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Čtěte  nejdříve  

 

 

Pokud je váš počítač vypnutý nebo probíhá dobíjení 

baterie, mohou být základna, opěrky pro ruce nebo jiné díly 

horké. Nepokládejte na počítač dlaně, neberte počítač na 

klín a vyhněte se kontaktu horké části počítače 

s jakýmikoli jinými částmi vašeho těla po delší dobu. Při 

používání klávesnice nepokládejte dlaně na opěrky pro ruce 

po delší dobu. 

Váš počítač vytváří při normální činnosti teplo. Množství 

tepla závisí na velikosti systémové aktivity a na úrovni 

nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes 

oděv, může být nepříjemný nebo způsobit i popáleniny. Při 

používání klávesnice byste měli dělat pravidelné přestávky 

tím, že zvednete ruce z opěrek pro ruce. Dále si dejte 

pozor, abyste klávesnici nepoužívali příliš dlouhou dobu.
  

  

 

 

Je-li napájecí zdroj připojen k zásuvce a k počítači, 

vytváří teplo. Při používání napájecího zdroje se ho 

nedotýkejte žádnou částí těla. Nikdy nepoužívejte napájecí 

zdroj k zahřívání svého těla. Dlouhodobý kontakt s tělem, 

dokonce i přes oděv, může způsobit popáleniny.
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Kabely AC adaptéru, myši, klávesnice, tiskárny a dalších 

elektronických zařízení a rovněž komunikační linky veďte 

tak, aby na ně nemohl nikdo stoupnout nebo o ně 

zakopnout, aby nemohlo dojít k jejich skřípnutí počítačem 

nebo jinými objekty, to znamená, aby nebyly naprosto 

žádným způsobem vystaveny zacházení, které by mohlo 

ohrozit provoz počítače. Násilné zacházení s kabely může 

mít za následek poškození kabelů.
  

  

 

 

Dříve, než pohnete s počítačem, proveďte některý 

z následujících kroků: Vypněte počítač nebo stiskněte 

Fn+F4, čímž počítač uvedete do spánkového řežimu, nebo 

stiskněte Fn+F12, čímž počítač uvedete do režimu 

hibernace. 

Před přemístěním počítače ověřte, že indikátor napájení 

nesvítí. Tak předejdete poškození jednotky pevného disku 

a ztrátě dat.
  

  

 

 

Počítač nevystavujte nárazům, poškrábání, namáhání 

krutem, vibracím ani tlaku. Na počítač, displej nebo externí 

zařízení nepokládejte těžké předměty.

  

  

 

 

Používejte kvalitní brašnu, která zajišťuje dostatečné 

tlumení a ochranu. Počítač nedávejte do plného kufru nebo 

tašky.
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Do blízkosti počítače nedávejte kapaliny, abyste předešli 

jejich rozlití, a s počítačem pracujte mimo dosah vody, 

abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
 

 

Čtěte nejdříve vii
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Kapitola  1. Důležité  bezpečnostní  instrukce  

 

Poznámka  

Nejprve  si,  prosím,  přečtěte  důležité  bezpečnostní  instrukce.

 Tyto  informace  vám  pomohou  bezpečně  používat  počítač  v provedení  notebook.  

Uschovejte  si dokumentaci  dodanou  s počítačem  a postupujte  v souladu  s ní.  

Instrukce  v tomto  dokumentu  nemění  podmínky,  za  kterých  jste  počítač  pořídili,  ani  

podmínky  v Omezené  záruce  Lenovo™. Další  informace  naleznete  v části  Kapitola  3, 

“Informace  o záruce”,  na  stránce  19.  

Bezpečnost  zákazníků  je  důležitá.  Produkty  jsou  navrženy  tak,  aby  byly  bezpečné  

a účinné.  Osobní  počítače  jsou  však  elektronická  zařízení.  Napájecí  šňůry, napájecí  

adaptéry  a další  díly  mohou  způsobit  nebezpečné  situace  vedoucí  k úrazu  nebo  

poškození  majetku,  zvláště  jsou-li  používány  nesprávným  způsobem.  Toto  nebezpečí  

snížíte  tím,  že  budete  postupovat  podle  návodu  k produktu,  že  budete  dodržovat  pokyny  

uvedené  na  produktu  a v dokumentaci  a že  si  pečlivě  přečtete  informace  v tomto  

dokumentu.  Dodržováním  pokynů  uvedených  v tomto  dokumentu  a v dokumentaci  

k produktu  se budete  chránit  před  nebezpečím  a vytvoříte  bezpečnější  pracovní  

prostředí  u počítače.  

Poznámka:   Tyto  instrukce  obsahují  odkazy  na napájecí  adaptéry  a baterie.  Kromě  

přenosných  počítačů  v provedení  notebook  jsou  některé  produkty  (jako  

reproduktory  a monitory)  dodávány  s externími  napájecími  adaptéry. 

Máte-li  takový  produkt,  pak  tyto  instrukce  platí  i pro  něj.  Počítače  

obsahují  vnitřní  baterii  velikosti  mince,  která  poskytuje  napájení  pro  

systémové  hodiny  i v době,  kdy  počítač  není  připojen  k napájení,  takže  se 

bezpečnostní  instrukce  pro  baterie  vztahují  na všechny  počítače.  

Stavy, které vyžadují okamžitou akci 

K  poškození  produktu  může  dojít  nesprávným  používáním  nebo  zanedbáním  

údržby.  Některé  poškození  může  být  natolik  závažné,  že  by  produkt  neměl  být  

používán,  dokud  není  zkontrolován  a případně  opraven  autorizovaným  servisem.  

Při  zapínání  věnujte  produktu,  jako  každému  elektronickému  zařízení,  pozornost.  

Ve  výjimečných  případech  můžete  ucítit  či uvidět  dým  nebo  jiskry  vyletující  

z ventilačních  otvorů  produktu.  Nebo  můžete  uslyšet  zvuk,  jako  je  prasknutí  nebo  

zasyčení.  Tyto jevy  mohou  znamenat,  že selhala  vnitřní  elektronická  součástka  tak,  

že  neohrožuje  bezpečnost.  Také mohou  znamenat,  že  došlo  k nebezpečné  poruše.  

Nepodstupujte  zbytečné  riziko  a nepokoušejte  se vyřešit  situaci  sami.  Další  
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asistenci  vám  poskytne  středisko  Customer  Support Center.  Seznam  telefonních  

čísel  servisu  a podpory  najdete  zde:  http://www.lenovo.com/support/phone 

Počítač  a jeho  součásti  často  kontrolujte  na  známky  poškození,  opotřebování  nebo  

nebezpečí.  Nejsou-li  všechny  díly  v pořádku,  produkt  nepoužívejte.  Obraťte  se  na  

středisko  Customer  Support Center  nebo  na  výrobce  produktu,  aby  vám  sdělili,  

jak  produkt  zkontrolovat  a případně  opravit.  

Pokud  dojde  k některému  z následujících  výjimečných  případů,  přestaňte  

používat  produkt  a odpojte  ho  od  napájení  a telekomunikačních  linek,  dokud  

nezískáte  od  střediska  Customer  Support Center  pokyny  pro  další  postup.  

v   Napájecí  šňůry a adaptéry, zástrčky,  chrániče  přepětí  nebo  napájecí  zdroje  jsou  

prasklé,  rozbité  nebo  jinak  poškozené.  

v   Známky  přehřátí,  kouře,  jisker  nebo  ohně.  

v   Poškození  baterie  (jako  praskliny  či promáčknutí),  výtok  z baterie  nebo  usazování  

cizího  materiálu  na  baterii.  

v   Produkt  vydává  praskavý  či  syčivý  zvuk  nebo  zápach.  

v   Známky,  že na  počítač,  napájecí  šňůru  či  napájecí  adaptér  byla  vylita  kapalina  nebo  

upuštěn  předmět.  

v   Počítač,  napájecí  šňůra  nebo  napájecí  adaptér  přišly  do  styku  s tekutinou.  

v   Produkt  byl  upuštěn  nebo  jinak  poškozen.  

v   Produkt  nefunguje  normálně  při  dodržování  návodu  k použití.

Poznámka:   Zjistíte-li  některý  z těchto  případů  u produktu  (jako  je prodlužovací  šňůra)  

od  jiného  dodavatele,  než  je Lenovo,  přestaňte  daný  produkt  používat,  

dokud  nezískáte  od  zástupce  dodavatele  další  pokyny  nebo  odpovídající  

náhradu.  

Bezpečnostní pokyny 

Riziko  úrazu  či poškození  majetku  snížíte  dodržováním  následujících  bezpečnostních  

pravidel.  

Servis a upgrady 

  

POZOR  

 Nepokoušejte  se opravit  produkt  sami,  pokud  k tomu  nedostanete  pokyn  od servisního  

střediska  Customer  Support  Center  nebo  z příslušné  dokumentace.  Opravy  zadávejte  

pouze  poskytovateli  služeb,  který  má  oprávnění  k provádění  oprav  daného  produktu.  

