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Lue  tämä  ensin  

 

 

Kun tietokoneeseen kytketään virta tai kun akkua 

ladataan, tietokoneen pohja, kämmentuki ja jotkin 

muut osat saattavat kuumentua. Älä pidä 

kannettavaa tietokonetta sylissäsi tai anna sen 

kuuman osan koskettaa käsiäsi tai muita kehosi osia 

pitkään. Kun käytät näppäimistöä, älä pidä 

kämmeniäsi pitkään kämmentuen varassa. 

Tietokone tuottaa normaalin käytön aikana jonkin 

verran lämpöä. Lämmön määrä vaihtelee 

järjestelmän toimintatason ja akun varaustason 

mukaan. Pitkäaikainen lämmölle altistuminen 

saattaa aiheuttaa epämukavuutta tai lievän 

palovamman. Pidä kirjoittaessasi säännöllisesti 

taukoja nostamalla kätesi irti kämmentuesta. Älä 

käytä näppäimistöä keskeytyksettä pitkään.
  

  

 

 

Kun verkkolaite on kytkettynä tietokoneeseen ja 

pistorasiaan, se tuottaa lämpöä. Älä koske millään 

ruumiinosallasi verkkolaitteeseen silloin, kun se on 

toiminnassa. Älä koskaan käytä verkkolaitetta kehosi 

lämmittämiseen. Pitkäaikainen lämmölle 

altistuminen saattaa aiheuttaa lievän palovamman.
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Reititä verkkolaitteen, hiiren, näppäimistön, 

tulostimen ja muiden elektronisten laitteiden johdot 

sekä tiedonvälityspiuhat siten, että koneesi tai muut 

esineet eivät purista niitä. Huolehdi myös siitä, että 

johtojen päällä ei voi kävellä, niihin ei voi 

kompastua eikä niille voi tehdä mitään sellaista, 

mikä saattaisi häiritä tietokoneen toimintaa. 

Johtoihin kohdistettu voimankäyttö saattaa 

vahingoittaa niitä.
  

  

 

 

Ennen kuin siirrät tietokonetta, katkaise siitä virta 

tai aseta se lepotilaan (valmiustilaan) 

näppäinyhdistelmällä Fn + F4 tai aseta se 

horrostilaan näppäinyhdistelmällä Fn + F12. 

Ennen kuin siirrät tietokonetta, varmista, että virran 

merkkivalo ei pala. Muutoin kiintolevyasema saattaa 

vaurioitua ja tietoja voi kadota.
  

  

 

 

Älä käsittele tietokonetta, näyttöä tai erillisiä laitteita 

kovakouraisesti (älä pudota, kolhi, naarmuta, 

väännä, tärisytä tai puserra niitä tai aseta niiden 

päälle painavia esineitä).
  

  

 

 

Käytä kuljetukseen laukkua, jonka pehmustus suojaa 

tietokonetta vaurioilta. Älä kuljeta tietokonetta 

täyteen pakatussa laukussa.
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Älä sijoita nesteitä tietokoneen lähelle, jotta 

tietokone ei kastuisi. Älä myöskään käytä 

tietokonetta kosteissa olosuhteissa sähköiskuvaaran 

välttämiseksi.
 

Lue tämä ensin 

Lue tämä ensin vii
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Luku  1. Tärkeät  turvaohjeet  

 

Huomautus  

Lue  nämä  tärkeät  turvaohjeet  ensin.

 Näiden  tietojen  avulla  voit  käyttää  hankkimaasi  kannettavaa  tietokonetta  

turvallisesti.  Säilytä  kaikki  tietokoneen  mukana  toimitetut  julkaisut  ja oppaat  

ja  noudata  niissä  olevia  ohjeita.  Tämän  julkaisun  sisältämät  tiedot  eivät  muuta  

hankintasopimuksen  tai  Lenovon  rajoitettujen  takuuehtojen  sisältämiä  ehtoja.  

Lisätietoja  on  kohdassa  Luku  3,  ”Takuutietoja”,  sivulla  19.  

Asiakkaiden  turvallisuus  on  tärkeää.  Tuotteet  on  suunniteltu  turvallisiksi  ja 

tehokkaiksi.  Tietokoneet  ovat  kuitenkin  sähkölaitteita,  ja verkkojohdot,  

verkkolaitteet  sekä  muut  laitteet  saattavat  aiheuttaa  vaaratilanteita,  joissa  

käyttäjät  voivat  saada  vammoja  tai  omaisuutta  voi  vaurioitua,  etenkin  jos  

laitteita  käytetään  väärin.  Voit  välttää  näitä  vaaratilanteita  noudattamalla  

tuotteen  mukana  toimitettuja  ohjeita  ja kaikkia  tuotteessa  ja käyttöohjeissa  

olevia  varoituksia  sekä  lukemalla  tässä  julkaisussa  oleva  tiedot  huolellisesti  

läpi.  Noudattamalla  tämän  julkaisun  sisältämiä  ohjeita  ja  tuotteen  mukana  

toimitettuja  ohjeita  estät  vaaratilanteiden  syntymisen  ja huolehdit  

työskentely-ympäristösi  turvallisuudesta.  

