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Opmerking  

Het is van belang dat u eerst de veiligheidsinformatie leest.

 

  

In deze publicatie vindt u: 

v   Belangrijke veiligheidsinformatie 

v   Gebruiksomgeving en andere belangrijke kennisgevingen 

v   Informatie over de garantie
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Lees  dit eerst  

 

 

Als de computer aan staat of als de batterij wordt 

opgeladen, kunnen de onderkant, de polssteun en 

bepaalde andere onderdelen warm worden. Houd 

de computer niet te lang op schoot en houd uw 

handen of enig ander lichaamsdeel niet te lang 

tegen een warm onderdeel van de computer aan. 

Als u het toetsenbord gebruikt, leg uw handen of 

polsen dan niet gedurende langere tijd op de pols-
steun. 

Tijdens de normale werking produceert de computer 

enige warmte. De hoeveelheid warmte hangt af van 

de mate van systeemactiviteit en het oplaadniveau 

van de batterij. Bij langdurig contact met uw 

lichaam kan er, zelfs door uw kleding heen, irritatie 

ontstaan die kan uitmonden in brandwonden. 

Onderbreek uw werk met het toetsenbord daarom af 

en toe en haal uw handen van de polssteun. Let 

erop dat u het toetsenbord niet te lang gebruikt.
  

  

 

 

Als de computer via de AC-adapter is aangesloten 

op het stopcontact, wordt de adapter warm. Zorg 

dat de adapter op dergelijke momenten niet tegen 

uw lichaam komt. Gebruik de AC-adapter nooit om 

u eraan op te warmen. Bij langdurig contact met uw 

lichaam kunnen er, ook door uw kleding heen, 

brandwonden ontstaan.
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Leid alle communicatiekabels en de kabels en snoe-
ren van de AC-adapter, de muis, een extern toetsen-
bord, de printer of enig ander apparaat zodanig dat 

ze niet klem komen te zitten en dat niemand erop 

kan gaan staan of erover kan struikelen, en op een 

dusdanige wijze dat de werking van de computer 

op geen enkele manier wordt gehinderd. Als er 

grote kracht op de kabels komt te staan, kunnen ze 

breken of beschadigd raken.
  

  

 

 

Voordat u de computer verplaatst, dient u de com-
puter uit te zetten of hem met Fn+F4 in de spaar-
stand Standby te plaatsen. 

Controleer voordat u de computer verplaatst of het 

aan/uit-lampje uit is. Hierdoor helpt u schade aan 

de vaste schijf en verlies van gegevens te voorko-
men.

  

  

 

 

Voorkom het vallen, stoten, bekrassen, verdraaien, 

trillen en indrukken van de computer, het beeld-
scherm en de externe apparaten en plaats er geen 

zware voorwerpen op.
  

  

 

 

Gebruik een hoogwaardige draagtas die voldoende 

steun en bescherming biedt. Stop de computer niet 

in een overvolle koffer of tas.

 

 

vi Lenovo  3000 Veiligheid  en garantie



Houd vloeistoffen uit de buurt van de computer 

(om morsen te voorkomen) en houd de computer uit 

de buurt van water, anders loopt u het risico een 

elektrische schok te krijgen.
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Hoofdstuk  1. Belangrijke  veiligheidsinformatie  

 

Opmerking  

Het  is  van  belang  dat  u  eerst  de  veiligheidsinformatie  leest.

 Deze  informatie  helpt  u uw  notebook-PC  veilig  te gebruiken.  Gebruik  en  

bewaar  alle  informatie  die  bij  uw  computer  is geleverd.  De  informatie  in  dit  

document  vormt  op  geen  enkele  manier  een  wijziging  van  de  voorwaarden  in  

de  koopovereenkomst  of de  Beperkte  Garantie  van  Lenovo.  Meer  informatie  

vindt  u in  Hoofdstuk  3, “Informatie  over  de  garantie”,  op  pagina  19.  

De  veiligheid  van  de  klant  is  belangrijk.  Onze  producten  worden  ontworpen  

met  het  oog  op  veiligheid  en  effectiviteit.  Personal  computers  zijn  echter  elek-
tronische  apparaten.  Netsnoeren,  voedingsadapters  en  andere  onderdelen  kun-
nen  een  veiligheidsrisico  opleveren  dat,  met  name  bij  onjuist  gebruik  en  mis-
bruik,  kan  leiden  tot  schade  en  lichamelijk  letsel.  Om  deze  risico’s  te  

verkleinen,  dient  u de  bij  het  product  geleverde  instructies  te volgen,  zich  te  

houden  aan  alle  waarschuwingen  op  het  product  zelf  en  in de  bedienings-
instructies,  en  de  informatie  in  dit  document  zorgvuldig  te  lezen.  Door  de  in  

dit  document  opgenomen  informatie  en  de  bij  het  product  geleverde  instruc-
ties  nauwkeurig  op  te volgen,  beschermt  u zichzelf  tegen  gevaren  en  maakt  u 

de  werkomgeving  van  de  computer  een  stuk  veiliger.  

Opmerking:   Deze  informatie  bevat  verwijzingen  naar  voedingsadapters  en  

batterijen.  Naast  notebookcomputers  worden  ook  andere  

producten  (zoals  luidsprekers  en  beeldschermen)  geleverd  met  

een  externe  voedingsadapter.  Als  u een  dergelijk  product  in  bezit  

hebt,  is  deze  informatie  ook  daarop  van  toepassing.  Bovendien  

kunnen  er in  computerproducten  interne  batterijen  ter  grootte  

van  een  munt  (″knoopcellen″)  zijn  verwerkt,  waarmee  de  

systeemklok  in  stand  wordt  gehouden  wanneer  de  stekker  niet  

in  het  stopcontact  zit.  De  veiligheidsvoorschriften  voor  batterijen  

gelden  dus  voor  alle  computerproducten.  

Situaties waarin onmiddellijk handelen vereist is 

Door  verkeerd  gebruik  of  achteloosheid  kunnen  producten  beschadigd  

raken.  Bepaalde  schade  aan  producten  is  zó  ernstig  dat  het  product  niet  

meer  mag  worden  gebruikt  voordat  het  is geïnspecteerd  en,  indien  nodig,  

gerepareerd  door  een  geautoriseerde  onderhoudstechnicus.  
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Net  als  bij  andere  elektronische  producten  dient  u goed  op  het  product  te 

letten  wanneer  u  het  aanzet.  In  zeer  uitzonderlijke  gevallen  kan  het  zijn  dat  

u  een  geur  waarneemt  of  rook  dan  wel  vonkjes  uit  het  product  ziet  komen.  

Het  kan  ook  zijn  dat  u  een  ploppend,  krakend  of  sissend  geluid  hoort.  Dit  

kan  erop  wijzen  dat  een  van  de  interne  elektronische  componenten  op  een  

gecontroleerde  manier  defect  is geraakt.  Het  kan  echter  ook  een  indicatie  

zijn  van  een  mogelijk  gevaarlijke  situatie.  Neem  in  dergelijke  gevallen  

nooit  risico’s  en  probeer  niet  zelf  een  diagnose  te stellen.  Neem  voor  hulp  

contact  op  met  het  Customer  Support  Center.  Zie  http://www.lenovo.com/
support/phone  voor  een  lijst  van  telefoonnummers  voor  service  en  ondersteu-
ning.  

Controleer  de  computer  en  haar  componenten  regelmatig  op  schade,  slijtage  

of  andere  tekenen  van  gevaar.  Mocht  u twijfels  hebben  over  de  conditie  van  

een  bepaalde  component,  gebruik  het  product  dan  niet.  Neem  contact  op  

met  het  Customer  Support  Center  of  met  de  fabrikant  van  het  product.  U 

krijgt  dan  te  horen  hoe  u  het  product  kunt  inspecteren  en,  indien  nodig,  

kunt  laten  repareren.  

In  het  onwaarschijnlijke  geval  dat  een  van  de  onderstaande  omstandighe-
den  zich  voordoet  of  als  u twijfelt  aan  de  veiligheid  van  het  product,  stopt  

u  het  gebruik  van  het  product,  haalt  u de  stekker  uit  het  stopcontact  en  ont-
koppelt  u  de  telefoonkabels.  Neem  voor  verdere  instructies  contact  op  met  

het  Customer  Support  Center.  

v   Gebroken  of  beschadigde  netsnoeren,  stekkers,  adapters,  verlengsnoeren,  

piekspanningsbeveiligingen  of voedingseenheden.  

v   Tekenen  van  oververhitting,  rook,  vonken  of  vuur. 

v   Schade  aan  een  batterij  (zoals  barsten  of  deuken),  spontane  ontlading  of lek-
kage  uit  de  batterij  (herkenbaar  aan  vreemde  stoffen).  

v   Een  krakend,  sissend  of  knallend  geluid  of een  sterke  geur  afkomstig  uit  

het  product.  

v   Aanwijzingen  dat  er  vloeistof  is  gemorst  of dat  er  iets  op  de  computer,  het  

netsnoer  of  de  voedingsadapter  is gevallen.  

v   De  computer,  het  netsnoer  of  de  adapter  zijn  nat  geworden.  

v   Het  product  is  gevallen  of  op  welke  manier  dan  ook  beschadigd.  

v   Het  product  werkt  niet  normaal  als  u de  bedieningsinstructies  volgt.