  

Poznámka:   Některé  díly  počítače  mohou  vyměnit  zákazníci.  Upgrady  se  obvykle  

označují  jako  doplňky.  Náhradní  díly  schválené  pro  instalaci  zákazníkem  
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jsou  označovány  jako  CRU  (Customer  Replaceable  Units).  Společnost  

Lenovo  poskytuje  dokumentaci  s pokyny,  které  stanoví,  kdy  je  pro  

zákazníky  vhodné,  aby  si instalovali  doplňky  nebo  vyměňovali  jednotky  

CRU.  Při  instalaci  nebo  výměně  dílů  musíte  důsledně  dodržovat  všechny  

pokyny.  Stav  Vypnuto  indikátoru  napájení  nemusí  nezbytně  znamenat,  že 

je  v produktu  nulová  úroveň  napětí.  Před  sejmutím  krytů ze  zařízení  

vybaveného  napájecí  šňůrou  pro  zdroj  střídavého  napětí  se  vždy  

přesvědčete,  že  je napájení  vypnuté  a že  je produkt  odpojen  od  všech  

zdrojů  napájení.  Další  informace  o jednotkách  CRU  naleznete  v části  

"Jednotky  CRU  (Customer  Replaceable  Units)"  v Příručce  pro  základní  

servis  a odstraňování  problémů,  kterou  obdržíte  spolu  s vaším  počítačem.  

S  jakýmikoliv  otázkami  se obraťte  na  servisní  středisko  Customer  Support 

Center.  

Ačkoliv  po  odpojení  napájecí  šňůry nejsou  v počítači  žádné  pohyblivé  díly, pro  vaši  

bezpečnost  jsou  nutná  následující  varování.  

  

NEBEZPEČÍ  

 

 

 

Nebezpečné  pohyblivé  díly.  Nedotýkejte  se prsty  ani jinými  částmi  těla.
  

  

POZOR  

 

 

 

Před  výměnou  jednotky  CRU  vypněte  počítač  a počkejte  tři  až pět  minut,  než  otevřete  

kryt,  aby  se počítač  ochladil.
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Napájecí šňůry a napájecí zdroje 

  

NEBEZPEČÍ  

 Používejte  pouze  napájecí  šňůry  a napájecí  zdroje  dodávané  výrobcem  produktu.  Napájecí  

kabel  a napájecí  adaptér  jsou  určeny  pouze  pro  tento  produkt.  Nesmí  být  nikdy  používány  

s jiným  produktem.  

Napájecí  šňůry  musí  být  schváleny  pro  bezpečný  provoz.  V Německu  je to typ H05VV-F,  

3G,  0,75  mm2 nebo  vyšší.  V ostatních  zemích  použijte  odpovídající  vyhovující  typy.  

Nenamotávejte  napájecí  šňůru  na adaptér  nebo  jiný  předmět.  Mohla  by se rozedřít,  

prasknout  nebo  zohýbat.  To představuje  bezpečnostní  riziko.  

Napájecí  kabely  umístěte  tak,  aby  po nich  nikdo  nešlapal,  nezakopl  o ně nebo  aby  je 

neskříply  nějaké  předměty.  

Napájecí  šňůry  a adaptéry  chraňte  před  kapalinami.  Například  nenechávejte  napájecí  

šňůru  nebo  adaptér  v blízkosti  umyvadel,  van,  záchodů  nebo  podlah  umývaných  vodou.  

Kapaliny  mohou  způsobit  zkrat,  zvláště  byla-li  napájecí  šňůra  (nebo  adaptér)  nesprávně  

používána.  Kapaliny  mohou  také  způsobit  postupnou  korozi  kontaktů  napájecí  šňůry  nebo  

konektorů,  která  může  způsobit  přehřátí.  

Napájecí  a datové  kabely  vždy  připojujte  ve správném  pořadí  a ujistěte  se, že jsou  

bezpečně  a úplně  zapojeny  do zásuvek.  

Nepoužívejte  napájecí  adaptér,  který  má  známky  koroze  na kolících  zástrčky  pro  vstup  

střídavého  napětí  nebo  vykazuje  známky  přehřátí  (například  deformovaný  plast)  na 

zástrčce  nebo  kdekoliv  na adaptéru.  

Nepoužívejte  napájecí  kabely,  jejichž  kolíky  na zástrčce  nebo  konektoru  vykazují  známky  

koroze  nebo  přehřátí,  nebo  které  jsou  jakýmkoliv  způsobem  poškozeny.
  

Prodlužovací kabely a podobná zařízení 

  

NEBEZPEČÍ  

 Ověřte,  že prodlužovací  kabely,  chrániče  přepětí,  nepřerušitelné  zdroje  napájení  a zásuvky  

odpovídají  požadavkům  produktu  na  elektrický  příkon.  Tato zařízení  nikdy  nepřetěžujte.  

Používáte-li  napájecí  lišty,  nepřekračujte  doporučený  příkon  na vstupu.  S otázkami  

o příkonu  a požadavcích  na  napájení  se obraťte  na elektrotechnika.  
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Zástrčky a zásuvky 

  

NEBEZPEČÍ  

 Pokud  zásuvka,  kterou  chcete  použít  pro  vaše  zařízení,  vykazuje  znaky  poškození  nebo  

koroze,  nepoužívejte  ji, dokud  není  opravena  kvalifikovaným  elektrotechnikem.  

Zástrčku  neohýbejte  a neupravujte.  Je-li  zástrčka  poškozena,  získejte  od výrobce  náhradu.  

Do elektrické  zásuvky  nezapojujte  kromě  počítače  další  domácí  či firemní  přístroje  

s velkou  spotřebou  elektřiny,  jinak  nestabilní  napětí  může  poškodit  počítač,  data  nebo  

připojená  zařízení.  

Některé  produkty  mají  tříkolíkovou  zástrčku.  Tato zástrčka  se používá  do uzemněných  

zásuvek.  Tím  se zvyšuje  bezpečnost.  Nedávejte  tyto zástrčky  do neuzemněných  zásuvek.  

Není-li  možné  zasunout  zástrčku  do zásuvky,  obraťte  se na elektrotechnika,  aby  vám  dodal  

odpovídající  adaptér  nebo  uzemněnou  zásuvku.  Zásuvky  nikdy  nepřetěžujte.  Celkový  

příkon  systému  by neměl  přesáhnout  80 procent  jmenovitého  příkonu  obvodu.  S otázkami  

o napájení  a příkonu  obvodů  se obraťte  na elektrotechnika.  

Ujistěte  se, že  používaná  zásuvka  je správně  zapojena,  snadno  dostupná  a poblíž  zařízení.  

Napájecí  kabely  nenapínejte  způsobem,  který  kabely  namáhá.  

Elektrická  zásuvka  musí  mít správné  hodnoty  napětí  a proudu  pro  instalovaný  produkt.  

Zařízení  k elektrickým  zásuvkám  připojujte  a odpojujte  opatrně.  

  

Prohlášení k napájecímu zdroji 

  

NEBEZPEČÍ  

 Nikdy  neodstraňujte  kryt  na  napájecím  zdroji,  ani žádný  díl,  na kterém  je následující  

štítek.  

 

Uvnitř  komponent,  na kterých  je připevněn  tento  štítek,  je nebezpečné  napětí,  proud  

a úroveň  energie. Uvnitř  takových  komponent  nejsou  žádné  opravitelné  díly.  Máte-li  

podezření,  že takový  díl způsobuje  problém,  obraťte  se na servisního  technika.  
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Externí zařízení 

  

POZOR  

 Během  doby,  kdy  je počítač  zapnutý,  nepřipojujte  ani  neodpojujte  jakékoli  kabely  

externích  zařízení,  kromě  kabelů  rozhraní  USB  a 1394,  jinak  může  dojít  k poškození  

počítače.  Chcete-li  zabránit  potenciálnímu  poškození  připojených  zařízení,  počkejte  po 

vypnutí  počítače  alespoň  5 sekund  a pak  teprve  externí  zařízení  odpojte.
  

Baterie 

  

NEBEZPEČÍ  

 Osobní  počítače  vyrobené  společností  Lenovo  obsahují  knoflíkovou  baterii,  která  napájí  

systémové  hodiny.  Mnoho  mobilních  produktů,  jako  jsou  například  přenosné  počítače  

v provedení  notebook,  dále  používá  dobíjitelnou  baterii  pro  napájení  systému,  který  není  

momentálně  zapojen  v síti.  Baterie  od Lenovo  byly  testovány  z hlediska  kompatibility  

s vaším  produktem  a smí  být  nahrazovány  pouze  schválenými  bateriemi.  