Huomautus:   Nämä  ohjeet  sisältävät  viittauksia  verkkolaitteisiin  ja akkuihin.  

Toimitamme  kannettavien  tietokoneiden  lisäksi  myös  joitakin  

muita  tuotteita  (esimerkiksi  kaiuttimia  ja näyttimiä),  jotka  

käyttävät  erillisiä  verkkolaitteita.  Jos  olet  hankkinut  tällaisen  

tuotteen,  nämä  tiedot  koskevat  myös  kyseistä  tuotetta.  

Hankitussa  tietokoneessa  on  lisäksi  nappiparisto,  josta  

tietokoneen  kello  saa  virtaa  tietokoneen  ollessa  irrotettuna  

verkkovirrasta,  joten  paristoa  koskevat  turvaohjeet  koskevat  

kaikkia  tietokoneita.  

Välittömiä toimia edellyttävät tapahtumat tai tilat 

Tuotteet  voivat  vahingoittua  väärinkäytön  tai  laiminlyöntien  vuoksi.  Jotkin  

vauriot  ovat  niin  vakavia,  ettei  tuotteen  käyttöä  saa  jatkaa,  ennen  kuin  

valtuutettu  huoltoedustaja  on  tarkastanut  tuotteen  ja  tarvittaessa  korjannut  

sen.  

Kun  laitteessa  on  virta  kytkettynä,  valvo  sen  toimintaa  aivan  samoin  kuin  

muidenkin  sähkölaitteiden  toimintaa.  Erittäin  harvinaisissa  tilanteissa  

tietokoneesta  saattaa  lähteä  outo  haju,  savua  tai  kipinöitä  tai  siitä  saattaa  
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kuulua  poksahtelua,  rätinää  tai  sihinää.  Tämä  saattaa  merkitä  myös  sitä,  että  

jokin  laitteen  sisäinen  elektroninen  osa  on  vioittunut,  mutta  tilanne  on  

hallinnassa  eikä  aiheuta  mitään  vaaraa.  Toisaalta  tämä  saattaa  myös  merkitä  

sitä,  että  kyseessä  on  vaaratilanne.  Älä  kuitenkaan  ota  mitään  riskejä  tai  

yritä  selvittää  tapahtuman  syytä  itse.  Ota  yhteys  asiakastukeen  ja pyydä  

lisätietoja.  Huolto-  ja  tukipalvelujen  puhelinnumeroiden  luettelo  on  

kohdassa  http://www.lenovo.com/support/phone.  

Tarkista  tietokone  ja sen  osat  säännöllisin  väliajoin  vaurioiden  tai  

kulumisen  tai  muiden  vaaratekijöiden  varalta.  Jos  epäilet  jonkin  osan  

toimintakuntoa,  älä  käytä  tuotetta.  Ota  yhteys  tukikeskukseen  tai  tuotteen  

valmistajaan  ja pyydä  ohjeet  tuotteen  tarkistusta  varten  sekä  korjauta  tuote  

tarpeen  mukaan.  

Jos  sinulla  on  tuotteen  turvallisuuteen  liittyviä  kysymyksiä  tai  havaitset  

jonkin  seuraavassa  kuvatuista  tapahtumista,  lopeta  tuotteen  käyttö  ja  irrota  

tuotteen  verkkojohto  pistorasiasta  sekä  muut  kaapelit  

tietoliikenneverkoista,  kunnes  olet  saanut  lisäohjeita  tuotteen  valmistajalta.  

v   Verkkojohdot,  pistokkeet,  verkkolaitteet,  jatkojohdot,  ylijännitesuojat  tai  

virtalähteet  ovat  rikki,  tai  niissä  on  näkyviä  vaurioita.  

v   Laite  vaikuttaa  ylikuumenevan:  siitä  lähtee  savua  tai kipinöitä,  tai  se  syttyy  

tuleen.  

v   Akku  on  vaurioitunut  (siinä  on  halkeamia,  lommoja  tai  kolhuja),  se  vuotaa,  

tai  sen  pintaan  on  kertynyt  vieraita  aineita.  

v   Tuotteesta  kuuluu  rätinää,  sihinää  tai  poksahtelua  tai  siitä  lähtee  voimakas  

haju.  

v   Tietokoneessa,  verkkojohdossa  tai  verkkolaitteessa  on  jälkiä  siitä,  että  niiden  

päälle  on  roiskunut  jotakin  nestettä  tai  niiden  päälle  on  pudotettu  jokin  

esine.  

v   Tietokone,  verkkojohto  tai  verkkolaite  on  kastunut.  

v   Tuote  on  pudotettu  tai  se  on  vahingoittunut  jollakin  tavalla.  

v   Tuote  ei  toimi  normaalisti  käyttöohjeita  noudatettaessa.