Opmerking:   Als  u deze  situatie  constateert  bij  een  product  (bijvoorbeeld  een  

verlengsnoer)  dat  niet  is gefabriceerd  door  Lenovo,  gebruik  dit  

product  dan  niet  meer  totdat  u  advies  hebt  ingewonnen  bij  de  

fabrikant  of  totdat  u een  geschikte  vervanging  hebt  gevonden.
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Veiligheidsrichtlijnen 

Neem  altijd  de  volgende  voorzorgsmaatregelen  in  acht  om  de  kans  op  letsel  

of  schade  te  verkleinen:  

Service en upgrades 

  

WAARSCHUWING  

 Probeer  niet  zelf  onderhoud  aan  het  product  uit  te voeren,  tenzij  u hiertoe  instruc-
ties  hebt  gekregen  van  het  Customer  Support  Center  of van  de documentatie.  

Schakel  alleen  een  serviceverlener  in die goedkeuring  heeft  voor  het repareren  van  

het desbetreffende  product.
  

Opmerking:   Sommige  onderdelen  van  de  computer  kunnen  door  de  gebrui-
ker  worden  uitgebreid  of vervangen.  Upgrades  worden  meestal  

″opties″ genoemd.  Vervangende  onderdelen  die  zijn  goedge-
keurd  om  door  de  klant  zelf  te  worden  geïnstalleerd,  worden  

Customer  Replaceable  Units  of  CRU’s  genoemd.  CRU’s  zijn  

voorzien  van  documentatie  met  instructies  voor  vervanging  van  

deze  onderdelen  door  de  klant.  Volg  bij  het  installeren  of  vervan-
gen  van  dergelijke  onderdelen  steeds  de  instructies.  Dat  het  aan/
uit-lampje  niet  brandt,  betekent  niet  noodzakelijkerwijs  dat  het  

spanningsniveau  binnenin  een  product  nul  is.  Voordat  u de  kap  

opent  van  een  product  dat  is uitgerust  met  een  netsnoer,  dient  u 

altijd  te  controleren  of het  apparaat  uit  staat  en  of  de  stekker  van  

het  product  uit  het  stopcontact  is gehaald.  Zie  voor  meer  infor-
matie  over  CRU’s  het  gedeelte  "Customer  Replaceable  Units  

(CRU’s)"  in  de  publicatie  Service  en  Probleemoplossing  die  bij  

uw  computer  is geleverd.  Bij  vragen  neemt  u contact  op  met  het  

Customer  Support  Center.  

Hoewel  er geen  bewegende  onderdelen  in uw  computer  zitten  als  het  net-
snoer  uit  het  stopcontact  is gehaald,  is het  goed  om  de  de  volgende  waarschu-
wingen,  omwille  van  uw  veiligheid,  ter  harte  te  nemen:  
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GEVAAR  

 

 

 

Gevaarlijke  bewegende  onderdelen.  Houd  uw  vingers  en  andere  lichaamsdelen  op 

afstand.
  

  

WAARSCHUWING  

 

 

 

Zet  de  computer  uit  en laat  hem  drie  tot vijf  minuten  afkoelen  voordat  u de kap  

opent  om  CRU’s  te vervangen.
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Netsnoeren en voedingsadapters 

  

GEVAAR  

 Gebruik  uitsluitend  netsnoeren  en  voedingsadapters  die  door  de fabrikant  van  het  

product  zijn  geleverd.  Het  netsnoer  en de  voedingsadapter  zijn uitsluitend  bedoeld  

voor  gebruik  met  dit  product.  Ze mogen  nooit  met  enig  ander  product  worden  

gebruikt.  

Netsnoeren  dienen  goedgekeurd  te zijn  voor  veiligheid.  In Duitsland  dient  dit 

H05VV-F,  3G,  0,75  mm2 of beter  te zijn.  In  andere  landen  moet  aan overeenkom-
stige  veiligheidseisen  zijn  voldaan.  

Wind een  netsnoer  nooit  om  een  voedingsadapter  of een  ander  voorwerp.  Hierdoor  

kan  er een  mechanische  spanning  op het snoer  komen  te staan,  waardoor  het  kan  

rafelen  of scheuren.  Hierdoor  kan  een veiligheidsrisico  ontstaan.  

Leid  netsnoeren  altijd  zodanig  dat  ze niet  in de knel  zitten  en  dat niemand  erop  

kan  trappen  of erover  kan  struikelen.  

Voorkom  dat  netsnoeren  en voedingsadapters  nat worden.  Laat  een  netsnoer  of 

voedingsadapter  bijvoorbeeld  niet  liggen  bij een wasbak  of toilet,  of op  een  vloer  

die wordt  schoongemaakt  met  een  vloeibaar  reinigingsmiddel.  Vloeistoffen  kunnen  

kortsluiting  veroorzaken,  met  name  als het  netsnoer  of de voedingsadapter  slijtage  

vertoont  ten  gevolge  van  verkeerd  gebruik.  Bovendien  kan  vloeistof  corrosie  van  

de stekkers  en/of  aansluitpunten  veroorzaken,  hetgeen  uiteindelijk  kan  leiden  tot 

oververhitting.  

Sluit  netsnoeren  en  signaalkabels  altijd  in de juiste  volgorde  aan en  zorg  ervoor  

dat de stekkers  van  de  netsnoeren  altijd  goed  in het stopcontact  en in de aanslui-
ting  zitten.  

Gebruik  geen  voedingsadapter  die  sporen  vertoont  van  corrosie  aan de  invoer-
pennen  of sporen  van  oververhitting  (zoals  vervormd  plastic)  bij de aansluiting  of 

op een  ander  deel  van  de  voedingsadapter.  

Gebruik  geen  netsnoeren  waarbij  een  van  de uiteinden  sporen  van  corrosie  of 

oververhitting  vertoont  of die  anderszins  beschadigd  zijn.
  

Verlengsnoeren en aanverwante apparaten 

  

GEVAAR  

 Let erop  dat  eventuele  verlengsnoeren,  piekspanningsbeveiligingen,  nood-
voedingen  en stekkerdozen  die  u gebruikt,  voldoen  aan  de  elektrische  eisen  van  

het product.  Overbelast  deze  apparaten  nooit.  Als  u een  verdeelstekker  gebruikt,  

mag  de belasting  niet  hoger  zijn  dan  de  invoerspecificatie  van  die stekker.  Raad-
pleeg  een  elektricien  als  u vragen  hebt  over  de capaciteit,  vereisten  en invoer-
spanning  van  apparatuur.
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Stekkers en stopcontacten 

  

GEVAAR  

 Als  een  stopcontact  dat  u voor  de computerapparatuur  wilt  gebruiken,  beschadigd  

of gecorrodeerd  is, dient  u het  stopcontact  niet  te gebruiken  totdat  het  is vervangen  

door  een  gekwalificeerd  elektricien.  

Verbuig  de  stekker  niet.  Als  de stekker  beschadigd  is, bestelt  u een  nieuwe  stekker  

bij  de fabrikant.  

Gebruik  voor  de computer  niet  hetzelfde  stopcontact  als  voor  andere  elektrische  

apparaten  die  veel  stroom  gebruiken.  Het  voltage  kan  dan  instabiel  worden,  en dit  

kan  leiden  tot  schade  aan  de  computer,  de gegevens  en/of  de  aangesloten  appara-
tuur.  

Sommige  producten  zijn  voorzien  van  een  stekker  met  drie  pennen.  Deze  stekker  

past  alleen  in een  stopcontact  met  randaarde.  Dit  is een veiligheidsvoorziening.  

Steek  een  dergelijke  stekker  alleen  in een geaard  stopcontact.  Als  de stekker  niet  

in het  stopcontact  past,  neemt  u contact  op met  een elektricien  voor  een  goedge-
keurde  adapter  of laat  u het  stopcontact  vervangen  door  een stopcontact  met  rand-
aarde.  Voorkom  overbelasting  van  het  stopcontact.  De  totale  systeembelasting  mag  

niet  hoger  zijn  dan  80 procent  van  de specificatie  van  de  groep.  Raadpleeg  een  

elektricien  als u vragen  hebt  over  belasting  en  de capaciteit  van  de verdeelkast.  

Let  erop  dat  u een  stopcontact  gebruikt  dat  deugdelijk  bedraad  en makkelijk  toe-
gankelijk  is en zich  dicht  bij  de apparatuur  bevindt.  Zorg  dat  het  snoer  niet  hele-
maal  strak  staat;  hierdoor  kan  het  slijten.  

Controleer  of het  stopcontact  dat  u gebruikt,  de juiste  spanning  en  stroomsterkte  

levert  voor  het  apparaat  dat  u installeert.  

Wees voorzichtig  als  u de  stekker  in het  stopcontact  steekt  of eruit  haalt.
  