Nikdy  baterii  neotvírejte  a nepokoušejte  se ji opravit.  Nepokoušejte  se baterie  rozmačkat,  

propíchnout  nebo  spálit  a nezkratujte  jejich  kontakty.  Nevystavujte  baterii  vodě  nebo  

jiným  kapalinám.  Baterie  nabíjejte  pouze  podle  pokynů  v dokumentaci  dodávané  

s baterií.  

Nesprávné  zacházení  s baterií  může  způsobit  její  přehřátí  a únik  plynu  z baterie  nebo  její  

vzplanutí.  Je-li  baterie  poškozena  nebo  zjistíte-li,  že baterie  teče  nebo  že se na jejích  

kontaktech  usazuje  cizorodý  materiál,  přestaňte  baterii  používat  a pořiďte  si novou  baterii  

od výrobce  baterie.  

Baterie,  které  nebyly  dlouho  používány,  mohou  ztrácet  účinnost.  U některých  baterií  

(obzvláště  Li-Ion)  zvýší  ponechání  nepoužívané  baterie  ve vybitém  stavu  možnost  zkratu  

baterie,  což  zkrátí  životnost  baterie  a představuje  bezpečnostní  riziko.  Nenechávejte  

baterie  Li-Ion  úplně  vybít  a neskladujte  je ve vybitém  stavu.
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Poznámka k dobíjitelné baterii 

  

NEBEZPEČÍ  

 Baterii  nerozebírejte  ani nijak  neupravujte.  Podobná  manipulace  může  způsobit  výbuch  

nebo  prosakování  či vylití  tekutiny  z baterie.  Na  jinou  baterii,  než  baterii  doporučenou  

společností  Lenovo,  případně  na baterii  rozebranou  či dále  upravovanou,  se záruka  

nevztahuje.  

Nesprávnou  výměnou  baterie  může  vzniknout  nebezpečí  výbuchu.  Baterie  obsahuje  malé  

množství  škodlivých  látek.  Abyste  vyloučili  možnost  úrazu:  

v   Nahraďte  baterii  jen  doporučeným  typem  baterie.  

v   Chraňte  baterii  před  ohněm.  

v   Chraňte  baterii  před  vodou  a deštěm.  

v   Baterii  nerozebírejte.  

v   Baterii  nezkratujte.  

v   Baterii  ukládejte  mimo  dosah  dětí.  

v   Neupusťte  baterii  na zem.

Nevyhazujte  baterii  do odpadu,  který  je vyvážen  do zavážky.  Při  likvidaci  baterie  

dodržujte  místní  nařízení  a předpisy.  

Baterie  mají  být  uloženy  při pokojové  teplotě,  nabité  přibližně  na 30 až 50%  kapacity.  

Doporučuje  se baterie  přibližně  jednou  ročně  nabít,  aby  nedošlo  k přílišnému  vybití.
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Poznámka k lithiové knoflíkové baterii 

  

NEBEZPEČÍ  

 Při  nesprávné  výměně  baterie  hrozí  nebezpečí  exploze.  

K náhradě  lithiové  knoflíkové  baterie  používejte  pouze  stejný  či ekvivalentní  typ,  jako  je 

typ  doporučený  výrobcem.  Baterie  obsahuje  lithium  a při  nesprávném  používání,  

zacházení  nebo  likvidaci  může  explodovat.  

Je zakázáno:  

v   Nechat  baterii  přijít  do styku  s vodou.  

v   Zahřívat  baterii  na více  než  100°C  (212°F).  

v   Opravovat  nebo  rozebírat  baterii.  

Likvidace  baterie  musí  být provedena  podle  místních  předpisů  a nařízení.  

Níže  uvedené  prohlášení  se vztahuje  na uživatele  státu  Kalifornie,  USA.  

Informace  o chloristanu  platné  pro  stát  Kalifornie:  

Produkty  obsahující  CR  lithiové  baterie  mohou  obsahovat  chloristan.  

Chloristanové  materiály  — může  být  nezbytné  zvláštní  zacházení.
Viz  http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Teplo a větrání produktu 

  

NEBEZPEČÍ  

 Počítače,  napájecí  adaptéry  a různá  příslušenství  produkují  po zapnutí  a při  dobíjení  

baterií  teplo.  Notebooky  mohou  vytvářet  vzhledem  ke své  malé  velikosti  velké  množství  

tepla.  Vždy  dodržujte  tato  základní  pravidla:  

v   Pokud  je váš  počítač  zapnutý  nebo  probíhá  dobíjení  baterie,  mohou  být  základna,  

opěrky  pro  ruce  nebo  jiné  díly  horké.  Nepokládejte  na počítač  dlaně,  neberte počítač  na 

klín  a vyhněte  se kontaktu  horké  části  počítače  s jakýmikoli  jinými  částmi  vašeho  těla  

po delší  dobu.  Při  používání  klávesnice  nepokládejte  dlaně  na opěrky  pro  ruce  po delší  

dobu.  Váš  počítač  vytváří  při  normální  činnosti  teplo.  Množství  tepla  závisí  na velikosti  

systémové  aktivity  a na úrovni  nabití  baterie.  Dlouhodobý  kontakt  s tělem,  dokonce  

i přes  oděv,  může  být nepříjemný  nebo  způsobit  i popáleniny.  Při  používání  klávesnice  

byste  měli  dělat  pravidelné  přestávky,  při nichž  zvednete  ruce  z opěrek  pro  ruce.  Dále  si 

dejte  pozor,  abyste  klávesnici  nepoužívali  příliš  dlouhou  dobu.  

v   Nepoužívejte  počítač  a nedobíjejte  baterii  v blízkosti  hořlavých  materiálů  nebo  ve 

výbušném  prostředí.  

v   Větrací  otvory,  ventilátory  a chladiče  jsou  součástí  produktu  kvůli  zajištění  bezpečnosti,  

pohodlí  a spolehlivého  provozu.  Při  položení  produktu  na měkký  povrch,  jako  je postel,  

pohovka  nebo  koberec,  může  dojít  k zakrytí  větracích  otvorů  nebo  zablokování  

ventilátorů.  Ventilátory  a větrací  otvory  nikdy  neblokujte,  nezakrývejte  nebo  

nevypínejte.  

v   Je-li  napájecí  zdroj  připojen  k zásuvce  a k počítači,  vytváří  teplo.  Při používání  

napájecího  zdroje  se ho nedotýkejte  žádnou  částí  těla.  Nikdy  nepoužívejte  napájecí  zdroj  

k zahřívání  svého  těla.  Dlouhodobý  kontakt  s tělem,  dokonce  i přes  oděv,  může  

způsobit  popáleniny.

Z  důvodu  bezpečnosti  při  práci  s počítačem  vždy  dodržujte  tyto základní  pokyny:  

v   Je-li  počítač  zapojen  do zásuvky,  musí  být kryt  počítače  vždy  zavřený.  

v   Pravidelně  odstraňujte  vrstvu  prachu  usazenou  na vnější  straně  počítače.  

v   Je  nutné  odstraňovat  prach  z ventilátorů  a větracích  otvorů.  U počítačů,  které  jsou  

provozovány  v oblastech  s vyšším  provozem  nebo  s vyšší  prašností,  může  být zapotřebí  

provádět  čištění  častěji.  

v   Nezakrývejte  ani  neblokujte  žádné  větrací  otvory.  

v   Počítač  nesmí  být  ″zabudován″ do nábytku,  neboť  by to mohlo  zvýšit  riziko  přehřátí.  

v   Teplota  vzduchu  proudícího  dovnitř  počítače  nesmí  překročit  35°  C (95°  F).
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Bezpečnost jednotek CD a DVD 

  

NEBEZPEČÍ  

 Disky  se v jednotkách  CD  a DVD  otáčejí  vysokou  rychlostí.  Je-li  disk  CD  či DVD  prasklý  

nebo  jinak  poškozený,  může  při jeho  použití  v jednotce  dojít  k jeho  roztržení  nebo  

roztříštění.  Abyste  v této  situaci  snížili  riziko  případného  úrazu  či poškození  stroje,  

dodržujte  následující  pokyny:  

v   Disky  CD/DVD  ukládejte  vždy  do jejich  originálních  obalů.  

v   Disky  CD  a DVD  nikdy  neodkládejte  na místa  s přímým  slunečním  zářením  

v   Neponechávejte  nepoužívané  disky  CD  a DVD  v počítači.  

v   Disky  CD  a DVD  neohýbejte  a nevkládejte  je do počítače  či obalu  násilím.  

v   Před  každým  použitím  zkontrolujte,  zda  disk  nemá  praskliny.  Prasklé  nebo  poškozené  

disky  nepoužívejte.
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Bezpečnostní instrukce týkající se elektrického proudu 

  

NEBEZPEČÍ  

 Elektrický  proud  v napájecích,  telefonních  a datových  kabelech  je nebezpečný.  

