at HP Pavilion vil gjenkjenne NIC-kortet. HPs 
garanti dekker imidlertid IKKE tilkoblingsproblemer, som 
IKKE støttes. HP-produkter kan inneholde resirkulerte 
deler, som er som nye i ytelse, eller som har vært benyttet 
til tilfeldig bruk. 

Hvis HP får melding om slike mangler i garantiperioden, 
vil HP etter eget skjønn reparere eller erstatte produkter 
som beviselig har mangler. Hvis programvaren har 
mangler, vil HP erstatte programvaremedia som ikke 
utfører programinstruksjonene som følge av slike mangler. 
Reservedeler eller deler vil være nye eller tilsvarende nye 
i ytelse.  

Hvis det ikke er mulig for HP innen rimelig tid å reparere 
eller erstatte produktet til den tilstanden som er garantert, 
har du rett til refusjon av kjøpesummen på prosentvis basis 
mot umiddelbar retur av produktet. Ved refusjon i de 3 
første månedene etter kjøpsdato vil 100% av kjøpesummen 
bli refundert. Ved refusjon innen 3–6 måneder etter 
kjøpsdato vil 85% av kjøpesummen bli refundert. Ved 
refusjon innen 6–9 måneder etter kjøpsdato vil 55% av 
kjøpesummen bli refundert. Ved refusjon innen 9–12 
måneder vil 35% av kjøpesummen bli refundert. 

HPs garanti er gyldig i alle land/regioner der HP tilbyr 
støtte for produktet og der HP har markedsført produktet. 
Nivået på garantiservicen du får, kan variere etter lokale 
standarder. HP vil av juridiske eller forskriftsmessige 
grunner ikke endre formen, egnetheten eller funksjonen 
til produktet for å gjøre det operativt i land/regioner der 
produktet aldri var ment for bruk. 

HP garanterer ikke at produktene vil fungere uten avbrudd 
eller feil. HPs garanti gjelder ikke mangler som oppstår på 
grunn av: (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller 
kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller 
rekvisita som ikke er levert av HP, (c) uautorisert endring 
eller feilbruk, (d) drift utenfor angitte miljøspesifikasjoner 
for produktet, (e) feilaktig klargjøring og vedlikehold av 
driftsstedet, (f) uautorisert vedlikehold eller reparasjon, 
eller (g) misbruk, uaktsomhet, tap eller skade under 
transport. 
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I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD 
TIL GJELDENDE LOVGIVNING, ER GARANTIENE 
OVENFOR DINE ENESTE OG UTTØMMENDE 
RETTSMIDLER, OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER 
VILKÅR, VERKEN SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, ER 
UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. I DEN 
UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL 
GJELDENDE LOVGIVNING, ER ALLE 
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM 
GJELDER TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG 
ANVENDELIGHET TIL BESTEMT FORMÅL, 
BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE 
GARANTIEN SOM ER ANGITT OVENFOR. Enkelte 
land/regioner tillater ikke begrensninger i varigheten av 
underforståtte garantier. Begrensningen eller unntaket 
ovenfor gjelder derfor muligens ikke for deg. Denne 
garantien gir forbrukeren bestemte juridiske rettigheter. 
Det er også mulig at forbrukeren har andre rettigheter, som 
varierer avhengig av land/region, stat eller provins. 

Det kan hende at du har flere lovfestede rettigheter overfor 
selgeren basert på kjøpsavtalen. Denne hp-garantien har 
ikke på noen måte innvirkning på disse rettighetene.  

Kundeansvar 
Det kan hende at du må kjøre diagnoseprogrammer levert 
av HP før en maskinvarereparasjon planlegges eller en 
reservedel sendes. Hvis ingen maskinvarefeil registreres 
under problemløsingen, vil tjenesten belastes i henhold til 
HPs standardrater. 

Du er ansvarlig for sikkerheten til din egen proprietære og 
konfidensielle informasjon, og for å ha en prosedyre som 
ligger utenfor produktene for rekonstruksjon av tapte eller 
endrede filer, data eller programmer. 

Du bør ta sikkerhetskopi av alle data på systemet før du 
ringer HPs kundestøttesenter for reparasjon. Ved 
innlevering til HPs reparasjonssenter må du fjerne alt 
ekstra tilbehør og pakke den defekte enheten i 
originalemballasjen. 