Huomautus:   Jos  havaitset,  että  jonkin  muun  valmistajan  kuin  Lenovon  

valmistamalle  tai  valmistuttamalle  tuotteelle  (esimerkiksi  

jatkojohdolle)  on  tapahtunut  jotakin  edellä  kuvatun  kaltaista,  

lopeta  kyseisen  tuotteen  käyttö,  kunnes  olet  saanut  lisäohjeita  

tuotteen  valmistajalta  tai  kunnes  olet  saanut  uuden  korvaavan  

tuotteen.  

Turvaohjeet 

Noudata  aina  seuraavia  turvaohjeita  vaaratilanteiden  ja  omaisuuden  

vaurioitumisen  välttämiseksi.  
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Huolto ja päivitykset 

  

VAROITUS  

 Älä  yritä  huoltaa  tuotetta  itse,  ellei  asiakastukikeskuksen  edustaja  tai ohjeaineisto  

tähän  kehota.  Käytä  vain  valtuutettua  huoltopalvelua,  jolla  on oikeus  antaa  huoltoa  

kyseiselle  tuotteelle.
  

Huomautus:   Asiakas  voi  itse  päivittää  tai  vaihtaa  joitakin  tietokoneen  osia.  

Päivitysosia  kutsutaan  lisävarusteiksi.  Vaihto-osia,  joita  voi  

asentaa  itse,  nimitetään  asiakkaan  vaihdettavissa  oleviksi  osiksi  

(CRU,  Customer  Replaceable  Unit).  Lenovon  toimittamissa  

ohjeissa  kerrotaan,  voiko  lisävarusteen  tai  osan  vaihtaa  itse.  

Kaikkia  lisävarusteen  tai  vaihto-osan  mukana  toimitettuja  ohjeita  

on  ehdottomasti  noudatettava.  Tietokoneen  sisällä  saattaa  olla  

osia,  joissa  on  jännite,  vaikka  virran  merkkivalo  ei pala.  Varmista  

aina,  että  virta  on  katkaistu  ja että  tuote  on  irrotettu  kaikista  

virtalähteistä,  ennen  kuin  avaat  tietokoneen  kannen.  Lisätietoja  

asiakkaan  vaihdettavissa  olevista  osista  (CRU:t)  on  tietokoneen  

mukana  toimitetuissa  Käyttö  ja  vianmääritys  -julkaisussa.  Jos  

sinulla  on  aiheeseen  liittyviä  kysymyksiä  tai  huolenaiheita,  ota  

yhteys  asiakastukikeskukseen.  

Vaikka  tietokoneen  osat  eivät  liiku  sen  jälkeen,  kun  verkkojohto  on  irrotettu,  

ota  seuraava  varoitus  huomioon:  

  

VAARA  

 

 

 

Vaarallisia  liikkuvia  osia.  Varo,  etteivät  sormesi  tai muut  ruumiinosasi  kosketa  

osiin.
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VAROITUS  

 

 

 

Tärkeää:  Ennen  kuin  vaihdat  asiakkaan  vaihdettavissa  olevia  osia,  sammuta  

tietokone  ja odota  kolmesta  viiteen  minuuttiin  jotta  tietokone  ehtii  jäähtyä,  ennen  

kuin  avaat  tietokoneen  kotelon.
  

Verkkojohdot ja verkkolaitteet 

  

VAARA  

 Käytä  vain  tuotteen  valmistajan  toimittamia  verkkojohtoja  ja verkkolaitteita.  

Verkkojohto  ja verkkolaite  on tarkoitettu  käytettäviksi  vain  tämän  tuotteen  kanssa.  

Älä  käytä  niitä  yhdessä  muiden  tuotteiden  kanssa.  

Verkkojohtojen  tulee  olla  turvallisiksi  hyväksyttyjä.  Saksassa  tulee  käyttää  

tyyppimerkinnällä  H05VV-F,  3G,  0,75  mm2 varustettua  verkkojohtoa  tai sitä 

laadukkaampaa  verkkojohtoa.  Muissa  maissa  tulee  käyttää  kyseisessä  maassa  

hyväksyttyä  verkkojohtoa.  

Älä  kiedo  verkkojohtoa  verkkolaitteen  tai muun  esineen  ympärille.  Se saattaa  

aiheuttaa  johdon  lohkeilemisen,  murtumisen  tai kiertymisen.  Tästä  voi  syntyä  

vaaratilanteita.  