Kennisgeving voedingseenheid 

  

GEVAAR  

 Verwijder  nooit  de kap  van  de  voedingseenheid  of van  enige  component  waarop  

het  volgende  label  is bevestigd.  
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Binnen  componenten  waarop  dit  label  is bevestigd,  bevinden  zich  gevaarlijke  

spannings-,  stroom-  of energieniveaus.  Deze  componenten  bevatten  geen  onderde-
len  die  kunnen  worden  vervangen  of onderhouden.  Als  u een  probleem  met  een  

van  deze  onderdelen  vermoedt,  waarschuw  dan  een  onderhoudstechnicus.
  

Externe apparatuur 

  

WAARSCHUWING  

 Sluit,  als de computer  aan  staat,  geen  andere  externe  kabels  of snoeren  aan  dan  

USB-  en 1394-kabels,  anders  kan  de computer  beschadigd  raken.  Om  schade  aan  de 

aangesloten  apparaten  te voorkomen,  dient  u na  het  uitschakelen  van  de  computer  

minimaal  vijf  seconden  te wachten  voordat  u de externe  apparaten  ontkoppelt.
  

Batterijen 

  

GEVAAR  

 PC’s  die  door  Lenovo  zijn  gefabriceerd,  bevatten  een knoopcelbatterij  die  de 

systeemklok  van  stroom  voorziet.  Bovendien  zijn  veel  mobiele  producten,  zoals  

notebookcomputers,  uitgerust  met  een  oplaadbare  batterij  die  het systeem  stroom  

levert  als  het  niet  is aangesloten  op het  lichtnet.  De  batterijen  die  door  Lenovo  

voor  uw  product  worden  geleverd,  zijn  getest  op  compatibiliteit  en mogen  alleen  

worden  vervangen  door  goedgekeurde  onderdelen.  

Probeer  nooit  de batterij  open  te maken  of te repareren.  Zorg  dat  de batterij  niet  

gedeukt  of doorboord  wordt  en niet in  contact  komt  met  open  vuur.  Voorkom  

kortsluiting  van  de metalen  contactpunten.  Stel  de  batterij  niet  bloot  aan  water  of  

andere  vloeistoffen.  Laad  de batterij  uitsluitend  op volgens  de instructies  in de 

productdocumentatie.  

Door  misbruik  of onoordeelkundig  gebruik  kan  de  batterij  oververhit  raken,  waar-
door  er gassen  of vonken  uit de batterij  of knoopcel  kunnen  komen.  Als  de batterij  

beschadigd  is of lekt  of als  zich  op de  polen  materiaal  heeft  afgezet,  mag  u de  

batterij  niet  meer  gebruiken  en moet  u een  nieuwe  aanschaffen.  

Als  een  batterij  lange  tijd  niet  wordt  gebruikt,  kan  hij in kwaliteit  achteruitgaan.  

Bij bepaalde  oplaadbare  batterijen  (met  name  lithium-ionenbatterijen)  kan  het 

ongebruikt  laten  van  de batterij  in  ontladen  toestand  leiden  tot  een verhoogde  

kans  op kortsluiting,  waardoor  de levensduur  van  de batterij  wordt  verkort  en er 

tevens  een  veiligheidsrisico  ontstaat.  Zorg  dat oplaadbare  Lithium  Ion-batterijen  

niet  helemaal  leeg  raken  en bewaar  ze  niet in lege  toestand.
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Kennisgeving oplaadbare batterij 

  

GEVAAR  

 Probeer  niet  de batterij  aan  te passen  of uit elkaar  te halen.  Probeert  u dat  wel,  dan  

kan  dat  leiden  tot een  explosie  of tot lekkage  van  vloeistof  uit de  batterij.  Andere  

batterijen  dan  aangegeven  door  Lenovo,  of gewijzigde  of gedemonteerde  batterijen,  

worden  niet  gedekt  door  de garantie.  

De  oplaadbare  batterij  kan  exploderen  als deze  niet  op  de juiste  manier  in het  

apparaat  wordt  geïnstalleerd.  De  batterij  bevat  een  kleine  hoeveelheid  schadelijke  

stoffen.  Om  verwondingen  te voorkomen,  dient  u zich  aan de volgende  richtlijnen  

te houden:  

v   Vervang  de batterij  alleen  door  een  batterij  van  het door  Lenovo  aanbevolen  

type.  

v   Houd  de batterij  uit de  buurt  van  open  vuur.  

v   Stel  de batterij  niet  bloot  aan  water  of regen.  

v   Probeer  niet  de batterij  uit  elkaar  te halen.  

v   Sluit  de batterij  niet  kort.  

v   Houd  de batterij  buiten  bereik  van  kinderen.  

v   Laat  de batterij  niet  vallen.

Gooi  de batterij  niet  bij het  normale  huisvuil  weg.  Behandel  oude  batterijen  als  

klein  chemisch  afval.  

De  batterij  moet  bij  kamertemperatuur  worden  opgeslagen  en moet  bij  opslag  

ongeveer  30 à 50 % geladen  zijn.  Om  te voorkomen  dat  de batterij  te veel  ontlaadt,  

is het  aan  te bevelen  deze  één  keer  per  jaar  op  te laden.
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Kennisgeving lithium-knoopcelbatterij 

  

GEVAAR  

 Als  de batterij  op onjuiste  wijze  wordt  vervangen,  bestaat  er explosiegevaar.  

Als  u de lithium-knoopcelbatterij  vervangt,  gebruik  dan  uitsluitend  hetzelfde  of 

een  vergelijkbaar  type  dat  is aanbevolen  door  de fabrikant.  De batterij  bevat  lit-
hium  en kan  bij  verkeerd  gebruik  exploderen.  

Houd  u aan  het  volgende:  

v   Gooi  of dompel  de batterij  niet  in  het  water.  

v   Let  op dat  de batterij  niet  warmer  wordt  dan  100  °C.  

v   Haal  de  batterij  niet  uit  elkaar.

Gooi  de  batterij  niet  bij  het  huisvuil  weg,  maar  behandel  deze  als  klein  chemisch  

afval.  

De volgende  verklaring  geldt  voor  gebruikers  in de  staat  Californië,  V.S.:  

Californië:  Informatie  over  perchloraat:  

Producten  die  zijn  uitgerust  met  lithium-knoopcelbatterijen  met  CR  

(mangaandioxide)  kunnen  perchloraat  bevatten.  

Materiaal  met  perchloraat  — wees  voorzichtig.
Zie  http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Warmteproductie en ventilatie 

  

GEVAAR  

 Computers,  AC-adapters  en veel  andere  accessoires  genereren  warmte  als ze aan  

staan  en als  een  batterijen  worden  opgeladen.  Door  hun  compacte  formaat  kunnen  

notebookcomputers  een  aanzienlijke  hoeveelheid  warmte  produceren.  Neem  altijd  

de volgende  voorzorgsmaatregelen  in acht:  

v   Als  de computer  aan  staat  of als de batterij  wordt  opgeladen,  kunnen  de onder-
kant,  de polssteun  en bepaalde  andere  onderdelen  warm  worden.  Houd  de com-
puter  niet  te lang  op  schoot  en houd  uw  handen  of enig  ander  lichaamsdeel  niet  

te lang  tegen  een  warm  onderdeel  van  de  computer  aan.  Als  u het  toetsenbord  

gebruikt,  leg  uw  handen  of polsen  dan  niet  gedurende  langere  tijd  op de  pols-
steun.  Tijdens  de normale  werking  produceert  de computer  enige  warmte.  De  

hoeveelheid  warmte  hangt  af van  de mate  van  systeemactiviteit  en het oplaad-
niveau  van  de batterij.  Bij langdurig  contact  met  uw  lichaam  kan er, zelfs  door  

uw  kleding  heen,  irritatie  ontstaan  die kan  uitmonden  in brandwonden.  Onder-
breek  uw  werk  met  het  toetsenbord  daarom  af en toe  en  haal  uw  handen  van  de 

polssteun.  Let  erop  dat  u het  toetsenbord  niet te lang  gebruikt.  

v   Gebruik  de computer  niet  en laad  de batterijen  niet  op  in de buurt  van  licht  

ontvlambare  of explosieve  materialen.  

v   Ventilatieopeningen,  ventilatoren  en/of  koelribben  maken  deel  uit van  het  pro-
duct  omwille  van  de veiligheid,  het  comfort  en een  betrouwbare  werking.  Deze  

voorzieningen  kunnen  per  ongeluk  geblokkeerd  raken  als u het product  op een  

bed,  zitbank,  vloerkleed  of andere  zachte  ondergrond  plaatst.  Zorg  ervoor  dat 

deze  voorzieningen  nooit  geblokkeerd,  bedekt  of uitgeschakeld  raken.  

v   Als  de computer  via  de  AC-adapter  is aangesloten  op  het  stopcontact,  wordt  de 

adapter  warm.  Zorg  dat  de adapter  op  dergelijke  momenten  niet  tegen  uw  

lichaam  komt.  Gebruik  de AC-adapter  nooit  om  u eraan  op  te warmen.  Bij lang-
durig  contact  met  uw  lichaam  kunnen  er, ook  door  uw  kleding  heen,  brandwon-
den  ontstaan.