Få garantireparasjonsservice for maskinvare 
Så lenge maskinvaregarantien varer, omfatter 
maskinvarereparasjonsservice deler som kan byttes av 
kunden, og innleveringstjenester, som beskrevet nedenfor. 
For å få maskinvaregarantiservice må du ringe ett av 
telefonnumrene som er angitt tidligere i denne håndboken, 
eller ta med deg HP Pavilion-maskinen til en autorisert 
tjenesteleverandør. Du må kunne forevise kjøpsbevis. 

Service på deler som kan byttes ut av 
kunden 
Hvis dette er tilgjengelig der du bor, kan noen deler som 
du selv kan skifte ut sendes ved ekspressdeleforsendelse. 
HP vil sende deg den relevante delen sammen med 
skriftlige instruksjoner om hvordan du bytter ut den 
defekte komponenten. Om nødvendig vil HP gi deg hjelp 
via telefon. Defekte deler og enheter må returneres til HP 
innen 30 dager. HP kan be om et kredittkort som sikkerhet 
for dyrere deler (for eksempel skjermer) og vil belaste deg 
for utsalgsprisen for delen hvis den defekte delen eller 
enheten ikke returneres innen 30 dager. 

Innleveringstjenester 
Maskinvareservice i løpet av maskinvaregarantiperioden 
kan fås ved å returnere PCen til en autorisert 
tjenesteleverandør for HP Pavilion PC. 

Nedenfor står navn og adresse til HP-enheten som er 
ansvarlig for oppfyllelse av denne HP-garantien i ditt land / 
din region: 

Norge 
Hewlett-Packard Norge AS 
Østensjøveien 32 
0609 OSLO 

VIKTIG: BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN ER 
UNDERLAGT VILKÅRENE I LISENSAVTALEN SOM ER 
ANGITT PÅ FØRSTE SIDE. BRUK AV PROGRAMVAREN 
INNEBÆRER AT DU GODTAR DISSE 
LISENSVILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR 
VILKÅRENE I LISENSAVTALEN, KAN DU RETURNERE 
PROGRAMVAREN OG FÅ HELE KJØPESUMMEN 
REFUNDERT. HVIS PROGRAMVAREN LEVERES 
SAMMEN MED ET ANNET PRODUKT, KAN DU 
RETURNERE HELE DET UBRUKTE PRODUKTET OG FÅ 
HELE KJØPESUMMEN REFUNDERT. HPs lisensavtale for 
programvare gjelder for all programvare du mottar, med 
unntak av programvare fra Microsoft®. Microsoft-
produkter er lisensiert under Microsofts lisensavtale for 
sluttbrukere (EULA), som finnes i Microsofts elektroniske 
dokumentasjon. 
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Samsvarserklæring 
I henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014 

Produsentens navn: Hewlett-Packard Company 

Produsentens adresse: 10500 Ridgeview Ct. 
Cupertino, CA 95015-4010 
USA  

kunngjør at produktet 

Produktnavn: HP Pavilion Multimedia Personal 
Computer System 

Modellnummer: 100-serien, 300-serien, 400-serien, 
500-serien, 600-serien, 700-serien, 
a000-serien, t000-serien, m000-serien 

Produktvalg: Alle 

oppfyller følgende produktspesifikasjoner: 

Sikkerhet: 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/EN55022:1998 klasse B1) 
CISPR 24:1997/EN55024:1998 

IEC 61000-3-2:1995/EN61000-3-2:1995 + A14 — 
Svingninger 
IEC 61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 — 
Flimring 

FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B2)/ICES-003, 
2 utgave 
AS/NZS 3548:1995 +A1 + A2:1997/CISPR 
22:1993 +A1 + A2:1996 klasse B1) 

Telecom: TBR 21:1998, EG201 121:1998 

Tilleggsinformasjon: 

Dette produktet oppfyller kravene i følgende direktiver og 
bærer derfor CE-merket. 

– R&TTE-direktiv 1999/5/EF 

1) Produktet ble testet i en vanlig konfigurasjon med 
Hewlett-Packard-PC og tilbehør. 