Sijoita  verkkojohdot  aina  niin,  että  niiden  päälle  ei astuta,  niihin  ei kompastuta  tai  

etteivät  ne jää  puristuksiin.  

Suojaa  johdot  ja verkkolaitteet  nesteiltä.  Älä  jätä  verkkojohtoa  tai -laitetta  

pesualtaiden  tai  ammeiden  lähelle  tai kylpyhuoneisiin  tai lattioille,  joita  pestään  

vedellä  ja pesuaineilla.  Kastuminen  saattaa  aiheuttaa  oikosulun,  etenkin  jos  

verkkojohto  tai verkkolaite  on  kulunut  väärinkäytön  takia.  Kastuminen  voi  myös  

vähitellen  syövyttää  verkkojohdon  ja verkkolaitteen  liittimiä,  josta  voi  ajan  mittaan  

aiheutua  ylikuumenemista.  

Kytke  aina  verkkojohdot  ja liitäntäkaapelit  oikeassa  järjestyksessä  ja varmista,  että 

kaikki  verkkojohdot  ovat  kunnolla  kiinni  pistokkeissaan.  

Älä  käytä  verkkolaitetta,  jossa  on merkkejä  syöpymisestä  tai kulumisesta  

pistokkeen  liittimissä  tai merkkejä  ylikuumenemisesta  (kuten  sulaneita  kohtia  

muoviosassa)  pistokkeessa  tai  verkkolaitteen  muissa  osissa.  

Älä  käytä  verkkojohtoja,  joiden  jommankumman  pään  liittimissä  on merkkejä  

kulumisesta  tai ylikuumenemisesta  tai  jotka  näyttävät  olevan  jollakin  tavalla  

vaurioituneita.
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Jatkojohdot ja niihin liittyvät laitteet 

  

VAARA  

 Varmista,  että  käytössä  olevat  jatkojohdot,  ylijännitesuojat,  UPS-laitteet  ja 

jatkopistorasiat  pystyvät  käsittelemään  tuotteen  edellyttämiä  jännitteitä.  Älä 

koskaan  ylikuormita  näitä  laitteita.  Jos  käytät  jatkopistorasioita,  kuormitus  ei saa 

ylittää  jatkopistorasian  syöttötehoa.  Jos  sinulla  on kuormitukseen,  

jännitevaatimuksiin  tai  syöttötehoon  liittyviä  kysymyksiä,  pyydä  lisätietoja  

sähköasentajalta.
  

Pistokkeet ja pistorasiat 

  

VAARA  

 Jos pistorasia,  johon  aiot  kytkeä  tietokoneen  tai siihen  liittyvät  laitteet,  näyttää  

vahingoittuneelta  tai kuluneelta,  älä käytä  pistorasiaa  vaan  anna  valtuutetun  

sähköasentajan  vaihtaa  sen  tilalle  uusi  rasia.  

Älä  väännä  pistoketta  tai tee siihen  muutoksia.  Jos  pistoke  vahingoittuu,  ota  yhteys  

valmistajaan  ja pyydä  uusi  pistoke  tilalle.  

Älä  liitä  tietokonetta  samaan  pistorasiaan  paljon  virtaa  kuluttavan  laitteen  kanssa.  

Muutoin  mahdolliset  jännitevaihtelut  voivat  vioittaa  tietokonetta,  sen  tietoja  tai 

siihen  liitettyjä  laitteita.  

Joidenkin  tuotteiden  mukana  toimitetaan  kolmiliittiminen  pistoke.  Tämä  pistoke  

sopii  vain  maadoitettuun  pistorasiaan.  Tämä  on tarkoituksellinen  suojaava  

ominaisuus.  Älä  yritä  kiertää  suojausta  pakottamalla  pistoketta  johonkin  muuhun  

kuin  maadoitettuun  pistorasiaan.  Jos  et pysty  asettamaan  pistoketta  pistorasiaan,  

ota yhteys  sähköasentajaan  ja pyydä  häneltä  hyväksytty  muuntosovitin  

pistokkeelle  tai  pyydä  häntä  vaihtamaan  pistorasia  maadoitettuun  pistorasiaan.  Älä  

koskaan  ylikuormita  pistorasioita.  Järjestelmän  kokonaiskuormitus  saa olla  

enintään  80 prosenttia  haaroituskytkennän  nimellistehosta.  Jos  sinulla  on  

kuormitukseen  tai  haaroituskytkennän  nimellistehoon  liittyviä  kysymyksiä,  pyydä  

lisätietoja  sähköasentajalta.  

Varmista,  että  käytettävä  pistorasia  on kaapeloitu  oikein  ja että se sijaitsee  lähellä  

laitteita  paikassa,  jossa  siihen  pääsee  helposti  käsiksi.  Älä  vedä  verkkojohtoja  

kokonaan  suoriksi  tavalla,  joka  rasittaa  johtoja.  