Neem  voor  uw  eigen  veiligheid  en voor  het in  stand  houden  van  een  optimale  

werking  van  de computer  altijd  de volgende  elementaire  voorzorgsmaatregelen:  

v   Houd  de kap  gesloten  zolang  de stekker  in  het  stopcontact  zit.  

v   Controleer  regelmatig  of de buitenkant  van  de computer  niet  bestoft  is. 

v   Verwijder  al het  stof  uit  de ventilatiesleuven  en -openingen  in de frontplaat.  Als  

de  computer  in een  stoffige  of drukke  omgeving  staat,  kan  het  nodig  zijn de  

computer  vaker  schoon  te maken.  

v   Houd  de ventilatieopeningen  vrij  en zorg  dat er niets  vóór  staat.  

v   Plaats  de  computer  tijdens  het  gebruik  niet  in een  kast  of ander  meubelstuk,  

want  dit vergroot  de kans  dat  de  computer  oververhit  raakt.  

v   De  lucht  die  in de computer  wordt  gezogen,  mag  niet  warmer  zijn  dan  35°C.
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Veiligheid van CD- en DVD-stations 

  

GEVAAR  

 In CD-  en DVD-stations  draait  een  CD  of DVD  met  een  hoge  snelheid  rond.  

Indien  een  CD-  of DVD-disc  gebarsten  of anderszins  fysiek  beschadigd  is, kan  het  

gebeuren  dat  deze  bij gebruik  in het  CD-  of DVD-station  breekt  of zelfs  versplin-
tert.  Om  verwonding  ten  gevolge  van  dergelijke  situaties  te voorkomen,  en om  de 

kans  op schade  aan  uw  computer  te verkleinen,  doet  u het  volgende:  

v   Bewaar  CD’s/DVD’s  altijd  in hun  originele  verpakking.  

v   Bewaar  CD’s/DVD’s  nooit  in de felle  zon  of in de  buurt  van  een warmtebron.  

v   Haal  CD’s/DVD’s  uit  de computer  wanneer  ze niet  worden  gebruikt.  

v   Zorg  dat  CD’s/DVD’s  niet  worden  verbogen  en  plaats  ze niet  met  kracht  in de 

computer  of in de verpakking.  

v   Controleer  vóór  gebruik  steeds  of de CD/DVD-discs  geen  barsten  vertonen.  Is 

een  disc  gebarsten  of beschadigd,  gebruik  hem  dan  niet.
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Veiligheidsvoorschriften voor de elektriciteit 

  

GEVAAR  

 Elektrische  stroom  van  lichtnet-,  telefoon-  en communicatiekabels  is gevaarlijk.  

Houd  u ter  voorkoming  van  een  schok  aan  het  volgende:  

v   Gebruik  de computer  niet  tijdens  onweer.  

v   Sluit  tijdens  onweer  geen  kabels  aan  en  ontkoppel  ze niet;  voer  ook  geen  instal-
latie-,  onderhouds-  of configuratiewerkzaamheden  aan  dit product  uit tijdens  

onweer.  

v   Sluit  alle  netsnoeren  aan  op  correct  bedrade,  geaarde  stopcontacten.  

v   Sluit  ook  het  netsnoer  van  alle  apparaten  die  op  dit product  worden  aangesloten  

aan  op een  correct  geaard  stopcontact.  

v   Gebruik  indien  mogelijk  slechts  één  hand  bij het aansluiten  en loskoppelen  van  

signaalkabels.  

v   Zet  een  apparaat  nooit  aan  als  dit  brand-,  water-  of structuurschade  vertoont.  

v   Ontkoppel  alle  netsnoeren,  batterijen  en  snoeren  voordat  u de kap  van  een 

apparaat  opent,  tenzij  de installatie-  of configuratie-instructies  expliciet  anders  

voorschrijven.  

v   Gebruik  de computer  niet  voordat  het deksel  weer  dicht  is. Gebruik  de compu-
ter  nooit  met  het  deksel  open.  

v   Als  u dit  product  of een  aangesloten  apparaat  installeert,  verplaatst  of opent,  

houd  u dan  bij  het  aansluiten  en loskoppelen  van  de kabels  aan  de volgende  

procedures:  

Bij  het  aansluiten:  

1.   Zet  alles  uit.  

2.   Sluit  eerst  alle  kabels  aan  op de apparaten.  

3.   Sluit  de signaalkabels  aan.  

4.   Steek  de stekkers  in het  stopcontact.  

5.   Zet  de  apparaten  AAN.

Bij  het  ontkoppelen:  

1.   Zet  alles  UIT. 

2.   Haal  eerst  de stekkers  uit het  stopcontact.  

3.   Ontkoppel  de signaalkabels.  

4.   Ontkoppel  alle  kabels  van  de  apparaten.

Voordat  u begint  met  het  aansluiten  van  alle  andere  elektrische  kabels  en snoeren  

op de uw  computer,  moet  u zorgen  dat de  stekker  uit het  stopcontact  is gehaald.  

Het  netsnoer  kan  pas  in het  stopcontact  worden  geplaatst  nadat  u alle andere  elek-
trische  kabels  hebt  aangesloten  op de computer.

 

 

12 Lenovo  3000 Veiligheid  en garantie



Veiligheidsvoorschriften voor de modem 

  

GEVAAR  

 Gebruik  alleen  telefoonkabels  van  minimaal  0,13  mm2 (26  AWG) of dikker  om  het  

risico  op  brand  zo klein  mogelijk  te houden.  

Om  het risico  van  brand,  een  elektrische  schok  of letsel  bij het  gebruik  van  

telefoonapparatuur  zo gering  mogelijk  te houden,  dient  u zich  te allen  tijde  te 

houden  aan  elementaire  voorzorgsmaatregelen,  zoals  het  volgende:  

v   Sluit  het  telefoonsnoer  niet  aan  op  de aansluiting  in de muur  en ontkoppel  het  

niet  tijdens  onweer.  

v   Installeer  de telefoonaansluiting  nooit  op  een natte  plaats.  Gebruik  de computer  

niet  in de buurt  van  water.  

v   Raak  niet-geïsoleerde  telefoonbedrading  niet  aan  wanneer  het  telefoonsnoer  aan  

het  telefoonnet  is gekoppeld.  

v   Wees voorzichtig  bij  het  installeren  en  aanpassen  van  telefoonbedrading.  

v   Zorg  dat  de  computer  tijdens  onweer  niet  is aangesloten  op het  telefoonnet.  Er 

bestaat  een  (geringe)  kans  op een  elektrische  schok  door  blikseminslag.  

v   Gebruik  tijdens  onweer  geen  (vaste)  telefoon.  

v   Meld  gaslekken  niet  telefonisch  als u zich  in  de buurt  van  dat lek bevindt.
  

Verklaring van conformiteit met laserrichtlijnen 

Sommige  personal  computermodellen  worden  standaard  geleverd  met  een  

CD-  of  DVD-station.  CD-  en  DVD-stations  zijn  ook  los  als  optie  te  verkrijgen.  

CD-  en  DVD-stations  zijn  laserproducten.  Het  classificatielabel  van  het  station  

(zie  beneden)  bevindt  zich  op  de  bovenkant  van  het  station.  

   CLASS  1 LASER  PRODUCT  

   LASER  KLASSE  1 

   LUOKAN  1 LASERLAITE  

   APPAREIL  A  LASER  DE  CLASSE  1 

   KLASS  1 LASER  APPARAT  

  

 

Voorbeeld  van  het  label  
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Deze  stations  voldoen  in  de  Verenigde  Staten  aan  de  eisen  gesteld  in  de  Dep-
artment  of  Health  and  Human  Services  21  Code  of  Federal  Regulations  

(DHHS  21  CFR)  Subchapter  J voor  laserproducten  van  Klasse  1. De  stations  

voldoen  aan  de  eisen  gesteld  in  de  International  Electrotechnical  Commission  

(IEC)  60825-1  en  CENELEC  EN  60825-1  bedoeld  voor  laserproducten  van  

klasse  1. 

Laserproducten  van  Klasse  1 worden  als  ongevaarlijk  beschouwd.  Het  ont-
werp  van  het  lasersysteem  en  het  optische-schijfstation  garandeert  dat  er tij-
dens  de  normale  werking  en  tijdens  onderhoud  geen  laserstraling  boven  het  

niveau  van  Klasse  1 kan  vrijkomen.  

Let  bij  het  installeren  van  een  CD-  of  DVD-station  op  het  volgende.  

  

GEVAAR  

 

 Sommige  CD-  of  DVD-stations  bevatten  een  ingebouwde  laserdiode  van  

klasse  3A  of  3B.  Let  op  het  volgende.  

  

GEVAAR  

   

Het  wijzigen  van  instellingen  of het  uitvoeren  van  procedures  anders  dan  hierin  

is beschreven,  kan  leiden  tot  blootstelling  aan  gevaarlijke  straling.  

Open  de  behuizing  van  het  CD-  of DVD-station  niet.  Als  u de behuizing  van  het 

CD-  of DVD-station  opent,  kunt  u worden  blootgesteld  aan  gevaarlijke  

laserstraling.  Het  CD-  of DVD-station  bevat  geen  onderdelen  die  kunnen  worden  

vervangen  of onderhouden.  