2) Dette utstyret samsvarer med del 15 i det amerikanske 
FCC-regelverket (Federal Communications 
Commission). Bruk er underlagt følgende to 
betingelser: (1) utstyret må ikke forårsake skadelig 
interferens, og (2) utstyret må tåle eventuell mottatt 
interferens, inkludert interferens som kan forårsake 
uønsket drift. 

Hardware Quality Engineering Manager 
Cupertino, CA, USA   juli 2003 

For informasjon KUN om regelverk, ta kontakt med: 

Kontakt i Europa: Hewlett-Packard GmbH. HQ-TRE 
Herrenberger Straße 140 
D-71034 Böblingen, Tyskland 
(FAKS: + 49-7031-14-3143) 
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Driftsspesifikasjoner 
 

Elektriske 
spesifikasjoner: 

 
Modeller: 100-serien, 
300-serien, 400-serien, 
500-serien, 600-serien, 
700-serien, 000-serien, 
t000-serien og m000-serien 
100–127 V�/200–240 V�, 
4/2 A, 50/60 Hz 

Driftstemperatur: 5 til 35 °C 

(På modeller med stasjon 
for DVD+RW/+R er 
driftstemperaturen 5 til 30 °C) 

Lagringstemperatur: -40 til 70 °C 

Driftsfuktighet: 15 til 80% ved 26 °C 

Lagringsfuktighet: 90% ved 65 °C (ikke kondens) 

Driftshøyde: 0–2286 m 

Lagringshøyde: 0–4572 m 
 

 

Dette produktet leveres med batterier. Ikke kast batteriene 
sammen med vanlig avfall, men lever dem på 
innsamlingsstasjon. 

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg 
zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. 
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Informasjon om lovgivning og sikkerhet

 

ADVARSEL: HP Pavilion er tung, så pass på at du 
løfter datamaskinen på en ergonomisk riktig 
måte når du skal flytte den. 

 

 

ADVARSEL: Elektrostatiske utladninger (ESD) kan 
skade diskettstasjoner, tilleggskort og andre 
komponenter. Hvis en ESD-stasjon ikke er 
tilgjengelig, bør du ha på deg en 
håndleddsstropp som er koblet til en metallplate 
på datamaskinen. Legg kortene på et underlag 
av skumplast eller inni emballasjen de ble levert 
i. Ikke legg kortene oppå emballasjen. 

 

 

ADVARSEL: Systemet må ikke brukes når 
dekselet er av. Du må alltid sette på dekselet 
igjen før du slår på systemet. 

 

 

ADVARSEL: Les “Ekstra sikkerhetsinformasjon” 
senere i dette dokumentet før du installerer og 
kobler til strømsystemet. 

 

 

ADVARSEL: Hvis du bruker feil type 
minnemoduler, kan det skade systemet. 

 
 

 

ADVARSEL: Ikke dra minnemodulen ut av sporet. 
Bruk klemmene til å frigjøre modulen. 

 

 

ADVARSEL: Du må ikke overbelaste systemet ved 
å sette inn tilleggskort som overbelaster 
strømforsyningsenheten. Systemet er utformet 
for gjennomsnittlig 2 Ampere +5 V-strøm for 
hvert kort i maskinen. Det totale +5 V-
strømforbruket på et fullt belastet system (et 
system der alle tilleggskortsporene er i bruk) må 
ikke overstige det totale antall spor ganger 
2 Ampere. 

 

 

ADVARSEL: Kantene på dekselet er skarpe. 

 

 

ADVARSEL: Hvis det brukes feil batteri, kan det 
oppstå fare for eksplosjon. Du må bare bruke 
samme, eller tilsvarende, batteritype. Kast 
brukte batterier i henhold til produsentens 
instruksjoner. 

 

ENERGY STAR-samsvar 
Hewlett-Packard Pavilion-PCer og -
skjermer merket med ENERGY STAR®-
logoen, oppfyller ENERGY STAR-
retningslinjene for energieffektivitet som 
er fastsatt av de amerikanske miljøvernmyndighetene 
(Environmental Protection Agency). 

Produkter med ENERGY STAR-merket er laget for å 
forbruke mindre energi, slik at din strømregning blir 
redusert og miljøet skånes. 

ENERGY STAR® er et registrert varemerke som tilhører de 
amerikanske myndighetene. 