Varmista,  että  pistorasian  jännite  ja virta  vastaavat  asennettavan  laitteen  

vaatimuksia.  

Kytke  laitteiden  pistokkeet  pistorasiaan  ja irrota  ne pistorasiasta  varovasti.
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Virtalähteeseen liittyvät turvaohjeet 

  

VAARA  

 Älä  irrota  virtalähteen  suojakuorta  tai  muita  osia,  jossa  on seuraava  tarra.  

 

Osissa,  joissa  on  tämä  tarra,  on vaarallinen  jännite.  Näissä  osissa  ei ole  

huollettaviksi  tarkoitettuja  komponentteja.  Jos  epäilet  näiden  osien  olevan  viallisia,  

ota  yhteys  huoltoteknikkoon.
  

Ulkoiset laitteet 

  

VAROITUS  

 Älä  kytke  tai irrota  mitään  ulkoisten  laitteiden  kaapeleita  USB-  ja 1394-kaapeleita  

lukuun  ottamatta  tietokoneen  käytön  aikana.  Muutoin  tietokone  saattaa  vaurioitua.  

Odota  vähintään  viisi  sekuntia  tietokoneen  virran  katkaisun  jälkeen,  ennen  kuin  

irrotat  ulkoisen  laitteen.
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Akut ja paristot 

  

VAARA  

 Kaikissa  Lenovo-tietokoneissa  on litteä  nappiparisto,  josta  järjestelmän  kello  saa  

virtansa.  Paristoa  ei voi  ladata.  Lisäksi  monissa  kannettavissa  tietokoneissa  on  

ladattava  akku,  josta  tietokone  saa  virtaa  ollessaan  irti  sähköverkosta.  Lenovon  

tuotteen  mukana  toimittamat  akut  ja paristot  on testattu  yhteensopivuuden  

varmistamiseksi,  ja ne  saa  vaihtaa  vain  hyväksyttyihin  osiin.  

Älä  koskaan  yritä  avata  tai  huoltaa  akkua.  Älä  litistä  paristoa  tai akkua,  tee  siihen  

reikiä  tai  sytytä  sitä  tai aiheuta  oikosulkua  metalliliittimiin.  Estä  paristoa  tai  akkua  

joutumasta  kosketuksiin  veden  tai muiden  nesteiden  kanssa.  Lataa  akku  vain  

tuotteen  käyttöohjeissa  suositetulla  tavalla.  

Akun  tai  pariston  väärinkäyttö  saattaa  aiheuttaa  sen  ylikuumenemisen,  minkä  

vuoksi  akusta  tai paristosta  saattaa  purkautua  kaasuja  tai liekkejä.  Jos  akku  on 

vaurioitunut  tai jos huomaat  sen  vuotavan  taikka  jos akun  liittimiin  kertyy  vieraita  

aineita,  lopeta  akun  käyttö  ja hanki  uusi  akkujen  valmistajalta.  

Akkujen  suorituskyky  voi  heiketä,  jos ne  ovat  pitkän  aikaa  käyttämättöminä.  

Joidenkin  akkujen  (erityisesti  litium-ioniakkujen)  oikosulkuriski  saattaa  kasvaa,  

jos akut  ovat  pitkään  käyttämättöminä  ja varaus  purettuna.  Tämä  voi  lyhentää  

akun  käyttöikää  ja vaarantaa  turvallisuutta.  Älä  päästä  litium-ioniakkujen  varausta  

purkautumaan  kokonaan  äläkä  säilytä  niitä  koskaan  varaus  täysin  purkautuneena.
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Ladattaviin akkuihin liittyvä huomautus 

  

VAARA  

 Älä  yritä  purkaa  akkua  osiin  tai  muuttaa  sitä.  Muutoin  akku  voi  räjähtää  tai siitä  

voi  vuotaa  nestettä.Takuu  ei koske  muuta  kuin  Lenovon  nimeämää  akkua  eikä  

osiin  purettua  tai muutettua  akkua.  

Akku  voi  räjähtää,  jos  se asennetaan  väärin.  Akku  sisältää  pieniä  määriä  vaarallisia  

aineita.  Voit  vähentää  onnettomuusriskiä  seuraavasti:  

v   Akun  saa  vaihtaa  vain  Lenovon  suosittelemaan  akkuun.  

v   Älä  vie  akkua  tulen  lähelle.  

v   Estä  akkua  joutumasta  kosketuksiin  veden  kanssa.  

v   Älä  pura  akkua.  

v   Älä  aiheuta  akkuun  oikosulkua.  

v   Pidä  akku  poissa  lasten  ulottuvilta.  

v   Älä  pudota  akkua.