Laserstraling  indien  geopend.  Kijk  niet  in de laserstraal  en vermijd  direct  contact  

met  de laserstraal.  
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Kennisgeving LCD 

  

WAARSCHUWING  

   

Gebruik van hoofd- en oortelefoons 

Als  uw  computer  is uitgerust  met  zowel  een  hoofdtelefoonaansluiting  als  een  

audio-uitgang,  sluit  uw  hoofd-  of  oortelefoon  dan  altijd  aan  op  de  

hoofdtelefoonaansluiting.  

Langdurig  gebruik  van  een  hoofd-  of  oortelefoon  bij  hoge  geluidsvolumes  kan  

schadelijk  zijn  voor  het  gehoor  indien  de  hoofd-  of  oortelefoon  in  kwestie  niet  

voldoet  aan  de  specificaties  van  EN  50332-2.  Ter bescherming  tegen  gehoor-
schade  beperkt  de  specificatie  EN  50332-2  de  geluidsdruk  van  audio-appara-
ten  tot  100  dB.  

Als  er bij  uw  Lenovo-computer  een  hoofd-  of oortelefoon  is geleverd,  voldoet  

die  aan  de  specificaties  van  EN  50332-2.  Gebruik  van  een  hoofd-  of oortele-
foon  die  niet  voldoet  aan  EN  50332-2  kan  schadelijk  zijn  voor  het  gehoor.  

Aanvullende veiligheidsinformatie 

  

GEVAAR  

 

 Kennisgeving  voor  gebruikers  in  de  V.S.  

Veel  PC-producten  en  accessoires  bevatten  snoeren,  kabels  en  draden,  zoals  

netsnoeren,  waarmee  de  accessoires  worden  aangesloten  op  de  PC.  Als  dit  

product  een  dergelijke  kabel  heeft,  gelden  de  volgende  waarschuwingen:  

De  fluorescerende  lamp  van  het  LCD-scherm  bevat  kwik.  Gooi  een defect  

beeldscherm  niet  bij het  normale  huisvuil  weg.  Behandel  het gebruikte  

LCD-scherm  als  klein  chemisch  afval.  

Het  LCD-scherm  is van  glas  en kan  bij onzorgvuldig  gebruik  breken.  Als  het  

LCD-scherm  breekt  en de  vloeistof  uit  het scherm  in  uw  ogen  of op uw  handen  

komt,  moet  u de besmette  lichaamsdelen  onmiddellijk  gedurende  minstens  15 

minuten  met  water  spoelen.  Mocht  u klachten  krijgen  of mochten  er andere  

symptomen  optreden,  raadpleeg  dan  een  arts.  

Plastic  zakken  kunnen  gevaarlijk  zijn.  Houd  plastic  zakken  uit  de buurt  van  

baby’s  en kinderen  om  de kans  op  verstikking  te voorkomen.  
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WAARSCHUWING  

    

Door  het  beetpakken  van  het  snoer  van  dit product  of van  de snoeren  van  

accessoires  die  met  dit  product  worden  verkocht,  kunt  u in  aanraking  komen  met  

lood.  De  Staat  Californië  is van  mening  dat  dit  metaal  kanker,  

geboorteafwijkingen  en andere  voortplantingsproblemen  kan  veroorzaken.  Was  

uw handen  nadat  u een  dergelijk  snoer  hebt  beetgepakt. 

Bewaar  deze  instructies.  
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Hoofdstuk  2. Gebruiksomgeving  en andere  belangrijke  

kennisgevingen  

Gebruiksomgeving 

De  optimale  omgevingstemperatuur  om  de  computer  in  te  gebruiken  is 10°C-
35°C,  met  een  luchtvochtigheid  tussen  de  35%  en  80%.  Als  uw  computer  

opgeslagen  of  vervoerd  is  bij  temperaturen  onder  de  10°C,  gun  de  koude  

computer  dan,  vóórdat  u  hem  gebruikt,  de  tijd  om  langzaam  op  te  warmen  

tot  de  optimale  gebruikstemperatuur  van  of 10°C-35°C.  Onder  extreme  

omstandigheden  kan  dit  opwarmen  wel  twee  uur  duren.  Geeft  u uw  compu-
ter  niet  de  gelegenheid  om  voor  gebruik  op  te  warmen  tot  de  optimale  

gebruikstemperatuur,  dan  kan  dit  leiden  tot  onherstelbare  schade.  

Plaats  uw  computer  indien  mogelijk  in  een  goed  geventileerde,  droge  ruimte  

en  zet  hem  niet  in  de  zon.  

Houd  elektrische  apparaten  zoals  ventilatoren,  radio’s,  zware  luidsprekers,  air  

conditioners  en  magnetrons  uit  de  buurt  van  de  computer,  want  het  sterke  

magnetische  veld  dat  door  dergelijke  apparaten  wordt  veroorzaakt,  kan  

schade  toebrengen  aan  het  beeldscherm  en  aan  de  gegevens  op  de  vaste  schijf.  

Plaats  nooit  vloeistoffen  op  of  naast  de  computer  of de  aangesloten  appara-
tuur.  Als  er  vloeistof  op  de  computer  of  een  aangesloten  apparaat  wordt  

gemorst,  kan  er kortsluiting  ontstaan,  met  alle  desastreuze  gevolgen  van  dien.  

Blijf,  als  u aan  het  eten  of roken  bent,  uit  de  buurt  van  het  toetsenbord.  Er  kan  

namelijk  schade  ontstaan  door  kruimels  die  op  het  toetsenbord  vallen.  

Voorkoming van statische elektriciteit 

Statische  elektriciteit  is  ongevaarlijk  voor  uzelf,  maar  kan  de  computer-
onderdelen  en  de  opties  zwaar  beschadigen.  Onjuist  behandeling  van  onder-
delen  die  gevoelig  zijn  voor  statische  elektriciteit,  kan  leiden  tot  schade  aan  

die  onderdelen.  Als  u een  optie  of CRU  uitpakt,  open  de  antistatische  verpak-
king  dan  pas  wanneer  u instructie  krijgt  om  de  desbetreffende  optie  of  CRU  

te  installeren.  

Als  u werkt  met  opties  of CRU’s,  of  handelingen  binnenin  de  computer  uit-
voert,  neem  dan  de  volgende  voorzorgsmaatregelen  om  schade  ten  gevolge  

van  statische  elektriciteit  te voorkomen:  

v   Beweeg  zo  min  mogelijk.  Door  wrijving  kan  er  statische  elektriciteit  ont-
staan.  
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v   Ga  voorzichtig  met  de  onderdelen  om.  Pak  adapters,  geheugenmodules  en  

andere  printplaten  bij  de  rand  beet.  Raak  nooit  onbeschermde  elektronische  

circuits  aan.  

v   Zorg  dat  ook  anderen  de  componenten  niet  aanraken.  

v   Wanneer  u een  nieuwe  optie  installeert  die  gevoelig  is voor  statische  elektri-
citeit,  houd  dan  de  antistatische  verpakking  met  dat  onderdeel  minstens  2 

seconden  tegen  een  metalen  afdekplaatje  van  een  uitbreidingssleuf  of  een  

ander  ongeverfd  metalen  oppervlak  op  de  computer.  Hiermee  vermindert  u 

de  statische  lading  van  de  verpakking  en  van  uw  lichaam.  

v   Installeer  het  onderdeel  dat  gevoelig  is voor  statische  elektriciteit  zo  moge-
lijk  direct  vanuit  de  antistatische  verpakking,  zonder  het  eerst  neer  te  leg-
gen.  Als  u het  onderdeel  neer  moet  leggen  nadat  u  het  uit  de  verpakking  

hebt  gehaald,  leg  het  dan  op  de  antistatische  verpakking  op  een  vlakke  

ondergrond.  

v   Leg  het  onderdeel  niet  op  de  kap  van  de  computer  of op  een  metalen  

ondergrond.

Reiniging en onderhoud 

Houd  uw  computer  en  uw  werkplek  schoon.  Als  u de  computer  wilt  schoon-
maken,  sluit  de  computer  dan  eerst  af en  haal  de  stekker  uit  het  stopcontact.  

Spuit  reinigingsmiddelen  of andere  vloeistoffen  nooit  rechtstreeks  op  de  com-
puter  en  maak  de  computer  nooit  schoon  met  reinigingsmiddelen  die  brand-
bare  stoffen  bevatten.  Doe  het  reinigingsmiddel  op  een  zachte  doek  en  maak  

daarmee  de  buitenkant  van  de  computer  schoon.  

Veilig omgaan met gegevens 

Verwijder  onbekende  bestanden  niet  en  wijzig  niet  de  naam  van  bestanden  of  

directory’s  die  niet  door  u zijn  gemaakt.  Doet  u  dat  wel,  dan  werkt  uw  com-
puter  daarna  wellicht  niet  meer  goed.  Houd  er  rekening  mee  dat  het  gebruik  

van  netwerkresources  uw  computer  kwetsbaar  kan  maken  voor  computer-
virussen,  hackers,  spyware  en  andere  kwaadwillige  activiteiten  die  schade  

kunnen  toebrengen  aan  uw  computer,  uw  software  en  uw  gegevens.  Het  is 

uw  eigen  verantwoordelijkheid  ervoor  te zorgen  dat  u  adequaat  bescherming  

regelt  in  de  vorm  van  firewalls,  antivirussoftware  en  anti-spywaresoftware,  en  

dat  u dergelijke  software  up-to-date  houdt.  
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Hoofdstuk  3. Informatie  over de garantie  

Lenovo Beperkte Garantie 

L505-0010-00  09/2006  

Deze  Lenovo  Beperkte  Garantie  is uitsluitend  van  toepassing  op  Lenovo  hardwareproducten  

die  u aanschaft  voor  uw  eigen  gebruik  en  niet  voor  wederverkoop.  Deze  garantie  kan  in  

andere  documenten  van  Lenovo  soms  ″Verklaring  van  Beperkte  Garantie″  of ″Statement  of 

Limited  Warranty″ (SOLW)  worden  genoemd.  