EMI-erklæring (kun Den 
europeiske union) 
Dette er et produkt i klasse B. I et hjemmemiljø kan dette 
produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller kan det 
kreves at brukeren setter i verk tilfredsstillende tiltak. 

Europeisk erklæring om telenett 
(kun Den europeiske union) 
Dette produktet oppfyller kravene i R&TTE-direktivet 
1999/5/EF (Annex II) og bærer derfor CE-merket. På 
grunn av ulikheter mellom forskjellige PSTN-nett i ulike 
land/regioner gir godkjenningen i seg selv imidlertid 
ingen ubetinget garanti for at utstyret skal fungere korrekt 
på hvert termineringspunkt i PSTN-nettet. Skulle det 
oppstå problemer, må du i første omgang kontakte 
utstyrsleverandøren. 

Europeisk erklæring om 
nettkompatibilitet (kun Den 
europeiske union) 
Dette utstyret er utformet for bruk med analoge DTMF-nett 
(TBR-21-kompatibelt). 

Utstyret kan ha problemer med å fungere sammen med 
PSTN-nett som bare støtter pulsringing. Kontakt 
nettoperatøren hvis du ønsker mer hjelp. 
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Informasjon om samsvar i 
Storbritannia 
Dette modemet er godkjent av den britiske handels- og 
industriministeren (Secretary of State at the Department of 
Trade and Industry) for tilkobling til en enkeltlinje i det 
offentlige svitsjede telenettet som drives av enkelte 
godkjente offentlige telekommunikasjonsoperatører eller 
systemer som er tilkoblet disse. (Bare for direktelinjer, ikke 
delte tjenester eller bæresystemer av typen 1-1.) 

Dette modemet kan også brukes til tilkobling til PABXer 
(Private Automatic Branch Exchanges), som returnerer 
sekundær indikasjon. 

Hvis dette modemet skal brukes sammen med en PBX som 
returnerer sekundær indikasjon, må det ikke settes inn mer 
enn to pauser som hver er på fire sekunder, mellom det 
første PSTN-tilgangssifferet og nummeret som skal ringes. 
Dette er for å unngå interferens på PTO-nettet. 

Hvis dette modemet skal brukes sammen med en PBX som 
har linjekabel som eies av BT, kan tilkobling av modemet til 
PBXen bare utføres av BT eller av personell som er 
autorisert for vedlikehold av PBXen, med mindre det 
autoriserte vedlikeholdspersonellet har fått 14 dagers 
skriftlig varsel om at tilkoblingen skal gjøres av en annen 
person, og at varslingsperioden er utløpt. 

Modemet kan bare brukes på telefonlinjer som har 
funksjonene Loop-Disconnect eller Multi-Frequency 
Dialling. 

Brukere av dette modemet gjøres oppmerksom på at 
godkjennelsen gjelder tilkobling til PSTN via 
telefonlinjegrensesnittet som leveres med det. Hvis 
modemet tilkobles PSTN med annet utstyr, blir 
godkjennelsen ugyldig. 

Det er ingen garanti for at utstyret skal fungere under alle 
forhold. Eventuelle problemer må rapporteres til 
forhandleren. 

Noen nettoperatører krever at brukere som ønsker å 
benytte nettet, søker om tillatelse til å koble seg til og 
installere riktig kontakt. 

Ringerekvivalensnummer 
REN-nummeret til dette modemet er 1. REN angir 
maksimalt antall apparater som kan være koblet til en 
telefonlinje samtidig. REN-verdien for hvert apparat legges 
sammen, og må ikke overskride 4. Med mindre annet er 
markert, kan en telefon antas å ha en REN-verdi på 1. 

Godkjent bruk 
Dette modemet er godkjent bare for følgende: 

• Lagring av telefonnumre for henting etter en 
forhåndsbestemt kode 

• Deteksjon av første fortsettelsesindikasjon 

• Automatisk ringing/automatisk svar 

• Tonedeteksjon 

• Drift ved fravær som sekundær indikasjon 

• Høyttalerfunksjon 
Dette modemet passer IKKE til bruk sammen med 
betalingstelefoner. 

Dette modemet er ikke godkjent for tilkobling til private 
taletjenestenett i Storbritannia. 

Dette modemet støtter ikke automatisk gjenoppringing. 