Älä  jätä  akkua  jäteastiaan,  joka  tyhjennetään  kaatopaikalle.  Hävitä  akku  

ongelmajätteistä  säädettyjen  lakien  ja viranomaisten  määräysten  mukaisesti.  

Akku  tulee  säilyttää  huoneenlämmössä  ja akun  varauksen  tulee  olla  noin  30 - 50 

prosenttia  akun  kapasiteetista.  On  suositeltavaa  ladata  akku  noin  kerran  vuodessa,  

jottei  se tyhjene  liikaa.  
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Litiumparistoon liittyvä huomautus 

  

VAARA  

 Pariston  vääränlainen  vaihto  voi  aiheuttaa  räjähdysvaaran.  

Litiumnappipariston  saa  vaihtaa  vain  samanlaiseen  tai vastaavantyyppiseen  

valmistajan  suosittelemaan  paristoon.  Paristo  sisältää  litiumia  ja voi  räjähtää,  jos  

sitä  ei käytetä,  käsitellä  tai  hävitetä  oikein.  

Älä  

v   päästä  paristoa  kosketukseen  veden  kanssa  

v   kuumenna  paristoa  yli 100  °C:n  lämpötilaan  

v   pura  paristoa  osiin  tai  yritä  korjata  sitä.

Hävitä  paristo  ongelmajätteistä  säädettyjen  lakien  ja viranomaisten  määräysten  

mukaisesti.  

Seuraava  lausuma  koskee  tietokoneen  käyttäjiä  Kaliforniassa  Yhdysvalloissa:  

Kalifornian  osavaltion  edellyttämä  perkloraatti-ilmoitus:  

Litium-mangaanidioksidiakkuja  sisältävät  tuotteet  saattavat  sisältää  perkloraattia.  

Laite  saattaa  edellyttää  perkloraattimateriaaleille  soveltuvaa  erikoiskäsittelyä.
Lisätietoja  on osoitteessa  http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Kuumuus ja tietokoneen osien tuuletus 

  

VAARA  

 Tietokoneet,  verkkolaitteet  ja monet  lisävarusteet  tuottavat  lämpöä,  kun  niihin  on 

kytketty  virta  ja kun  akkuja  ladataan.  Kannettavat  tietokoneet  voivat  tuottaa  

erityisen  paljon  lämpöä  pienen  kokonsa  vuoksi.  Noudata  aina  näitä  turvaohjeita:  

v   Kun  tietokoneeseen  kytketään  virta  tai kun  akkua  ladataan,  tietokoneen  pohja,  

kämmentuki  ja jotkin  muut  osat  saattavat  kuumentua.  Älä  pidä  kannettavaa  

tietokonetta  sylissäsi  tai  anna  sen  kuuman  osan  koskettaa  käsiäsi  tai muita  

kehosi  osia  pitkään.  Kun  käytät  näppäimistöä,  älä pidä  kämmeniäsi  pitkään  

kämmentuen  varassa.  Tietokone  tuottaa  normaalin  käytön  aikana  jonkin  verran  

lämpöä.  Lämmön  määrä  vaihtelee  järjestelmän  toimintatason  ja akun  varaustason  

mukaan.  Pitkäaikainen  lämmölle  altistuminen  saattaa  aiheuttaa  epämukavuutta  

tai  lievän  palovamman.  Pidä  kirjoittaessasi  säännöllisesti  taukoja  nostamalla  

kätesi  irti kämmentuesta.  Älä  käytä  näppäimistöä  keskeytyksettä  pitkään.  

v   Älä  käytä  tietokonetta  tai  lataa  akkua  tulenarkojen  aineiden  lähellä  tai 

ympäristöissä,  joissa  on räjähdysvaara.  

v   Tuotteessa  olevien  tuuletusaukkojen,  tuulettimien  ja jäähdytyslevyjen  tarkoitus  

on  varmistaa  tuotteen  turvallisuus  ja  toimintavarmuus.  Ilmavirran  kulku  

tietokoneen  sisäosiin  tai tuulettimien  ja jäähdytyslevyjen  toiminta  saattaa  estyä,  

jos  tuote  asetetaan  sängylle,  sohvalle,  matolle  tai jollekin  muulle  joustavalle  

pinnalle.  Älä  tuki  tai peitä  tuuletusaukkoja  tai estä  tuulettimien  tai  

jäähdytyslevyjen  toimintaa.  

v   Kun  verkkolaite  on  kytkettynä  tietokoneeseen  ja pistorasiaan,  se tuottaa  lämpöä.  

Älä  koske  millään  ruumiinosallasi  verkkolaitteeseen  silloin,  kun  se on 

toiminnassa.  Älä  koskaan  käytä  verkkolaitetta  kehosi  lämmittämiseen.  

Pitkäaikainen  lämmölle  altistuminen  saattaa  aiheuttaa  lievän  palovamman.