Wat door  deze  Garantie  wordt  gedekt  

Lenovo  garandeert  dat  ieder  hardwareproduct  bij  normaal  gebruik  tijdens  de  garantieperiode  

vrij  is van  materiaal-  en  fabricagefouten.  De  garantieperiode  voor  het  product  vangt  aan  op  

de  oorspronkelijke  aankoopdatum  zoals  aangegeven  op  uw  factuur,  tenzij  Lenovo  u schrifte-
lijk  anders  te kennen  geeft.  De  garantieperiode  en  het  type  service  die  gelden  voor  uw  pro-
duct,  worden  hieronder  aangegeven,  in  de  sectie  genaamd  “Informatie  over  de  garantie”  op  

pagina  23.  

DEZE  GARANTIE  IS  DE  UITSLUITENDE  GARANTIE  EN  VERVANGT  ALLE  OVERIGE  

GARANTIES  EN  VOORWAARDEN,  UITDRUKKELIJK  OF  STILZWIJGEND,  MET  INBE-
GRIP  VAN DIE  VOOR  HET  VOORGENOMEN  GEBRUIK  WAARVOOR  DE  SERVICE  IS  

BESTEMD  OF  GESCHIKTHEID  VOOR  EEN  BEPAALD  DOEL.  IN  SOMMIGE  STATEN 

OF  JURISDICTIES  IS  HET  UITSLUITEN  VAN UITDRUKKELIJKE  OF  STILZWIJGENDE  

GARANTIES  NIET  TOEGESTAAN,  ZODAT  DE  VOORGAANDE  UITSLUITING  WEL-
LICHT  NIET  OP  U  VAN TOEPASSING  IS.  IN  DAT GEVAL  GELDEN  DERGELIJKE  

GARANTIES  UITSLUITEND  VOOR  ZOVER  WETTELIJK  VEREIST  EN  ZIJN  ZE  IN  

DUUR  BEPERKT  TOT  DE  DUUR  VAN DE  GARANTIEPERIODE.  NA  DIE  PERIODE  

VERVALT ELK  RECHT  OP  GARANTIE.  IN  SOMMIGE  STATEN OF  JURISDICTIES  IS  

HET  BEPERKEN  VAN DE  DUUR  VAN STILZWIJGENDE  GARANTIES  NIET  TOEGE-
STAAN,  ZODAT  DE  VOORGAANDE  BEPERKING  VAN DE  DUUR  WELLICHT  NIET  OP  

U VAN TOEPASSING  IS.  

Hoe  u garantieservice  aanvraagt  

Indien  het  product  gedurende  de  garantieperiode  niet  functioneert  zoals  gegarandeerd,  kunt  u 

garantieservice  aanvragen  door  contact  op  te  nemen  met  Lenovo  of  een  geautoriseerde  

serviceverlener.  Deze  worden  aangeduid  met  de  term  ″Serviceverlener″. Een  lijst  van  

Serviceverleners  en  hun  telefoonnummers  is  beschikbaar  op  http://www.lenovo.com/
support/phone.  
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Garantieservice  kan  mogelijk  niet  op  alle  locaties  beschikbaar  zijn  en  kan  van  locatie  tot  loca-
tie  verschillend  zijn.  Buiten  de  normale  servicegebieden  van  een  Serviceverlener  kunnen  er  

kosten  in  rekening  worden  gebracht.  Voor  locatie-specifieke  gegevens  kunt  u contact  opnemen  

met  uw  Serviceverlener.  

Wat uw  Serviceverlener  doet  om  de  problemen  op  te lossen  

Wanneer  u  contact  opneemt  met  een  Serviceverlener,  dient  u de  opgegeven  procedures  voor  

probleembepaling  en  -oplossing  te volgen.  

Uw  Serviceverlener  zal  proberen  uw  probleem  op  te sporen  en  op  te lossen  via  telefonische  

assistentie  of via  hulp  op  afstand.  Uw  Serviceverlener  kan  u  instrueren  bepaalde  software-
updates  te downloaden  en  te  installeren.  

Sommige  problemen  kunnen  worden  opgelost  met  een  vervangend  onderdeel  dat  u zelf  

installeert  (zoals  toetsenbord,  muis,  luidspreker,  geheugen,  vaste  schijf  of  port  replicator),  een  

″Customer  Replaceable  Unit″ of  ″CRU″ genaamd.  Indien  dat  het  geval  is,  verzendt  uw  

Serviceverlener  de  CRU  naar  u  zodat  u die  zelf  kunt  installeren.  

Indien  uw  probleem  niet  telefonisch  of  op  afstand  kan  worden  opgelost,  noch  via  het  aan-
brengen  van  software-updates  of  met  behulp  van  een  CRU,  zal  uw  Serviceverlener  zorgen  

voor  de  service  onder  het  type  garantie  dat  voor  het  product  is  aangegeven  in  de  sectie  

“Informatie  over  de  garantie”  op  pagina  23.  

Indien  uw  Serviceverlener  vaststelt  dat  hij  niet  in  staat  is uw  product  te  herstellen,  zal  uw  

Serviceverlener  het  product  vervangen  door  een  product  dat  functioneel  ten  minste  

gelijkwaardig  is.  

Indien  uw  Serviceverlener  vaststelt  dat  hij  niet  in  staat  is uw  product  te  herstellen  of te  ver-
vangen,  is uw  enige  verhaalmiddel  het  product  terug  te brengen  naar  de  plaats  van  aanschaf  

of  naar  Lenovo,  waarna  de  aanschafprijs  aan  u wordt  terugbetaald.  

Vervanging  van  een  Product  of  een  onderdeel  

Wanneer  de  garantieservice  het  vervangen  van  een  product  of  een  onderdeel  daarvan  met  

zich  meebrengt,  wordt  het  onderdeel  dat  door  uw  Serviceverlener  is vervangen  eigendom  van  

Lenovo  en  wordt  het  vervangende  onderdeel  uw  eigendom.  Alle  verwijderde  onderdelen  die-
nen  origineel  en  ongewijzigd  te  zijn.  Het  vervangende  onderdeel  is mogelijk  niet  nieuw,  maar  

verkeert  in goed  werkende  staat  en  is functioneel  ten  minste  gelijkwaardig  aan  het  vervangen  

onderdeel.  Wat betreft  verdere  garantie  krijgt  het  vervangende  onderdeel  de  status  van  het  

vervangen  onderdeel.  

Voordat  uw  Serviceverlener  tot  vervanging  van  een  product  of  een  onderdeel  daarvan  over-
gaat,  dient  u:  

1.   alle  voorzieningen,  onderdelen,  opties,  wijzigingen  en  aansluitingen  die  niet  onder  de  

garantieservice  vallen,  te verwijderen;  

 

20 Lenovo  3000 Veiligheid  en garantie



2.   ervoor  te  zorgen  dat  het  product  vrij  is  van  verplichtingen  of  beperkingen  die  haar  ver-
vanging  in  de  weg  staan;  en  

3.   wanneer  het  product  niet  uw  eigendom  is,  ervoor  te  zorgen  dat  de  eigenaar  u autoriseert  

om  uw  Serviceverlener  service  te laten  verlenen  aan  het  product.

Uw  aanvullende  verantwoordelijkheden  

Indien  van  toepassing,  en  voordat  de  service  wordt  verleend,  dient  u:  

1.   de  door  uw  Serviceverlener  vastgestelde  procedures  voor  het  indienen  van  een  verzoek  

om  serviceverlening  te  volgen;  

2.   zorg  te  dragen  voor  een  backup  of  veilige  opslag  van  alle  programma’s  en  gegevens  die  

zich  in het  product  bevinden;  

3.   uw  Serviceverlener  alle  systeemsleutels  of  wachtwoorden  te  verstrekken  en  voldoende,  

vrije  en  veilige  toegang  te  verlenen  om  hem  in  staat  te stellen  aan  de  garantiebepalingen  te  

kunnen  voldoen;  en  

4.   ervoor  te  zorgen  dat  alle  informatie  over  identificeerbare  of niet-identificeerbare  personen  

(″Persoonlijke  Informatie″) van  het  product  zijn  gewist  of  dat  u, met  betrekking  tot  Per-
soonlijke  Informatie  die  u  niet  hebt  gewist,  de  toepasselijke  wet-  en  regelgeving  naleeft.  

