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Ръководство на потребителя за  

комплект клавиатура и мишка HP Pavilion 200  

 

I. Преглед на комплекта и употреба: 

 

За да използвате този комплект трябва да свържете клавиатурата и мишката в два свободни USB 

порта.  

II. Информация за безопасност: 

▪ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не позволявайте по време на работа променливо токовият адаптер да 

докосва кожата или мека повърхност като например възглавници, постелки или дрехи. 

Променливотоковият адаптер отговаря на ограниченията за температурата на повърхностите, 

достъпни за потребителя, определени от съответните стандарти за безопасност. 

▪ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от електрически удар или повреда на 

оборудването: 

− Включвайте променливотоковия адаптер към контакт, който е лесно достъпен по всяко 

време. 

− Ако захранващият кабел има щепсел с 3 щифта, включвайте кабела към заземен контакт с 

3 извода. 

▪ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Съществува риск от експлозия, ако батерията бъде заменена с такава от 

неправилен тип. Изхвърляйте употребените батерии съгласно съответните инструкции. 

▪ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, удряйте 

или пробивайте; не свързвайте на късо външните контакти; не изхвърляйте в огън или вода. 

▪ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пазете батерията далеч от деца. 

 

III. Регулаторна информация: 
 

Декларация за съответствие: 
Продукти, носещи маркировка CE и маркировка за Обединеното кралство, съответстват на една 
или повече от следните директиви на ЕС и приложимите нормативни разпоредби на Обединеното 
кралство, които могат да се прилагат: 
Директива за радиосъоръженията 2014/53/ЕС; Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС;  
Директива за електромагнитна съвместимост (ЕМС) 2014/30/EС; Директива за екопроектиране 
2009/125/ЕО; Директива за ограничаване на опасните вещества 2011/65/ЕС. Съответствието с 
тези директиви се оценява с помощта на действащите европейски хармонизирани стандарти. 
 
Радиочестотни ленти и нива на максимална мощност (само при някои продукти): 
RadioTechnology → Максимална мощност на предаване EIRP (mW) 
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WLAN/Bluetooth: 2,4 GHz → 100 
WLAN: 5 GHz → 100 
WLAN: 6 GHz (LPI/VLP) → 200/25 
NFC: 13,56 MHz → 10 
Неспецифично късо обхватно устройство: 2,4 GHz → 10 
 
Забележка: Използвайте само поддържани от HP софтуерни драйвери и правилните настройки за 
държавата, за да се гарантира съответствие. 
 
Точката за контакт по нормативни въпроси на ЕС е HP Deutschland GmbH, HQ-TRE,71025, 
Boeblingen, Германия 
 
ВАЖНО: IEEE 802.11x безжична LAN с 5150–5350 MHz и/или 5945–6425* MHz честотна лента има 
ограничение да се използва само на закрито във всички страни, отразени в матрицата. 
Използването на това (тези) WLAN приложение(я) на открито може да предизвика смущения в 
съществуващите радиоуслуги. 
 
* Някои продукти могат да използват само 5925–6425 MHz за настройка във 
Великобритания. 
 

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребителите: 
Този символ означава да не изхвърляте своя продукт с другите битови 
отпадъци. Вместо това трябва да пазите човешкото здраве и околната среда, 
като предавате своето отпадъчно оборудване на специално определен 
събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно 
оборудване. За повече информация, моля, свържете се с вашата служба за 
изхвърляне на битови отпадъци или отидете на адрес: http://www.hp.com/recycle. 
 
Когато батерията е достигнала края на своя срок на експлоатация, не я изхвърляйте при 
общите домакински отпадъци. Съблюдавайте местните закони и правила за това как 
трябва да се изхвърлят компютърни батерии. 

 
НР насърчава клиентите да рециклират използван електронен хардуер, опаковки на оригинални 
печатащи касети от НР и акумулаторни батерии. За повече информация относно програмите за 
рециклиране вижте уеб сайта на HP на http://www.hp.com/recycle.  
 
За информация за изваждането на батерията, която може да се сменя от потребителя вижте 
ръководството за потребителя към продукта. 
 
Химически вещества: 
HP се ангажира да осигурява на своите клиенти информация за химическите вещества в своите 
продукти, доколкото това е необходимо за спазване на законовите изисквания като например 
REACH (Регламент EО № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета). Справка с химическа 
информация за този продукт може да се намери на адрес http://www.hp.com/go/reach. 
 
Информация за наредба на ЕК 1275/2008: 
За да намерите данни за консумацията на енергия, включително когато продуктът е в състояние 
на готовност в мрежата с всички части на кабелната мрежа свързани, направете справка със 
секция P14 „Допълнителна информация“ на IT ECO декларацията на продукта на адрес 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.  
 
Където е приложимо, активирайте или деактивирайте безжична мрежа, като използвате 
инструкциите, включени в ръководството за потребителя на продукта или в операционната 
система. Информацията също така е налична на адрес http://www.hp.com/support.  
 
За повече информация относно този продукт, моля вижте www.polycomp.bg 
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