Noudata  aina  seuraavia  perusohjeita  oman  turvallisuutesi  vuoksi:  

v   Pidä  tietokoneen  kansi  suljettuna  aina,  kun  tietokoneen  verkkojohto  on  

kytkettynä  pistorasiaan.  

v   Tarkista  tietokoneen  ulkopinta  säännöllisesti  pölyn  kerääntymisen  varalta.  

v   Poista  peitelevyn  tuuletusaukkoihin  kerääntynyt  pöly. Pölyisissä  ja 

vilkasliikenteisissä  paikoissa  olevia  tietokoneita  pitää  mahdollisesti  puhdistaa  

useammin.  

v   Älä  rajoita  tai  peitä  tuuletusaukkoja.  

v   Älä  käytä  tietokonetta  kalustukseen  upotettuna,  koska  tämä  saattaa  lisätä  

ylikuumenemisen  vaaraa.  

v   Tietokoneeseen  ohjautuvan  ilmavirran  lämpötila  saa  olla  enintään  35 °C.
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CD- ja DVD-asemaa koskevat turvaohjeet 

  

VAARA  

 CD-  ja DVD-levyt  pyörivät  erittäin  nopeasti  CD-  ja DVD-asemissa.  Jos  CD-  tai 

DVD-levyssä  on säröjä  tai halkeamia  tai se on muuten  vaurioitunut,  se  saattaa  

haljeta  tai  jopa  pirstoutua  palasiksi  CD-aseman  käytön  aikana.  Voit  estää  tästä  

mahdollisesti  aiheutuvien  vammojen  syntymisen  ja tietokoneen  vaurioitumisen  

noudattamalla  seuraavia  ohjeita:  

v   Säilytä  CD-  ja DVD-levyjä  aina  niiden  alkuperäisissä  pakkauksissa.  

v   Älä  säilytä  CD-  ja DVD-levyjä  suorassa  auringonvalossa  tai lämmönlähteiden  

lähellä.  

v   Poista  CD-  ja DVD-levyt  tietokoneesta,  kun  ne eivät  ole  käytössä.  

v   Älä  väännä  tai  taivuta  CD-  ja DVD-levyjä  tai survo  niitä  väkisin  tietokoneeseen  

tai pakkauksiinsa.  

v   Tarkista  ennen  jokaista  käyttökertaa,  että  CD-  ja DVD-levyt  ovat  ehjiä.  Älä  käytä  

vaurioituneita  tai säröilleitä  levyjä.
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Sähköturvaohjeet 

  

VAARA  

 Sähkö-,  puhelin-  ja tietoliikennekaapeleissa  voi esiintyä  vaarallisia  jännitteitä.  

Noudata  seuraavia  ohjeita  sähköiskun  välttämiseksi:  

v   Älä  käytä  tietokonetta  ukkosmyrskyn  aikana.  

v   Älä  liitä  kaapeleita  tietokoneeseen  tai irrota  niitä  äläkä  tee  asennus-  tai  

huoltotoimia  tai  kokoonpanon  muutoksia  ukonilman  aikana.  

v   Kytke  kaikki  verkkojohdot  oikein  maadoitettuihin  pistorasioihin.  

v   Kytke  kaikki  tähän  tuotteeseen  liitettävät  laitteet  säännösten  mukaisiin  

pistorasioihin.  

v   Mikäli  mahdollista,  käytä  vain  toista  kättä  liitäntäkaapelien  kytkentään  tai 

irrotukseen.  

v   Älä  kytke  virtaa  mihinkään  laitteeseen,  jos  epäilet  tai havaitset  kosteus-,  palo-  tai 

rakennevaurioita.  

v   Irrota  tietokoneeseen  liitetyt  verkkojohdot,  akut  ja kaikki  kaapelit,  ennen  kuin  

avaat  jonkin  laitteen  kannen,  ellei  asennus-  ja kokoonpano-ohjeissa  ole  

muunlaista  ohjetta.  

v   Älä  käytä  tietokonetta,  ennen  kuin  olet  kiinnittänyt  kaikkien  laitteiden  kannet  

paikalleen.  Älä  koskaan  käytä  tietokonetta  niin,  että  jonkin  laitteen  kansi  ei ole 

paikallaan.  

v   Kytke  ja irrota  kaapelit  seuraavissa  ohjeissa  kuvatulla  tavalla,  kun  asennat,  

siirrät  tai avaat  tämän  tuotteen  tai  siihen  liitettyjen  laitteiden  kansia.  