Ochrana  před  úrazem  elektrickým  proudem:  

v   Nepoužívejte  počítač  za bouřky.  

v   Za  bouřky  nepřipojujte  ani neodpojujte  kabely,  neprovádějte  instalaci,  údržbu  ani  

rekonfiguraci  tohoto  produktu.  

v   Všechny  napájecí  šňůry  připojujte  pouze  k řádně  zapojené  elektrické  zásuvce  

(s ochranným  kolíkem).  

v   Všechna  zařízení,  která  budou  připojena  k tomuto  produktu,  zapojte  do správně  

zapojených  zásuvek.  

v   Datové  kabely  připojujte  nebo  odpojujte,  pokud  možno,  pouze  jednou  rukou.  

v   Nikdy  nezapínejte  zařízení,  která  vykazují  známky  poškození  ohněm,  vodou  nebo  jiná  

strukturální  poškození.  

v   Pokud  není  v pokynech  týkajících  se postupů  při  instalaci  a konfiguraci  specifikováno  

jinak,  odpojte  před  sejmutím  krytů  připojené  napájecí  šňůry,  telekomunikační  systémy,  

sítě  a modem.  

v   Nepoužívejte  počítač,  dokud  nezavřete  kryt.  Nikdy  nepoužívejte  počítač  s otevřeným  

krytem.  

v   Při  instalaci,  přemísťování  nebo  otvírání  krytů  tohoto  produktu  nebo  připojených  

zařízení  připojujte  a odpojujte  kabely  postupujte  podle  následujících  pokynů.  

Připojování:  

1.   Vypněte  všechna  zařízení.  

2.   Nejdříve  připojte  všechny  kabely  k zařízení.  

3.   Připojte  datové  kabely  ke konektorům.  

4.   Zapojte  napájecí  šňůry  do  zásuvky.  

5.   Zapněte  zařízení.

Odpojování:  

1.   Vypněte  všechna  zařízení.  

2.   Nejdříve  odpojte  napájecí  šňůry  ze zásuvky.  

3.   Odpojte  datové  kabely  od konektorů.  

4.   Odpojte  všechny  kabely  ze zařízení.

Napájecí  šňůra  musí  být  odpojena  od zásuvky  ve zdi  před  instalací  všech  ostatních  kabelů  

připojených  k počítač.  

Napájecí  šňůru  lze znovu  připojit  do zásuvky  až po připojení  všech  ostatních  kabelů  

k počítači.
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Bezpečnostní instrukce k modemu 

  

NEBEZPEČÍ  

 Chcete-li  snížit  riziko  požáru,  používejte  pouze  telekomunikační  kabel  26 AWG  nebo  větší.  

Pro  snížení  rizika  požáru,  úrazu  nebo  poškození  při  používání  telekomunikačního  zařízení  

vždy  dodržujte  základní  bezpečnostní  pravidla,  jako  např.:  

v   Při  bouřce  nepřipojujte  ani  neodpojujte  kabel  z telefonní  zásuvky  na zdi.  

v   Telefonní  zástručku  nezasunujte  ani nepokládejte  do vlhkého  prostředí.  Nepoužívejte  

počítač  ve vodě  nebo  blízko  vody.  

v   Nikdy  se nedotýkejte  neizolovaných  telefonních  drátů  nebo  svorek,  dokud  není  telefonní  

linka  odpojena  od sítě.  

v   Při  instalaci  a úpravě  telefonních  linek  buďte  opatrní.  

v   Za  bouřky  nepoužívejte  počítač  připojený  k telefonnímu  kabelu.  Hrozí  nebezpečí  úrazu  

elektrickým  proudem  od blesku.  

v   Při  bouřce  nepoužívejte  telefon  (nevztahuje  se na bezdrátový  typ).  

v   Nepoužívejte  telefon  k ohlášení  úniku  plynu  v blízkosti  úniku.
  

Prohlášení o shodě pro lasery 

Některé  modely  osobních  počítačů  jsou  od  výrobce  vybaveny  jednotkou  CD  nebo  DVD.  

Jednotky  CD  a DVD  jsou  také  prodávány  samostatně  jako  doplňky.  Jednotky  CD  

a DVD  jsou  laserové  produkty.  Na  povrchu  jednotky  je umístěn  klasifikační  štítek  

(zobrazen  níže).  

   CLASS  1 LASER  PRODUCT  

   LASER  KLASSE  1 

   LUOKAN  1 LASERLAITE  

   APPAREIL  A LASER  DE  CLASSE  1 

   KLASS  1 LASER  APPARAT 

  

 

Vzor  klasifikačního  štítku  

Zařízení  CD-ROM  a DVD-ROM  od  IBM  jsou  v USA  certifikována  jako  zařízení  

splňující  požadavky  ministerstva  zdravotnictví  stanovené  v právních  předpisech  21  

Code  of  Federal  Regulations  (DHHS  21  CFR)  Subchapter  J pro  laserová  zařízení  třídy  1. 

 

12 Lenovo  3000 Bezpečnostní  pokyny  a informace  o záruce



Celosvětově  jsou  tyto  jednotky  certifikovány  jako  zařízení  splňující  požadavky  směrnice  

International  Electrotechnical  Commission  (IEC)  60825-1  a CENELEC  EN  60825-1  

pro  laserová  zařízení  třídy  1. 

Laserová  zařízení  třídy  1 nejsou  považována  za  nebezpečná.  Konstrukce  laserového  

systému  a optické  paměťové  jednotky  zajišťuje,  že  při  normálním  provozu,  uživatelské  

údržbě  nebo  servisní  činnosti  není  osoba  vystavena  laserovému  záření  většímu  než  je  

přípustné  záření  pro  laserová  zařízení  třídy  1.  

Pokud  je  instalována  jednotka  CD  nebo  DVD,  dodržujte  následující  pokyny  pro  

manipulaci.  

  

NEBEZPEČÍ  

 

 Některé  jednotky  CD  a DVD  obsahují  zabudovanou  laserovou  diodu  třídy  3A  nebo  

třídy  3B.  Věnujte  pozornost  následujícímu  sdělení.  

  

NEBEZPEČÍ  

   

Budete-li  užívat  ovládací  prvky  nebo  provádět  úpravy  či procedury  jiným  než  zde  

popsaným  způsobem,  můžete  se vystavit  nebezpečnému  záření.  

Neodstraňujte  kryty  jednotek.  Odstranění  krytů  z jednotky  CD  nebo  DVD  může  mít  za 

následek  vystavení  se nebezpečnému  laserovému  záření.  Uvnitř  jednotky  CD  nebo  DVD  

nejsou  žádné  opravitelné  díly.  

Při  otevření  hrozí  nebezpečí  ozáření  laserem.  Nedívejte  se přímo  do paprsků  (ani  pomocí  

optických  nástrojů)  a vyvarujte  se přímého  ozáření  paprsky.  
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Poznámka týkající se obrazovky LCD 

  

POZOR  

   

Použití sluchátek 

Pokud  má  váš  počítač  jak  konektor  pro  sluchátka,  tak  konektor  pro  audio  výstup,  

používejte  pro  sluchátka  vždy  konektor  určený  pro  sluchátka  (sluchátka  jsou  někdy  

označována  jako  headset).  

Nadměrné  užívání  sluchátek  po  dlouhou  dobu  a při  velké  hlasitosti  může  být  v případě,  

že  sluchátka  nesplňují  specifikace  normy  EN  50332-2,  nebezpečné.  Specifikace  uvedené  

v normě  EN  50332-2  stanoví  limity  akustického  tlaku  u audiozařízení  na  hodnotu  100  

dB  za  účelem  ochrany  proti  ztrátě  sluchu.  

Jestliže  jste  spolu  s vaším  počítačem  Lenovo  obdrželi  i sluchátka  (jako  sadu),  můžete  si  

být  jisti,  že  sluchátka  splňují  specifikace  normy  EN  50332-2.  Použití  jiného  typu  

sluchátek,  který  nesplňuje  požadavky  normy  EN  50332-2,  může  být  nebezpečné.  

Další bezpečnostní instrukce 

  

NEBEZPEČÍ  

   

Zářivka  v obrazovce  LCD  obsahuje  rtuť. Nevyhazujte  ji do odpadu,  který  se ukládá  do 

zavážky.  Likvidujte  ji v souladu  s místními  nařízeními  nebo  předpisy.  

Obrazovka  LCD  je vyrobena  ze skla  a hrubé  zacházení  s počítačem  nebo  jeho  pád  může  

obrazovku  LCD  poškodit.  V případě,  že se obrazovka  LCD  rozbije  a vnitřní  tekutina  

zasáhne  oči  nebo  ruce,  musíte  potřísněná  místa  okamžitě  opláchnout  vodou.  Oplachování  

provádějte  nejméně  po dobu  15 minut.  Pokud  po omytí  přetrvávají  nějaké  problémy,  

vyhledejte  lékařskou  pomoc.  