Gebruik  van  Persoonlijke  Informatie  

Indien  u ingevolge  deze  garantie  service  ontvangt,  wordt  er  door  Lenovo  informatie  opgesla-
gen,  gebruikt  en  verwerkt  met  betrekking  tot  uw  garantiekwestie  en  uw  contactgegevens,  met  

inbegrip  van  naam,  telefoonnummers,  adres  en  e-mailadres.  Lenovo  gebruikt  deze  informatie  

voor  het  verlenen  van  service  ingevolge  deze  garantie  en  voor  het  verbeteren  van  onze  zake-
lijke  relatie  met  u,  zoals  het  uitvoeren  van  interne  beoordelingen  van  de  efficiëntie  van  de  ser-
vice  die  we  aan  u  verlenen.  We kunnen  contact  met  u opnemen  om  te  informeren  naar  uw  

tevredenheid  met  betrekking  tot  onze  garantieservice  of  om  u in  te  lichten  omtrent  

terugroepingen  van  producten  of veiligheidskwesties.  Bij  het  vervullen  van  deze  doelstellin-
gen  kunnen  we  uw  informatie  verstrekken  aan  rechtspersonen  die  namens  ons  optreden.  We 

kunnen  uw  informatie  ook  aan  derden  verstrekken  indien  wij  dat  van  rechtswege  verplicht  

zijn.  

Wat door  deze  Garantie  niet  wordt  gedekt  

Het  volgende  wordt  door  deze  garantie  niet  gedekt:  

v   ononderbroken  of  foutloze  werking  van  een  product;  

v   verlies  van,  of  schade  aan  uw  gegevens;  

v   softwareprogramma’s,  of  deze  nu  bij  het  product  zijn  geleverd  of naderhand  zijn  geïnstal-
leerd;  

v   storingen  of schade  voortvloeiend  uit  misbruik,  een  ongeval,  aanpassing,  een  ongeschikte  

fysieke  omgeving  of  gebruiksomgeving,  natuurrampen,  spanningspieken  of  onjuist  onder-
houd  door  u;  

v   producten  van  derden,  met  inbegrip  van  die  producten  die  Lenovo  op  uw  verzoek  verstrekt  

bij,  of inbouwt  in,  een  Lenovo-product;  en  
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v   technische  of andere  ondersteuning,  zoals  telefonische  assistentie  bij  ″hoe-doe-ik″-vragen  en  

vragen  met  betrekking  tot  de  instelling  en  installatie  van  het  product.

Deze  garantie  vervalt  wanneer  de  identificatielabels  van  het  product  of  van  onderdelen  ervan  

worden  verwijderd  of gewijzigd.  

Beperking  van  aansprakelijkheid  

Lenovo  is  uitsluitend  verantwoordelijk  voor  verlies  of  beschadiging  van  uw  product  1)  wan-
neer  het  in  het  bezit  is van  uw  Serviceverlener,  of  2) tijdens  het  vervoer  ervan  in  die  gevallen  

waarin  de  Serviceverlener  verantwoordelijk  is  voor  het  vervoer.  

Noch  Lenovo,  noch  uw  Serviceverlener  is  verantwoordelijk  voor  uw  informatie  die  zich  in  een  

product  bevindt,  waaronder  door  eigendomsrechten  beschermde  of persoonlijke  gegevens.  U 

dient  al dergelijke  gegevens  van  het  product  te  verwijderen  of  er een  backup  van  te maken  

voordat  er service  aan  het  product  wordt  uitgevoerd  of voordat  u het  product  retourneert.  

Er  kunnen  zich  omstandigheden  voordoen  waarin  u,  als  gevolg  van  het  doen  of nalaten  van  

Lenovo,  of  op  basis  van  een  andere  aansprakelijkheid,  gerechtigd  bent  uw  schade  op  Lenovo  

te  verhalen.  In  een  dergelijk  geval  is Lenovo,  ongeacht  de  grond  waarop  uw  vordering  is  

gebaseerd  (met  inbegrip  van  fundamentele  contractbreuk,  nalatigheid,  onjuiste  voorstelling  

van  zaken,  of enige  andere  contractuele  basis  of  op  basis  van  onrechtmatige  daad),  uitsluitend  

aansprakelijk  voor  aantoonbare,  werkelijke  geleden  schade,  tot  een  maximum  van  het  bedrag  

dat  u  voor  het  product  hebt  betaald.  Deze  beperking  geldt  niet  voor  lichamelijk  letsel  (met  

inbegrip  van  overlijden),  noch  voor  schade  aan  roerende  en  onroerende  zaken  waarvoor  

Lenovo  wettelijk  aansprakelijk  is.  

Deze  beperking  geldt  tevens  voor  de  toeleveranciers  en  wederverkopers  van  Lenovo  en  voor  

uw  Serviceverlener.  Het  is  het  maximumbedrag  waarvoor  Lenovo,  haar  toeleveranciers,  

wederverkopers  en  uw  Serviceverlener  gezamenlijk  aansprakelijk  zijn.  

IN  GEEN  GEVAL  ZIJN  LENOVO,  HAAR  TOELEVERANCIERS,  WEDERVERKOPERS  OF  

SERVICEVERLENER  AANSPRAKELIJK  VOOR  HET  VOLGENDE,  OOK  NIET  INDIEN  

ZIJ  VAN DE  MOGELIJKHEID  HIERVAN  OP  DE  HOOGTE  ZIJN  GEBRACHT:  1)  VORDE-
RINGEN  DOOR  DERDEN  TEGEN  U INGESTELD;  2)  VERLIES  OF  BESCHADIGING  

VAN GEGEVENS;  3) BIJZONDERE,  INCIDENTELE  OF  INDIRECTE  SCHADE,  OF  ENIGE  

GEVOLGSCHADE,  MET  INBEGRIP  VAN GEDERFDE  WINSTEN,  BEDRIJFSINKOM-
STEN,  GOODWILL  OF  VERWACHTE  BESPARINGEN.  IN  SOMMIGE  STATEN OF  JURIS-
DICTIES  IS  HET  UITSLUITEN  OF  BEPERKEN  VAN INCIDENTELE  OF  GEVOLG-
SCHADE  NIET  TOEGESTAAN,  ZODAT  DEZE  UITSLUITING  OF  BEPERKING  

MOGELIJK  NIET  OP  U  VAN TOEPASSING  IS.  

Afhandeling  van  geschillen  

Indien  u  het  product  hebt  verworven  in  Cambodja,  Indonesië,  de  Filippijnen,  Vietnam  of  

Sri  Lanka, worden  alle  uit  deze  garantie  voortvloeiende  of  met  deze  garantie  samenhangende  
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geschillen  in laatste  instantie  afgedaan  middels  arbitrage  die  plaatsvindt  in  Singapore  en  

wordt  deze  garantie  beheerst,  geïnterpreteerd  en  gehandhaafd  overeenkomstig  het  Singapo-
rees  recht,  ongeacht  beginselen  van  conflicterend  recht.  Indien  u  het  product  hebt  verworven  

in  India, worden  uit  deze  garantie  voortvloeiende  of  met  deze  garantie  samenhangende  

geschillen  in laatste  instantie  afgedaan  middels  arbitrage  die  plaatsvindt  in  Bangalore,  India.  

De  arbitrage  in  Singapore  vindt  plaats  op  grond  van  de  op  dat  moment  geldende  arbitrage-
regels  van  het  Singapore  International  Arbitration  Center  (″SIAC  Rules″). De  arbitrage  in  India  

vindt  plaats  overeenkomstig  het  vigerend  recht  van  India.  Het  arbitrageoordeel  is definitief  en  

voor  alle  partijen  bindend  zonder  mogelijkheid  van  hoger  beroep,  is schriftelijk  en  vermeldt  

de  vastgestelde  feiten  en  de  juridische  conclusies.  De  volledige  behandeling  van  de  arbitrage,  

met  inbegrip  van  alle  documenten  die  daarin  worden  overlegd,  vindt  plaats  in  de  Engelse  

taal,  en  de  Engelstalige  versie  van  deze  garantie  prevaleert  in  een  dergelijke  behandeling  

boven  enige  versie  in  een  andere  taal.  

Overige  rechten  

DEZE  GARANTIE  GEEFT  U  SPECIFIEKE  WETTELIJKE  RECHTEN.  HIERNAAST  KUNT  

U NOG  ANDERE  RECHTEN  HEBBEN  DIE  PER  LAND  OF  PER  JURISDICTIE  KUNNEN  

VERSCHILLEN.  DAARNAAST  KUNT  U NOG  ANDERE  RECHTEN  HEBBEN  INGE-
VOLGE  DE  TOEPASSELIJKE  WETGEVING  OF  EEN  SCHRIFTELIJKE  OVEREENKOMST  

MET  LENOVO.  NIETS  IN  DEZE  GARANTIE  TAST  DE  WETTELIJKE  RECHTEN  AAN,  

MET  INBEGRIP  VAN RECHTEN  VAN CONSUMENTEN  ONDER  NATIONALE  WETGE-
VING  INZAKE  DE  VERKOOP  VAN CONSUMENTENGOEDEREN  DIE  NIET  CONTRAC-
TUEEL  KAN  WORDEN  UITGESLOTEN  OF  BEPERKT.  

