
Sülearvuti kasutusjuhend 

Käesoleva juhendiga tuleb tutvuda enne sülearvuti kasutamist! 

Teie turvalisuse ja korrektse kasutamise eesmärgil on antud kasutusjuhendiga tutvumine kohustuslik.  

Vältimaks eksimusi ja võimalike õnnetusi on vajalik, et kõik seadme kasutajad oleksid antud 

juhendiga tutvunud. 

Sülearvuti komplekti kuuluvad 

• Sülearvuti 

• Toitejuhe ja laadija 

• Kasutusjuhend 

Komplekti võib lisaks sellele kuuluda mitmeid lisasid. 

Ohutus 

• Ärge kasutage sülearvutit vanni, kraanikausi, basseini  vms lähedal. Vee sattumine arvutile 

põhjustab jäädavaid kahjustusi. 

• Ärge ühendage arvuti laadijad seinakontakti märgade kätega. 

• Ärge kasutage arvutiga vigastatud laadijat või toitekaablit. 

• Kasutage arvutiga vaid originaal varuosasid (laadija jms kaablid) 

• Enne sülearvuti puhastamist veenduge, et arvuti oleks väljas vooluvõrgust. 

Hoiatused 

• Sülearvuti ekraani võib puhastada vaid selleks ettenähtud vahendiga. Vahendit tuleb panna 

pehmele lapile ja siis sellega ekraani puhastada. Vältida tuleb liiga tugevat survet 

puhastamisel, kuna see võib ekraani kahjustada.  

• Ärge avage sülearvuti korpust ja ärge proovige tõrke korral seadet iseseisvalt parandada. 

Selle töö teostamiseks tuleb pöörduda lähimasse autoriseeritud esindusse. 

• Vigastuste vältimiseks ei tohi arvutisse sattuda võõrkehasid või vedelikku. 

• Sülearvutit ei tohi tõsta ekraanist või asetada raskeid asju sülearvutile, kuna see võib ekraani 

kahjustada. 

• Ärge kasutage sülearvutit tekil või süles selliselt, et jahutusavad on kaetud. See põhjustab 

sülearvuti ülekuumenemise ja tolm satub jahutussüsteemi. 

• Vältige sülearvuti kukkumist või põrutusi kuna see võib seadet vigastada. 

Sülearvuti aku 

• Kasutage ainult seadme jaoks mõeldud akusid. Vale aku võib kahjustada arvutit. 

• Vigastuse korral ärge üritage akut parandada. 

• Ärge katsuge aku kontakte käe või metallist esemega 

• Akut ei tohi visata tulle! 

• Akut ei tohi visata prügikasti. See tuleb viia vastavasse kogumiskohta! 



 

Puhastamine ja hooldus 

• Puhastusvahend tuleb kanda lapile, ja sellega arvutit puhastada. Ärge pihustage 

puhastusvahendit otse arvutile. 

• Ärge püüdke arvutit ise parandada. See lõpetab garantii ja asjatundmatu tegutsemine võib 

probleemi hullemaks muuta. 

Funktsioonid klaviatuuril 

Sülearvuti klaviatuuril on mitmed kiirvalikunupud. Neid kasutatakse kombineerides Fn ja sama 

värviga tähistatud funktsiooninupule korraga vajutades. 

NB! Funktsiooniklahvide asetus on mudelitel erinev, kuid funktsioonid jäävad samaks. 

• Kuu ikoon (F1) Lülitab arvuti ooterežiimi. 

• Raadiomast (F2) Lülitab sisse/välja arvuti Wi-Fi ja bluetooth ühendused. Funktsiooni 

kasutamiseks on vajalik vastava tarkvara olemasolu arvutis 

• Monitori ikoon (F3) Vahetab pildi sülearvuti ekraanilt välisele ekraanile ja võimaldab 

kasutada mõlemat monitori korraga 

• Päikese ikoon (F4) vähendab ekraani heledust 

• Päikese ikoon (F5) suurendab ekraani heledust 

• Kõlari ikoon (F6) Lülitab kõlarid sisse või välja 

• Heli ikoon (F7) vähendab helivaljust 

• Heli ikoon (F8) suurendab helivaljust 

• Mängi/paus (F9)Lülitab muusikatarkvara „pausi“ ja „mängi“ asendisse 

• CD stopp (F10) katkestab muusikamängimise 

• Tagasikerimise ikoon (F11) esimene vajutus alustab loo mängimist uuesti, teine vajutus 

lülitab eelmisele loole. 

• Edasi kerimise ikoon (F12) Alustab järgmise muusikafaili mängimist 

• Scr Lk – kerimislukk sisse/välja. Võimaldab teksti kerimist. 

• Nr Lk – numbri lukk. Võimaldab kasutada klaviatuuri tekstiklahvide sees olevaid numbreid. 

Tegutsemine tõrke korral ja soovitused. 

• Kui sülearvuti klaviatuurile satub kogemata mingi vedelik, lülitage koheselt arvuti välja, 

eemaldage toiteadapter ja aku. Keerake arvuti tagurpidi, et vedelik ei läheks rohkem sisse ja 

kontakteeruge võimalikult kiiresti hooldusega, et vähendada korrosioonist tulenevaid 

kahjustusi. 



• Arvuti ei lülitu sisse – aku võib olla täiesti tühi. Ühendage laadija ja laske arvutil mõnda aega 

laadida.  

• Ühendused – kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult ühendatud. Laadija sülearvuti küljes, 

pistik korralikult seinakontaktis ja voolukaabel korralikult laadija küljes. 

• Arvuti ei lae operatsioonisüsteemi – eemaldage küljest USB seadmed ja väljutage DVD plaat. 

Võimalik et arvuti püüab üles laadida mõnelt teiselt seadmelt. 

• Kui hoolimata eelpoolnimetatud näidetest arvuti ei käivitu, tuleb viia seade autoriseeritud 

hooldusesindusse. Ärge püüdke ise arvutit parandada! 

• Tähtsatest andmetest on soovitav teha varukoopiaid nii tihti kui võimalik. Kaotatud andmed 

ei lähe garantii alla! 

• Installeerige arvutisse viirusetõrjetarkvara. Enamus tarkvararikked on põhjustatud just 

viirustest. Tarkvaralised vead ei lähe garantii alla. 

• Uue aku puhul tuleb see laadida enne täiesti tühjaks ja siis täiesti täis. 

• Aku paremaks tugiajaks on soovitav reguleerida ekraani heledust, lülitada välja Wi-Fi, 

bluetooth, 3G modem jne, kui neid parasjagu ei kasutata. 

 