Plastové  sáčky  mohou  být  nebezpečné.  Plastové  sáčky  ukládejte  mimo  dosah  dětí  

i batolat,  abyste  zabránili  nebezpečí  udušení.  
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Upozornění  pro uživatele  v USA  

Celá  řada  počítačových  produktů  a příslušenství  obsahuje  šňůry, kabely  nebo  dráty,  jako  

jsou  například  napájecí  šňůry nebo  šňůry pro  připojení  příslušenství  k počítači.  Jestliže  

je  součástí  daného  produktu  šňůra,  kabel  nebo  drát,  platí  následující  varování:  

  

VAROVÁNÍ  

    

Při  kontaktu  s kabelem,  který  je součástí  tohoto  produktu,  nebo  s kabely  určenými  pro  

připojení  příslušenství  prodávaného  s tímto  produktem,  jste  vystaveni  působení  olova  - 

látky,  která  je podle  předpisů  státu  Kalifornie  klasifikována  jako  látka  způsobující  

rakovinu,  poškození  plodu  a poruchy  plodnosti.  Po  manipulaci  si musíte  umýt  ruce. 

Tyto  pokyny  si uložte.  
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Kapitola  2. Provozní  prostředí  další  důležitá  upozornění  

Provozní prostředí 

Optimální  provozní  prostředí  pro  počítač  je teplota  10  °C - 35  °C  (50  °F  - 95  °F)  

a vlhkost  v rozsahu  mezi  35  % a 80  %.  Je-li  počítač  při  skladování  či přepravě  

vystaven  teplotám  pod  10  °C  (50  °F),  nechejte  ho  před  použitím  pomalu  zahřát  na  

optimální  provozní  teplotu  10  °C  - 35  °C (50  °F  - 95  °F).  V  extrémních  podmínkách  

může  tento  proces  trvat 2 hodiny.  Pokud  počítač  před  používáním  nenecháte  zahřát  na  

optimální  provozní  teplotu,  může  to  vést  k jeho  neopravitelnému  poškození.  

Je-li  to možné,  umístěte  počítač  na  dobře  větrané  a suché  místo  bez  přístupu  přímého  

slunečního  záření.  

Do  blízkosti  počítače  neumísťujte  elektrická  zařízení,  jako  je elektrický  ventilátor,  rádio,  

reproduktory  s vysokým  výkonem,  klimatizace  a mikrovlnná  trouba,  protože  silná  

magnetická  pole  vytvářená  těmito  zařízeními  mohou  poškodit  monitor  nebo  data  na 

pevném  disku.  

Na  počítač  (nebo  další  připojená  zařízení)  nebo  vedle  něho  nepokládejte  žádné  nápoje.  

Dojde-li  k vylití  kapaliny  do  počítače  nebo  připojeného  zařízení,  může  to  způsobit  zkrat  

nebo  jiné  poškození.  

Nejezte  ani  nekuřte  nad  klávesnicí.  Částečky,  které  napadají  do  klávesnice,  mohou  

způsobit  poškození.  

Jak zabránit výboji statické elektřiny 

Statická  elektřina,  která  je  pro  vás  neškodná,  může  vážně  poškodit  počítačové  díly  

a komponenty.  Nesprávná  manipulace  s díly  citlivými  na  statickou  elektřinu  může  

způsobit  poškození  těchto  dílů.  Po  rozbalení  doplňku  nebo  jednotky  CRU  neotevírejte  

obal  chránící  díl  před  statickou  elektřinou,  dokud  vás  pokyny  nevyzvou  k jeho  instalaci.  

Při  manipulaci  s doplňky  nebo  jednotkami  CRU  nebo  při  práci  uvnitř  počítače  se  

vyhnete  poškození  dílu  statickou  elektřinou,  učiníte-li  následující  preventivní  opatření:  

v   Omezte  svůj  pohyb.  Pohyb  kolem  vás  vytváří  pole  nabité  statickou  elektřinou.  

v   S komponentami  počítače  vždy  zacházejte  opatrně.  Při  manipulaci  s adaptéry, 

paměťovými  moduly  a dalšími  deskami  s obvody  se  dotýkejte  pouze  okrajů.  Nikdy  

se nedotýkejte  žádného  nechráněného  obvodu.  

v   Chraňte  komponenty  před  dotykem  dalších  osob.  

v   Před  instalací  komponenty  nebo  jednotky  CRU,  které  jsou  citlivé  na  statickou  

elektřinu,  nejprve  přiložte  antistatický  obal,  v němž  je uložena,  ke  kovovému  krytu 
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rozšiřujícího  slotu  nebo  k jinému  kovovému  povrchu  bez  nátěru  na  dobu  minimálně  

dvou  sekund.  Tím  zmenšíte  statickou  elektřinu  na obalu  i na  povrchu  svého  těla.  

v   Je-li  to  možné,  vyjměte  díl  citlivý  na statickou  elektřinu  z antistatického  obalu  

a nainstalujte  jej,  aniž  byste  jej  položili.  Není-li  to  možné,  položte  antistatický  obal  

na  rovný  hladký  povrch  a teprve  na  něj  díl  položte.  

v   Nepokládejte  díl  na  kryt počítače  ani  na  jiný  kovový  povrch.

Čištění a údržba 

Udržujte  počítač  a pracoviště  čisté.  Před  čištěním  počítač  vypněte  a odpojte  napájecí  

šňůru.  Žádné  tekuté  čisticí  prostředky  nestříkejte  přímo  na  počítač  ani  k čištění  počítače  

nepoužívejte  žádné  čisticí  prostředky  obsahující  hořlavé  látky. Nastříkejte  prostředek  na 

měkký  hadřík  a pak  otřete  povrch  počítače.  

Bezpečnost dat 

Neodstraňujte  neznámé  soubory  ani  neměňte  jména  souborů  a adresářů,  které  jste  sami  

nevytvořili,  jinak  může  dojít  k selhání  softwaru  počítače.  Uvědomte  si,  že pokud  

získáváte  přístup  k síťovým  prostředkům,  může  to počítač  vystavit  počítačovým  virům,  

počítačovým  podvodníkům,  spywaru  a dalším  škodlivým  činnostem,  které  mohou  

poškodit  počítač,  software  a data.  Zajištění  přiměřené  ochrany  v podobě  

aktualizovaných  ochranných  bariér,  antivirových  programů  a softwaru  proti  spywaru  je 

vaše  odpovědnost.  

 

18 Lenovo  3000 Bezpečnostní  pokyny  a informace  o záruce



Kapitola  3. Informace  o záruce  

Omezená záruka Lenovo 

L505-0010-00  09/2006  

Tato  Omezená  záruka  Lenovo  se vztahuje  pouze  na  hardwarové  produkty  Lenovo,  které  jste  si zakoupili  

pro  své  vlastní  použití,  a nikoli  pro  účely  dalšího  prodeje.  Tato  záruka  může  být  v jiných  dokumentech  

společnosti  Lenovo  uváděna  jako  ″Prohlášení  o omezené  záruce″ (SOLW).  

Na  co  se  vztahuje  tato  záruka  

Lenovo  zaručuje,  že  žádný  hardwarový  produkt  nebude  při  běžném  používání  během  záruční  doby  

vykazovat  žádné  vady  materiálu  ani  vady  provedení.  Záruční  doba  vztahující  se  na produkt  počíná  běžet  

v den  nákupu  uvedený  na  faktuře,  ledaže  Vás  Lenovo  písemně  informuje,  že  počíná  běžet  ode  dne  

odlišného.  Záruční  doba  a typ  záručního  servisu,  které  se  vztahují  na  Váš  produkt,  jsou  uvedeny  níže  pod  

nadpisem  “Informace  o záruce”  na  stránce  23.  