Europees  Economisch  Gebied  (European  Economic  Area,  EEA)  

Klanten  in  EEA-landen  kunnen  contact  opnemen  met  Lenovo  op  het  volgende  adres:  Lenovo  

Warranty  &  Service  Quality  Dept.,  PO  Box  19547,  Inverkip  Road,  Greenock,  Scotland  PA16 

9WX.  Service  onder  deze  garantie  voor  een  Lenovo  hardwareproduct  dat  is aangeschaft  in  een  

EEA-land,  kan  worden  verkregen  in  enig  EEA-land  waarin  het  desbetreffende  product  door  

Lenovo  is aangekondigd  en  beschikbaar  gesteld.  

Deze  Lenovo  Beperkte  Garantie  is in  andere  talen  beschikbaar  op  http://www.lenovo.com/
warranty.  

Informatie over de garantie 

De  garantieperiode  verschilt  per  land  of  regio  en  is gespecificeerd  in  bijlage  A van  de  publica-
tie  Service  en  probleemoplossing  die  bij  uw  computer  is geleverd.  

Indien  nodig  verleent  uw  Serviceverlener  herstel-  of  vervangingsservice,  afhankelijk  van  het  

type  garantieservice  dat  hieronder  is beschreven  voor  uw  product  en  de  beschikbare  service.  

Op  welk  moment  de  service  wordt  uitgevoerd,  hangt  af van  het  moment  waarop  u  om  service  

verzoekt,  de  beschikbaarheid  van  onderdelen  en  andere  factoren.  
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Een  garantieperiode  van  3 jaar  op  onderdelen  en  1 jaar  op  arbeid  betekent  dat  Lenovo  koste-
loos  garantieservice  verleent  voor:  

a.  onderdelen  en  arbeid  gedurende  het  eerste  jaar  van  de  garantieperiode  (of  een  langere  

periode  indien  dit  wettelijk  verplicht  is);  en  

b.  alleen  op  onderdelen  op  basis  van  vervanging  in het  tweede  en  derde  jaar  van  de  garantie-
periode.  Uw  Serviceverlener  brengt  u kosten  in  rekening  voor  arbeid  die  in  het  tweede  of  

derde  jaar  van  de  garantieperiode  is  verricht  voor  het  uitvoeren  van  reparaties  of vervangin-
gen.  

Typen  garantieservice  

1.  Customer  Replaceable  Unit  (″CRU″) Service  

Onder  CRU  Service  verzendt  uw  Serviceverlener  CRU’s  naar  u zodat  u die  kunt  installeren.  

De  meeste  CRU’s  zijn  eenvoudig  te  installeren,  voor  sommige  zijn  wellicht  enige  technische  

vaardigheid  en  bepaalde  gereedschappen  vereist.  Informatie  over  CRU’s  en  vervangings-
instructies  worden  bij  uw  product  geleverd  en  zijn  te allen  tijde  op  verzoek  bij  Lenovo  ver-
krijgbaar.  U kunt  een  verzoek  indienen  om  bepaalde  CRU’s,  onder  één  van  de  typen  

garantieservice  die  voor  uw  product  zijn  aangegeven,  te laten  installeren  door  een  Service-
verlener.  Installatie  van  externe  CRU’s  (zoals  muizen,  toetsenborden  of beeldschermen)  valt  

onder  uw  verantwoordelijkheid.  In het  materiaal  dat  bij  de  vervangende  CRU  wordt  geleverd,  

geeft  Lenovo  aan  of  de  defecte  CRU  moet  worden  teruggezonden.  Indien  terugzending  wordt  

verlangd,  1)  worden  bij  de  vervangende  CRU  retourzendingsinstructies,  een  voorgefrankeerd  

retouretiket  en  verpakkingsmateriaal  geleverd  en  2)  kunnen  u voor  de  vervangende  CRU  kos-
ten  in  rekening  worden  gebracht  indien  uw  Serviceverlener  de  defecte  CRU  niet  ontvangt  bin-
nen  dertig  (30)  dagen  nadat  u de  vervangende  CRU  hebt  ontvangen.  

2.  On-site  Service  

Onder  On-Site  Service  herstelt  of  vervangt  uw  Serviceverlener  het  defecte  product  op  uw  

locatie.  U  dient  zorg  te  dragen  voor  een  geschikte  werkomgeving  om  de  herstellings-
werkzaamheden  aan  het  Lenovo-product  mogelijk  te maken.  Voor  bepaalde  producten  kan  het  

bij  bepaalde  herstellingen  noodzakelijk  zijn  dat  uw  Serviceverlener  het  product  naar  een  aan-
gegeven  servicecentrum  zendt.  

3.  Courier  or  Depot  Service  

Onder  Courier  or  Depot  Service  wordt  uw  product  hersteld  of vervangen  op  een  aangewezen  

servicecenter,  waarbij  uw  Serviceverlener  zorgdraagt  voor  de  verzending.  U bent  verantwoor-
delijk  voor  het  ontkoppelen  van  het  product.  U  ontvangt  verzendmateriaal  waarin  het  pro-
duct  naar  een  aangegeven  servicecentrum  kan  worden  verzonden.  Uw  product  wordt  door  

een  koerier  bij  u opgehaald  en  bij  het  aangegeven  servicecentrum  afgeleverd.  Na  herstelling  of 

vervanging  laat  het  servicecentrum  het  product  bij  u  afleveren.  
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4. Customer  Carry-In  or  Mail-In  Service  

Onder  Customer  Carry-In  or  Mail-In  Service  wordt  uw  product  hersteld  of  vervangen  op  een  

aangewezen  servicecenter,  waarbij  u  zorgdraagt  voor  de  aflevering  of  verzending.  U bent  ver-
antwoordelijk  voor  het  afleveren  of  verzenden  zoals  uw  Serviceverlener  aangeeft  (franco,  ten-
zij  anders  aangegeven)  van  het  product  in  een  geschikte  verpakking  bij/naar  een  aangegeven  

locatie.  Nadat  het  product  is  hersteld  of  vervangen,  wordt  het  klaargemaakt  om  door  u te  

worden  opgehaald.  Nalatigheid  bij  het  ophalen  van  het  product  kan  ertoe  leiden  dat  uw  

Serviceverlener  het  product  naar  eigen  inzicht  van  de  hand  doet.  Bij  Mail-in  Service  wordt  het  

product  aan  u  teruggezonden  op  kosten  van  Lenovo,  tenzij  uw  Serviceverlener  anders  aan-
geeft.  

Garantiesupplement voor Mexico 

Dit  supplement  vormt  een  onderdeel  van  de  Beperkte  Garantie  van  Lenovo  en  is alleen  en  

exclusief  van  kracht  voor  producten  die  worden  gedistribueerd  en  verhandeld  binnen  het  

gebied  van  de  Mexicaanse  Verenigde  Staten.  In  geval  van  tegenstrijdigheid  zijn  de  voorwaar-
den  van  dit  supplement  van  toepassing.  

Voor  alle  softwareprogramma’s  die  vooraf  geïnstalleerd  op  de  machine  worden  geleverd,  

geldt  een  garantieperiode  van  dertig  (30)  dagen  vanaf  de  datum  van  aanschaf  voor  installatie-
defecten.  Lenovo  is  niet  verantwoordelijk  voor  de  gegevens  in  dergelijke  software  en/of  aan-
vullende  programma’s  die  door  u  zijn  geïnstalleerd  of  na  de  aanschaf  van  het  product  zijn  

geïnstalleerd.  

Service  die  niet  door  de  garantie  wordt  gedekt,  wordt  in  rekening  gebracht  aan  de  laatste  

gebruiker.  

In  geval  dat  er reparatie  onder  garantie  vereist  is,  kijkt  u op  http://www.lenovo.com/
support/phone  voor  een  lijst  van  telefoonnummers  voor  Service  & Support.  Als  er  in  uw  stad  

of  locatie  of  binnen  70  kilometer  buiten  uw  stad  of locatie  geen  Geautoriseerd  Servicecentrum  

is,  dekt  de  garantie  ook  redelijke  bezorgkosten  die  verband  houden  met  het  vervoer  van  het  

product  naar  het  dichtstbijzijnde  Geautoriseerde  Servicecentrum.  Neem  a.u.b.  contact  op  met  

het  dichtstbijzijnde  Geautoriseerde  Servicecentrum  om  de  benodigde  goedkeuringen  voor  of 

informatie  over  het  verzenden  van  het  product  en  het  bezorgadres  te verkrijgen.  

Voor  een  lijst  van  Geautoriseerde  Servicecentra  kunt  u terecht  op:  

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

Vervaardigd  door:  

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

Av.  De  la  Solidaridad  Iberoamericana  No.  7020  

Col.  Club  de  Golf  Atlas
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El  Salto,  Jalisco,  México  

C.P.  45680,  

Tel.  01-800-3676900  

Op  de  markt  gebracht  door:  

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  

Handelsmerken 

Lenovo  is  een  handelsmerk  van  Lenovo  in  de  Verenigde  Staten  en/of  andere  

landen.  

Andere  namen  van  ondernemingen,  producten  en  diensten  kunnen  handels-
merken  zijn  van  derden.  
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Onderdeelnummer: 42W9428

  

Printed in China  

 

  

(1P) P/N: 42W9428  
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