
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

• Před použitím baterie MUSÍ BÝT již nainstalovaná aktualizace “BIOS upgrade software“ z 
www.avacom.cz!.

• Při instalaci software napájejte notebook POUZE  AC adaptérem ze sítě.
• Během instalace softwaru neodpojujte napájení notebooku!

POSTUP INSTALACE:

1. Ve svém internetovém prohlížeči otevřete stránky www.avacom.cz. V horní nabídkové liště stránek 
klikněte na „Ke stažení“ a potom na „Utilitky“. Klikněte na odkaz „SonyBiosPatch_20110116.exe“ a 
uložte tak soubor někam na pevný disk Vašeho notebooku Sony.

2. Otevřete složku se souborem „SonyBiosPatch_20110116.exe“ a dvojitým kliknutím na tento soubor 
spusťte instalační proces.

3. Operační systém ohlásí, že není přítomna baterie a zobrazí chybové hlášení.

4. Kliknutím na tlačítko „Close“ zavřete okno s chybou.
5. Vložte originální (původní) baterii do notebooku.
6. Dvojitým kliknutím na soubor „SonyBiosPatch_20110116.exe“ znovu spusťte instalační proces.
7. Pokud proběhly předchozí kroky v pořádku, zobrazí se žádost o souhlas s aktualizací biosu.
8. Pokud se Vám zobrazí červené chybové hlášení "system not supported", zopakujte postup od bodu 1.
9. Zaškrtněte políčko „Accept Agreement“, klikněte na volbu „File Mode“ a poté klikněte na tlačítko 

„Update“.

10.  Po úspěšném dokončení instalace se počítač sám restartuje .
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