TATO  ZÁRUKA  PŘEDSTAVUJE  VAŠI  VÝHRADNÍ  ZÁRUKU  A NAHRAZUJE  VEŠKERÉ  

OSTATNÍ  ZÁRUKY  NEBO  PODMÍNKY,  VYJÁDŘENÉ  VÝSLOVNĚ  NEBO  VYPLÝVAJÍCÍ  

Z  OKOLNOSTÍ,  VČETNĚ,  A  TO  ZEJMÉNA,  ZÁRUK  ČI  PODMÍNEK  PRODEJNOSTI  NEBO  

VHODNOSTI  PRO  URČITÝ  ÚČEL  VYPLÝVAJÍCÍCH  Z OKOLNOSTÍ.  NĚKTERÉ  STÁTY  

NEBO  JURISDIKCE  NEPŘIPOUŠTĚJÍ  VYLOUČENÍ  ZÁRUK  VYJÁDŘENÝCH  VÝSLOVNĚ  

NEBO  VYPLÝVAJÍCÍCH  Z  OKOLNOSTÍ,  A  PROTO  SE  NA  VÁS  VÝŠE  UVEDENÉ  VÝJIMKY  

A  OMEZENÍ  NEMUSÍ  VZTAHOVAT.  V TAKOVÉM  PŘÍPADĚ  JSOU  TAKOVÉ  ZÁRUKY  

POSKYTNUTY  POUZE  V  ROZSAHU  VYŽADOVANÉM  ZÁKONEM  A JSOU  OMEZENY  NA  

TRVÁNÍ  ZÁRUČNÍ  DOBY.  PO  SKONČENÍ  TÉTO  DOBY  SE  ŽÁDNÉ  DALŠÍ  ZÁRUKY  

NEPOSKYTUJÍ.  NĚKTERÉ  STÁTY  NEBO  JURISDIKCE  NEPŘIPOUŠTĚJÍ  OMEZENÍ  DOBY  

ZÁRUKY  VYPLÝVAJÍCÍ  Z  OKOLNOSTÍ,  A PROTO  SE  NA  VÁS  VÝŠE  UVEDENÁ  OMEZENÍ  

TÝKAJÍCÍ  SE  TRVÁNÍ  NEMUSEJÍ  VZTAHOVAT.  

Jak  získat  záruční  servis  

Jestliže  produkt  během  záruční  doby  nefunguje,  jak  je zaručeno,  obraťte  se na  Lenovo  nebo  schváleného  

poskytovatele  služeb  (dále  jen  jako  ″poskytovatel  služeb″) za  účelem  získání  záručního  servisu.  Tyto 

individuální  poskytovatele  služeb  nazýváme  jako  ″poskytovatel  servisu″. Seznam  poskytovatelů  servisu  

a jejich  telefonních  čísel  je k dispozici  na  adrese  http://www.lenovo.com/support/phone. 

Záruční  servis  nemusí  být  dostupný  ve  všech  lokalitách  a může  se  lokalitu  od  lokality  lišit.  V oblastech  

mimo  běžnou  servisní  oblast  poskytovatele  služeb  mohou  být  vyúčtovány  příslušné  poplatky.  Chcete-li  

získat  informace  o specifické  lokalitě,  obraťte  se  na  místního  poskytovatele  služeb.  
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Co  udělá  poskytovatel  služeb  pro nápravu  problémů  

Obrátíte-li  se na  poskytovatele  služeb,  musíte  postupovat  v souladu  s definovanými  procedurami  pro  

určení  a rozlišení  problému.  

Váš  poskytovatel  služeb  se pokusí  diagnostikovat  a vyřešit  Váš  problém  po  telefonu  nebo  prostřednictvím  

vzdálené  asistence.  Váš  poskytovatel  služeb  Vás  může  vyzvat  ke  stažení  a instalaci  stanovených  

aktualizací  softwaru.  

Některé  problémy  lze  vyřešit  výměnou  dílu  za náhradní  díl,  který  si můžete  sami  nainstalovat  (jako  je 

klávesnice,  myš,  reproduktor,  paměť,  pevný  disk  nebo  replikátor  portů) a který  se nazývá  jednotka  CRU  

neboli  Customer  Replaceable  Unit.  Je-li  tomu  tak,  zašle  Vám  poskytovatel  služeb  jednotku  CRU,  abyste  si 

ji nainstalovali.  

Pokud  Váš  problém  nelze  vyřešit  po  telefonu  nebo  na  dálku  aplikováním  aktualizací  softwaru  nebo  

výměnou  jednotky  CRU,  poskytovatel  servisu  zařídí  servis v souladu  s typem  záručního  servisu  pro  daný  

produkt,  jak  je  uvedeno  v části  nazvané  “Informace  o záruce”  na stránce  23.  

Jestliže  Váš  poskytovatel  služeb  rozhodne,  že  není  možné  opravit  Váš  produkt,  poskytovatel  služeb  jej  

nahradí  produktem,  který  bude  přinejmenším  jeho  funkčním  ekvivalentem.  

Jestliže  Váš  poskytovatel  služeb  rozhodne,  že  není  možné  Váš  produkt  ani  opravit  ani  vyměnit,  pak  je  

Vaší  jedinou  alternativou  vrácení  produktu  v místě  jeho  prodeje  nebo  společnosti  Lenovo,  přičemž  kupní  

cena  Vám  bude  vrácena.  

Výměna  produktu  nebo  jeho  dílu  

Je-li  v rámci  záručního  servisu  provedena  výměna  produktu  nebo  jeho  dílu,  přechází  původní  díl  do  

majetku  společnosti  Lenovo  a nově  použitý  náhradní  díl  do  Vašeho  vlastnictví.  Všechny  odstraněné  díly  

musí  být  původní  a nezměněné.  Náhradní  díl  nemusí  být  nový,  ale  bude  v dobrém  provozním  stavu  

a bude  alespoň  funkčně  rovnocenný  původnímu  dílu.  Na  náhradní  díl  se  záruka  vztahuje  pouze  v rozsahu  

záruky  na  vyměněný  díl.  

Zavazujete  se,  že  před  výměnou  produktu  nebo  jeho  dílu  prostřednictvím  poskytovatele  služeb:  

1.   Odstraníte  všechny  prvky, díly, rozšíření,  úpravy  a doplňky,  které  nejsou  kryty záručním  servisem.  

2.   Zajistíte,  že  nebudou  existovat  žádné  právní  překážky  nebo  omezení,  které  by  bránily  výměně  

produktu.  

3.   Pokud  nejste  vlastníkem  produktu,  získáte  od  jeho  vlastníka  oprávnění  k provedení  záručního  servisu  

poskytovatelem  služeb.

Vaše  další  odpovědnost  

Kde  je  to na  místě,  budete  před  provedením  servisu  postupovat  takto:  

1.   Budete  se řídit  servisními  postupy,  které  stanoví  Váš  poskytovatel  služeb.  

2.   Budete  zálohovat  nebo  zabezpečíte  všechny  programy  a data  obsažená  v produktu.  
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3.   Poskytnete  Vašemu  poskytovateli  služeb  všechny  systémové  klíče  nebo  hesla  a dostatečný,  volný  

a bezpečný  přístup  k Vašim  zařízením,  abyste  mu  umožnili  splnit  podmínky  této  záruky.  

4.   Zajistíte,  aby  veškeré  informace  o identifikovaných  nebo  identifikovatelných  osobách  (″osobní  

údaje″) byly  vymazány  z produktu  nebo  abyste  v případě  zbývajících  osobních  údajů,  které  

nevymažete,  splňovali  požadavky  všech  příslušných  právních  předpisů.  

Použití  osobních  údajů  

Jestliže  získáte  servis  na  základě  této  záruky,  společnost  Lenovo  uloží,  použije  a zpracuje  informace  

o Vašem  záručním  problému  a rovněž  Vaše  kontaktní  informace  včetně  jména,  telefonních  čísel,  poštovní  

adresy  a e-mailové  adresy.  Lenovo  použije  tyto  informace  k provedení  servisu  na  základě  této  záruky  

a ke  zlepšení  obchodního  vztahu  s Vámi,  jako  je  například  provedení  interní  kontroly  účinnosti  záručního  

servisu,  který  jsme  Vám  poskytli.  Máme  právo  se na  Vás  obrátit  s dotazem  ohledně  Vaší  spokojenosti  

s naším  záručním  servisem  nebo  Vás  budeme  informovat  o stažení  produktů  z prodeje  nebo  

o bezpečnostních  otázkách.  Za  tímto  účelem  jsme  oprávněni  převést  Vaše  informace  do  jakékoliv  země,  

v níž  podnikáme,  a poskytnout  je  subjektům  jednajícím  naším  jménem.  Zároveň  jsme  oprávněni  tyto  

informace  zveřejnit,  pokud  tak  požaduje  zákon  nebo  soudní  orgány. 

Co  tato  záruka  nepokrývá  

Tato  záruka  nepokrývá:  

v   Nepřerušovaný  ani  bezchybný  provoz  produktu.  

v   Ztrátu  nebo  poškození  Vašich  dat.  

v   Žádné  softwarové  programy,  ať  již  dodané  s produktem  nebo  nainstalované  následně.  

v   Selhání  nebo  škody  vzniklé  v důsledku  nesprávného  použití,  nehody,  modifikace,  nevhodného  

fyzického  nebo  operačního  prostředí,  přírodních  katastrof,  nárazových  proudů  nebo  Vámi  provedené  

nesprávné  údržby.  

v   Žádné  produkty  třetích  stran,  včetně  produktů,  které  může  Lenovo  obstarat  a poskytnout  nebo  na Vaši  

žádost  integrovat  do  produktu  Lenovo.  

v   Žádnou  technickou  nebo  jinou  podporu,  jako  je například  pomoc  poskytovaná  při  otázkách  typu  ″jak  na  

to″  nebo  dotazech  týkajících  se nastavení  a instalace  produktu.