All annen bruk gjør godkjenningen av modemet ugyldig 
hvis bruken resulterer i at standardene som godkjenningen 
ble gitt i henhold til, ikke lenger oppfylles. 

Godkjenningen av dette modemet blir UGYLDIG hvis 
apparatet er utsatt for endring på måter som ikke er 
autorisert av BABT, eller hvis det brukes sammen med eller 
er koblet til eksterne programmer som ikke formelt er 
godkjent av BABT. 

Lagring av numre 
Du bør kontrollere telefonnumrene som er lagret i 
modemet straks etter programmeringen. 

For å unngå at klasse- og nettinterferens blir feildirigert bør 
du kontrollere at alle manuelt programmerte telefonnumre 
blir angitt korrekt. 

Du kan velge om nummeret du angir, skal inneholde et 
PAUSE-tegn (et komma), slik at modemet kan fungere med 
en PABX. Hvert komma gir en forsinkelse på to sekunder. 



10 

 

 

ADVARSEL: Når du bruker denne enheten, må 
grunnleggende forholdsregler alltid følges for å 
redusere risikoen for brann, elektrisk støt og 
skade på personer, inkludert følgende: 

• Ikke bruk dette produktet nær vann, for 
eksempel nær et badekar, en håndvask, 
kjøkkenvask eller oppvaskkum, i en våt 
kjeller eller nær et svømmebasseng. 

• Unngå å bruke dette produktet under en 
elektrisk storm. Det kan være en liten risiko 
for elektrisk støt fra lyn. 

• Ikke bruk dette produktet til å rapportere en 
gasslekkasje nær lekkasjen. 

• Koble alltid fra modemkabelen før du åpner 
utstyrskapslingen eller berører en ikke isolert 
modemkabel, plugg eller interne 
komponenter. 

• Hvis dette produktet ble levert uten 
telefonledning, må du bare bruke 
telekommunikasjonsledning på 26 AWG eller 
større for å redusere risikoen for brann. 

• Ikke koble til en modem- eller telefonkabel i 
uttaket for nettverkskort (Network Interface 
Card [NIC]). 

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE 
 

Ekstra 
sikkerhetsinformasjon 
Dette produktet er ikke evaluert for tilkobling til “IT”-
strømsystemer (distribusjonssystem med vekselstrøm uten 
direkte kobling til jord, i henhold til IEC 60950). 

Sikkerhetsadvarsel om vekselstrøm 
 

 

Riktig elektrisk tilkobling (bare Norge og 
Sverige) 
ADVARSEL: Apparatet må kun tilkobles jordet 
stikkontakt.  
VARNING! Apparaten skall anslutas till jordat 
uttag när den ansluts till ett nätverk. 

 
 

 

ADVARSEL: Installer datamaskinen i nærheten av 
et strømuttak. HP Pavilion-PCen kobles primært 
til og fra strømnettet ved hjelp av strømkabelen. 
Denne må derfor til enhver tid være lett 
tilgjengelig. Av sikkerhetshensyn er 
strømledningen som følger med systemet, jordet. 
Bruk alltid strømkabelen i en jordet stikkontakt 
for å unngå elektrisk støt. 

 

 

 

ADVARSEL: Systemet er utstyrt med en 
spenningsvalgbryter for bruk i et 115- eller 230-
volts strømsystem. Spenningsvalgbryteren er 
forhåndsinnstilt til riktig spenningsinnstilling for 
bruk i landet/regionen der den opprinnelig ble 
solgt. Hvis du setter spenningsvalgbryteren i feil 
posisjon, kan PCen bli skadet og eventuell 
underforstått garanti blir ugyldig. 

 

 

ADVARSEL: For å redusere muligheten for 
elektrisk støt fra telenettet må du koble 
datamaskinen til strømnettet før du kobler den 
til telefonlinjen. Du må også koble fra 
telefonlinjen før du kobler datamaskinen fra 
strømforsyningsenheten. 

 
 

 

ADVARSEL: Du må alltid koble modemet fra 
telefonsystemet før du tar av eller på dekselet til 
datamaskinen. 

 
 

 

ADVARSEL: Datamaskinen må ikke brukes når 
dekselet er av. 