V  případě  odstranění  nebo  změny  identifikačních  štítků  na produktu  nebo  jeho  dílech  pozbývá  tato  záruka  

právní  platnosti.  

Omezení  odpovědnosti  

Lenovo  odpovídá  za  ztrátu  nebo  škodu  na  Vašem  produktu  pouze  v průběhu  doby, kdy  1) je  produkt  

v držení  Vašeho  poskytovatele  služeb  nebo  2)  během  přepravy  v případech,  kdy  přepravní  náklady  hradí  

poskytovatel  služeb.  

Lenovo  ani  poskytovatel  služeb  neodpovídají  za  jakákoliv  Vaše  data  obsažená  v produktu,  včetně  dat  

důvěrných,  zákonem  chráněných  nebo  osobních.  Jste  povinni  odstranit  z produktu  všechna  taková  data  

a/nebo  je  před  jeho  servisem  nebo  vrácením  řádně  zálohovat.  
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Mohou  nastat  okolnosti,  kdy  Vám  z důvodu  neplnění  závazku  ze  strany  společnosti  Lenovo  či z jiného  

důvodu  může  vzniknout  právo  žádat  na  Lenovo  náhradu  škody.  V každém  takovém  případě,  bez  ohledu  

na  důvod,  na  základě  kterého  máte  právo  žádat  na  Lenovo  náhradu  škody  (včetně  závažného  porušení  

smlouvy,  nedbalosti,  uvedení  v omyl  či  jiného  smluvního  nebo  mimosmluvního  nároku)  odpovídá  Lenovo  

pouze  za  skutečnou  škodu,  která  Vám  vznikla,  nepřesahující  výši  částky,  kterou  jste  zaplatili  za  produkt,  

vyjma  případu,  kdy  odpovědnost  nelze  vyloučit  s ohledem  na  platné  právní  předpisy  nebo  ji s ohledem  na  

platné  právní  předpisy  v určitém  rozsahu  omezit.  Toto omezení  se nevztahuje  na škodu  spojenou  se 

zraněním  osob  (včetně  úmrtí) a na  škodu  na  movitém  a nemovitém  majetku,  za  niž  odpovídá  Lenovo  na  

základě  právních  předpisů.  

Toto omezení  se  vztahuje  rovněž  na  dodavatele  a prodejce  Lenovo  a na Vašeho  poskytovatele  služeb.  

Jedná  se  o maximum,  za které  nese  odpovědnost  Lenovo  společně  se svými  dodavateli  a prodejci  

a s poskytovatelem  servisu.  

SPOLEČNOST  LENOVO  ANI  JEJÍ  DODAVATELÉ  A  PRODEJCI,  ANI  POSKYTOVATELÉ  

SERVISU  NEJSOU  ZA  ŽÁDNÝCH  OKOLNOSTÍ  ODPOVĚDNÍ  ZA  ŽÁDNOU  Z NÍŽE  

UVEDENÝCH  ŠKOD,  A  TO  ANI  V PŘÍPADĚ,  ŽE  BYLI  NA  MOŽNOST  JEJICH  VZNIKU  

PŘEDEM  UPOZORNĚNI:  1) ZA  NÁROKY  TŘETÍCH  STRAN  NA  NÁHRADU  ŠKODY,  2)  ZA  

ZTRÁTU  VAŠICH  DAT  NEBO  ŠKODU  NA  VAŠICH  DATECH;  3)  ZA  ZVLÁŠTNÍ,  NAHODILÉ  

NEBO  NEPŘÍMÉ  ŠKODY  ČI  ZA  JAKÉKOLIV  NÁSLEDNÉ  EKONOMICKÉ  ŠKODY,  VČETNĚ  

UŠLÉHO  ZISKU,  ZTRÁTY  OBCHODNÍHO  VÝNOSU,  DOBRÉHO  JMÉNA  NEBO  

PŘEDPOKLÁDANÝCH  ÚSPOR.  NĚKTERÉ  STÁTY  NEBO  JURISDIKCE  NEUMOŽŇUJÍ  

VYLOUČENÍ  NEBO  OMEZENÍ  NAHODILÝCH  NEBO  NÁSLEDNÝCH  ŠKOD,  TAKŽE  SE  NA  

VÁS  VÝŠE  UVEDENÉ  OMEZENÍ  NEBO  VYLOUČENÍ  NEMUSÍ  VZTAHOVAT.  

Řešení  sporů  

Jestliže  jste  produkt  zakoupili  v  Kambodže,  Indonésii,  na  Filipínách,  ve  Vietnamu  nebo  na  Srí  Lance,  

budou  spory vzniklé  na  základě  této  záruky  nebo  ve  spojení  s touto  zárukou  s konečnou  platností  řešeny  

v rozhodčím  řízení  (arbitráž)  s místem  konání  v Singapuru  a tato  záruka  se bude  řídit,  bude  

interpretována  a vymáhána  v souladu  s právními  předpisy  Singapuru,  a to  bez  ohledu  na  kolizi  právních  

norem.  Jestliže  jste  produkt  zakoupili  v Indii, budou  spory vzniklé  na  základě  této  záruky  nebo  ve  spojení  

s touto  zárukou  s konečnou  platnosti  řešeny  v rozhodčím  řízení  (arbitráž)  s místem  konání  v Bangalore  

v Indii.  Rozhodčí  řízení  v Singapuru  bude  probíhat  v souladu  s arbitrážními  pravidly  SIAC  (Singapore  

International  Arbitration  Center)  (dále  jen  ″pravidla  SIAC″), v té  době  účinnými.  Rozhodčí  řízení  

(arbitráž)  v Indii  bude  probíhat  v souladu  s právními  předpisy  Indie,  v té  době  účinnými.  Výrok  

rozhodčího  soudu  bude  konečný  a závazný  pro  zúčastněné  strany  bez  odvolání,  bude  v písemné  formě  

a bude  obsahovat  shromážděná  fakta  a právní  závěry. Všechna  rozhodčí  řízení  (arbitráž)  se  budou  konat  

a veškerá  dokumentace  předkládaná  v těchto  řízeních  bude  vypracována  v anglickém  jazyce  a anglická  

jazyková  verze  této  záruky  má  přednost  před  jakoukoli  jinou  jazykovou  verzí  v těchto  řízeních.  

Další  práva  

KROMĚ  SPECIFICKÝCH  PRÁV,  JEŽ  VÁM  POSKYTUJE  TATO  ZÁRUKA,  MŮŽETE  MÍT  

JEŠTĚ  DALŠÍ  PRÁVA,  KTERÁ  SE  LIŠÍ  PODLE  JEDNOTLIVÝCH  STÁTŮ  ČI  JURISDIKCÍ.  

DÁLE  MŮŽETE  MÍT  ROVNĚŽ  JINÁ  PRÁVA  VYPLÝVAJÍCÍ  Z PŘÍSLUŠNÝCH  PRÁVNÍCH  
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PŘEDPISŮ  NEBO  Z PÍSEMNÉ  SMLOUVY  S LENOVO.  NIC  V TÉTO  ZÁRUCE  NEMÁ  VLIV  

NA  ZÁKONNÁ  PRÁVA,  VČETNĚ  PRÁV  SPOTŘEBITELŮ  NA  ZÁKLADĚ  NÁRODNÍ  

LEGISLATIVY,  UPRAVUJÍCÍCH  PRODEJ  SPOTŘEBNÍHO  ZBOŽÍ,  KTERÁ  NELZE  

VYLOUČIT  NEBO  SMLUVNĚ  OMEZIT.  

Evropský  hospodářský  prostor  (EHP)  

Zákazníci  ze  zemí  EHP  mohou  kontaktovat  Lenovo  na následující  adrese:  Lenovo  Warranty  &  Service  

Quality  Dept.,  PO  Box  19547,  Inverkip  Road,  Greenock,  Scotland  PA16 9WX.  Služby  na  základě  této  

záruky  na  hardwarové  produkty  Lenovo  zakoupené  v zemích  EHP  lze  získat  v jakékoli  zemi  EHP,  v níž  

byl  produkt  společností  Lenovo  ohlášen  a učiněn  dostupným.  

Tato  omezená  záruka  společnosti  Lenovo  je dostupná  v jiných  jazycích  na  adrese  http://www.lenovo.com/
warranty.  

Informace o záruce 

Záruční  doba  se  může  lišit  podle  země  nebo  regionu  a je  uvedena  v příloze  A  příručky  pro  základní  

servis  a odstraňování  problémů  dodávané  s počítačem.  

Je-li  to potřeba,  Váš  poskytovatel  služeb  provede  opravu  nebo  výměnu  v závislosti  na typu  záručního  

servisu,  který  je specifikován  pro  Váš  produkt,  a v závislosti  na dostupných  službách.  Naplánování  

provedení  servisu  bude  záviset  na  čase  Vašeho  telefonického  hovoru,  na  dostupnosti  náhradních  dílů  a na 

dalších  faktorech.  

Tříletá  záruční  doba  na  díly  a roční  záruční  doba  na  práci  znamená,  že  Lenovo  poskytuje  bezplatný  

záruční  servis:  

a.  Na  díly  a práci  po  dobu  prvního  roku  záruční  doby  (nebo  po delší  dobu,  pokud  tak  požaduje  zákon).  

b. Pouze  na  díly  na  bázi  výměny  ve  druhém  a třetím  roce  záruční  doby. Poskytovatel  servisu  vám  

vyúčtuje  veškerou  práci  vynaloženou  při  provádění  oprav  nebo  výměn  ve  druhém  a třetím  roce  záruční  

doby. 

Typy  záručního  servisu  

1. Servis  typu  CRU  (Customer  Replaceable  Unit)  

V  případě  servisu  typu  CRU  Service  Vám  poskytovatel  služeb  dodá  jednotky  CRU,  abyste  si je  sami  

nainstalovali.  Většinu  jednotek  CRU  lze  snadno  nainstalovat,  nicméně  některé  mohou  vyžadovat  určité  

technické  dovednosti  a nástroje.  Informace  o CRU  a pokyny  k její  výměně  jsou  dodávány  s produktem  

a je možné  je  kdykoliv  získat  na  vyžádání  od  Lenovo.  Můžete  požádat  poskytovatele  servisu,  aby  vám  

jednotky  CRU  nainstaloval,  v souladu  s typem  záručního  servisu,  který  se  na stroj  vztahuje.  Instalace  

externích  jednotek  CRU  (jako  je  myš,  klávesnice  či  monitor)  spadá  do  Vaší  odpovědnosti.  Lenovo  

v materiálech  dodávaných  s náhradní  jednotkou  CRU  specifikuje,  zda  musí  být  vadná  jednotka  CRU  

vrácena.  V  případě,  že  je  vyžadováno  vrácení,  1)  jsou  spolu  s náhradní  jednotkou  CRU  zaslány  i pokyny  

k vrácení,  vyplacená  zpětná  průvodka  a příslušný  přepravní  kontejner,  a 2)  v případě,  že Váš  
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poskytovatel  služeb  neobdrží  vadnou  jednotku  CRU  během  30  dnů  poté,  co jste  obdrželi  náhradní  

jednotku  CRU,  je  oprávněn  vyúčtovat  Vám  náhradní  jednotku  CRU.  

2.  Servis  typu  On-site  

Na  základě  servisu  typu  On-Site  Service  poskytovatel  služeb  buď  opraví,  nebo  vymění  vadný  produkt  

u zákazníka,  a ověří  jeho  provoz.  Jste  povinni  zajistit  vhodnou  pracovní  oblast  pro  demontáž  

a opětovnou  montáž  produktu  Lenovo.  U  některých  produktů  může  Váš  poskytovatel  služeb  vyžadovat  

zaslání  produktu  do  určeného  servisního  střediska.  

3.  Servis  typu  Courier  nebo  Depot  

Na  základě  servisu  typu  Courier  nebo  Depot  Service  bude  Váš  produkt  opraven  nebo  vyměněn  v určeném  

servisním  středisku,  přičemž  přepravu  zajistí  Váš  poskytovatel  služeb.  Jste  odpovědni  za  odpojení  

produktu.  Bude  Vám  dodán  přepravní  kontejner,  ve  kterém  vrátíte  Váš  produkt  do  určeného  servisního  

střediska.  Váš  produkt  vyzvedne  kurýr  a doručí  jej  do  určeného  servisního  střediska.  Po  opravě  nebo  

výměně  zajistí  servisní  středisko  vrácení  produktu  k Vám.  

4.  Servis  typu  Customer  Carry-In  nebo  Mail-In  Service  

Na  základě  servisu  typu  Customer  Carry-In  nebo  Mail-In  Service  bude  Váš  produkt  opraven  nebo  

vyměněn  v určeném  servisním  středisku,  přičemž  dopravu  nebo  zaslání  zajistíte  Vy. Podle  toho,  jak  určí  

poskytovatel  služeb,  jste  povinni  dodat  nebo  zaslat  poštou  (vyplaceně,  pokud  není  stanoveno  jinak)  

vhodně  zabalený  produkt  do  určeného  místa.  Po  opravě  nebo  výměně  produktu  bude  produkt  připraven  

pro  Vás  k vyzvednutí.  Jestliže  si produkt  nevyzvednete,  je  Váš  poskytovatel  služeb  oprávněn  zlikvidovat  

jej,  pokud  to uzná  za vhodné.  V  případě  servisu  typu  Mail-in  Service  Vám  bude  produkt  vrácen  na  

náklady  Lenovo,  pokud  poskytovatel  služeb  nestanoví  jinak.  

Záruční dodatek pro Mexiko 

Tento dodatek  je  považován  za  součást  Prohlášení  o omezené  záruce  společnosti  Lenovo  a je  platný  

pouze  a výlučně  v případě  produktů  distribuovaných  a prodávaných  na  území  Spojených  států  

mexických.  V  případě  rozporů  platí  podmínky  uvedené  v tomto  dodatku.  

Na  všechny  softwarové  programy  předem  instalované  do  zařízení  se poskytuje  záruka  na  instalační  závady  

v délce  pouze  třiceti  (30)  dní  od  data  nákupu.  Společnost  Lenovo  nenese  odpovědnost  za  informace  

obsažené  v těchto  softwarových  programech  anebo  v jakýchkoliv  dalších  programech,  které  jste  

nainstalovali  Vy nebo  které  byly  nainstalovány  po  zakoupení  produktu.  

Služby  nekalkulované  v rámci  záruky  se budou  fakturovat  konečnému  uživateli,  a to  před  autorizací.  

V  případě,  že  je  nutná  záruční  oprava,  použijte  telefonní  seznam  služeb  a podpory  na  adrese  

http://www.lenovo.com/support/phone. Pokud  ve  Vašem  městě,  Vašem  sídle  nebo  v okruhu  70  km  od  

nich  neexistuje  žádné  autorizované  servisní  středisko,  jsou  součástí  záruky  přiměřené  poplatky  za dopravu  

produktu  do  nejbližšího  autorizovaného  servisního  střediska.  Kontaktujte  prosím  telefonicky  Vaše  
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nejbližší  autorizované  servisní  středisko,  kde  získáte  potřebné  souhlasy  nebo  informace  týkající  se zaslání  

produktu  a příslušnou  adresu,  kam  má  být  produkt  doručen.  

Seznam  autorizovaných  servisních  středisek  najdete  na adrese:  

http://www.lenovo.com/mx/es/servicios  

Výroba:  

SCI  Systems  de  México,  S.A.  de  C.V.  

Av. De  la Solidaridad  Iberoamericana  No.  7020  

Col.  Club  de  Golf  Atlas  

El  Salto,  Jalisco,  México  

C.P.  45680,  

Tel. 01-800-3676900  

Prodej  a marketing:  

Lenovo  Mexico  S de  RL  de  CV  

Av. Santa  Fe  505,  Piso  15  

Col.  Cruz  Manca  

Cuajimalpa,  México,  DF  

CP  05349  

Tel: 55-5000-8500  

Ochranné známky 

Lenovo  je  ochranná  známka  společnosti  Lenovo  v USA  a případně  v dalších  jiných  

zemích.  

Další  názvy  společností,  produktů  nebo  služeb  mohou  být  ochranné  známky  nebo  

servisní  známky  jiných  stran.
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Číslo položky:  42W9420

  

Vytištěno v Číně  

 

  

(1P) P/N: 42W9420  

           

 


	Obsah
	Čtěte nejdříve
	Kapitola 1. Důležité bezpečnostní instrukce
	Stavy, které vyžadují okamžitou akci
	Bezpečnostní pokyny
	Servis a upgrady
	Napájecí šňůry a napájecí zdroje
	Prodlužovací kabely a podobná zařízení
	Zástrčky a zásuvky
	Prohlášení k napájecímu zdroji
	Externí zařízení
	Baterie
	Poznámka k dobíjitelné baterii
	Poznámka k lithiové knoflíkové baterii
	Teplo a větrání produktu
	Bezpečnost jednotek CD a DVD
	Bezpečnostní instrukce týkající se elektrického proudu
	Bezpečnostní instrukce k modemu
	Prohlášení o shodě pro lasery
	Poznámka týkající se obrazovky LCD
	Použití sluchátek
	Další bezpečnostní instrukce


	Kapitola 2. Provozní prostředí další důležitá upozornění
	Provozní prostředí
	Jak zabránit výboji statické elektřiny
	Čištění a údržba
	Bezpečnost dat

	Kapitola 3. Informace o záruce
	Omezená záruka Lenovo
	Informace o záruce

	Záruční dodatek pro Mexiko
	Ochranné známky