 
 

 

ADVARSEL: Strømforsyningen kan ikke repareres 
av brukere. For å unngå skade på strømuttaket 
må du kontakte kvalifiserte fagfolk hvis det blir 
nødvendig å reparere eller erstatte det. Alle 
andre komponenter kan repareres av brukere. 

 
 

 

ADVARSEL: Av sikkerhetshensyn må du alltid 
koble systemet fra strømkilden og fra eventuelle 
telekommunikasjonssystemer (for eksempel 
telefonlinjer), nettverk eller modemer før du 
utfører noen av prosedyrene som er beskrevet i 
denne håndboken. Hvis du ikke gjør det, kan du 
risikere personskader eller skader på utstyr. 
Inne i strømforsyningen og modemet i dette 
produktet er det skadelige spenningsnivåer. 

Advarsel for litiumbatteri 
 

 

ADVARSEL: PCen bruker et litiumbatteri, type 
CR2032. Hvis det brukes feil batteri, kan det 
oppstå fare for eksplosjon. Bytt bare ut med 
samme eller tilsvarende type, anbefalt av 
produsenten. Kasser brukte batterier i henhold 
til produsentens instruksjoner. 
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Erklæring om lasersikkerhet 
Klasse 1 LED-produkt 
CD-ROM- og DVD-ROM-stasjonene inneholder et 
lasersystem og er klassifisert som laserprodukt i klasse 1 
ifølge en stråleytelsesstandard vedtatt av det amerikanske 
helsedepartementet (Department of Health and Human 
Services) i loven Radiation Control for Health and Safety 
Act av 1968. 

Hvis enheten noen gang trenger vedlikehold, må du 
kontakte et autorisert servicekontor. 

 

 

ADVARSEL: Bruk av kontroller, justeringer eller 
ytelsesprosedyrer som avviker fra dem som er 
angitt i Brukerhåndboken, kan føre til skadelige 
strålingsnivåer. For å unngå direkte eksponering 
for laserstrålen må du ikke forsøke å åpne 
dekselet til CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen. 

 

Laserproduktetikett 
Følgende etikett eller tilsvarende er plassert på HPs 
laserprodukter: 

 

Denne etiketten angir at produkter er klassifisert som et 
LASERPRODUKT KLASSE 1. Denne etiketten er plassert 
på en laserenhet i produktet. 

Beskyttelse av TV-antennekontakter 
Ekstern TV-antennejording 
Hvis utendørs antenne eller kabelsystem kobles til 
produktet, må du kontrollere at antennen eller 
kabelsystemet er elektrisk jordet, slik at det gir en viss 
beskyttelse mot spenningsstøt og støt fra oppsamlet statisk 
elektrisitet. Artikkel 810 i National Electrical Code, 
ANSI/NFPA 70, gir informasjon om riktig elektrisk jording 
av mast og støttestruktur, jording av ledning til en 
utladningsenhet for antenne, størrelsen på jordingslederne, 
plassering av utladningsenhet for antenne, tilkobling til 
jordingselektroder og krav til jordingselektroden. 

Beskyttelse mot lynnedslag 
For å gi ekstra beskyttelse til Hewlett-Packard-produkter 
når det lyner, eller hvis utstyret er uten oppsyn og ikke blir 
brukt i lange perioder, må du dra ut støpselet av 
stikkontakten og koble fra antennen eller kabelsystemet. 
Dermed forhindrer du skade på produktet på grunn av lyn 
eller spenningsvariasjoner. 
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Jording av antenne

Jording av antenne

Jordingskomponent

Elektrisk serviceutstyr

Jordingsklemmer

Jordingsklemme

Jordingsleder (NEC, seksjon 810-21) 

Utladningsenhet for antenne (NEC, seksjon 810-20)

Antennegjennomføring

Jordingselektrodesystem 
(NEC, artikkel 250, del H)

Henvisning

 

Strømlinjer 
Et utendørs antennesystem må ikke plasseres i nærheten av 
luftstrekte strømlinjer, elektrisk lys eller strømkretser, eller 
steder der det kan falle mot slike strømlinjer eller -kretser. 

 

 

ADVARSEL: Når du installerer et utendørs 
antennesystem, må du være svært påpasselig 
med å ikke røre slike strømlinjer eller -kretser. 
Det kan være livsfarlig å ta på dem. 
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