Kytke  näin:  

1.   Katkaise  virta  kaikista  laitteista.  

2.   Kytke  kaikki  kaapelit  laitteisiin.  

3.   Kytke  liitäntäkaapelit  vastakkeisiin.  

4.   Kytke  verkkojohdot  pistorasioihin.  

5.   Kytke  virta  laitteisiin.

Irrota  näin:  

1.   Katkaise  virta  kaikista  laitteista.  

2.   Irrota  verkkojohdot  pistorasioista.  

3.   Irrota  liitäntäkaapelit  vastakkeista.  

4.   Irrota  kaapelit  kaikista  laitteista.

Verkkojohto  on irrotettava  pistorasiasta  ennen  tietokoneen  kaikkien  muiden  

sähköjohtojen  ja -kaapeleiden  kytkemistä.  

Verkkojohdon  saa  kytkeä  pistorasiaan  tai vastakkeeseen  vasta,  kun  kaikki  muut  

sähköjohdot  ja -kaapelit  on  kytketty  tietokoneeseen.
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Modeemiin liittyviä turvaohjeita 

  

VAARA  

 Vähennä  tulipalovaaraa  käyttämällä  vain  tietoliikennekaapelia  26 AWG tai sitä  

paksumpaa  kaapelia.  

Seuraavien  turvaohjeiden  noudattaminen  puhelinlaitteita  käytettäessä  vähentää  

tulipalon,  sähköiskun  tai  ruumiinvamman  vaaraa:  

v   Älä  liitä  puhelinkaapelia  puhelinpistorasiaan  tai irrota  sitä  siitä  ukonilman  

aikana.  

v   Älä  asenna  puhelinpistorasioita  kosteisiin  tiloihin.  Älä  käytä  tietokonetta  

kosteissa  olosuhteissa.  

v   Älä  koske  eristämättömiin  puhelinkaapeleihin  tai -liittimiin,  ellei  

puhelinkaapeleita  ole  irrotettu  verkkoliittymästä.  

v   Ole  varovainen  asentaessasi  puhelinlinjoja  ja tehdessäsi  niihin  muutoksia.  

v   Älä  käytä  tietokonetta  ukonilman  aikana,  jos  tietokone  on kytkettynä  

puhelinpistorasiaan.  Salamointi  saattaa  aiheuttaa  sähköiskuvaaran.  

v   Vältä  muun  kuin  langattoman  puhelimen  käyttöä  ukonilman  aikana.  

v   Älä  ilmoita  kaasuvuodosta  puhelimitse  vuodon  läheisyydessä.
  

Laserturvaohjeet 

Joihinkin  PC-tietokonemalleihin  on  esiasennettu  CD-  tai  DVD-asema.  Sen  voi  

hankkia  myös  lisävarusteena.  CD-  ja DVD-asemat  ovat  lasertuotteita.  

Asemaan  on  kiinnitetty  seuraavanlainen  tarra:  

   CLASS  1 LASER  PRODUCT  

   LASER  KLASSE  1 

   LUOKAN  1 LASERLAITE  

   APPAREIL  A  LASER  DE  CLASSE  1 

   KLASS  1 LASER  APPARAT  

  

 

Esimerkki  tarrasta  

CD-  ja  DVD-asema  on  luokiteltu  Yhdysvalloissa  luokan  1 laserlaitteeksi,  joka  

täyttää  Yhdysvaltain  Department  of Health  and  Human  Services  (DHHS)  
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-viranomaisten  määräyksen  21  CFR  Subchapter  J vaatimukset.  Nämä  asemat  

täyttävät  myös  standardeissa  IEC  60825-1  ja CENELEC  EN  60  825-1  luokan  1 

laserlaitteille  asetetut  vaatimukset.  

Luokan  1 laserlaitteita  ei  pidetä  vaarallisina.  Laserjärjestelmän  ja optisen  

aseman  suunnittelu  varmistaa  sen,  että  laserlähteen  lähettämä  säteily  pysyy  

luokan  1 mukaisena  sekä  käytön  että  huollon  aikana.  

Jos  järjestelmään  on  asennettu  CD-  tai  DVD-asema,  noudata  seuraavia  

ohjeita:  

  

VAARA  

 

 Joissakin  CD-  ja  DVD-asemissa  saattaa  olla  luokan  3A  tai  3B  laserlähde.  

Ota  seuraava  varoitus  huomioon:  

  

VAARA  

   

Muiden  kuin  tässä  julkaisussa  mainittujen  säätöjen  tai  toimien  teko  voi  saattaa  

tekijän  alttiiksi  vaaralliselle  säteilylle.  

Älä  avaa  aseman  koteloa.  CD-  tai DVD-aseman  avaaminen  saattaa  altistaa  

vaaralliselle  lasersäteilylle.  Aseman  sisällä  ei ole  huollettavia  osia.  

Avatessasi  asemaa  olet  alttiina  lasersäteilylle.  Älä  katso  suoraan  säteeseen  

paljaalla  silmällä  tai optisella  välineellä.  Säteeseen  katsominen  voi  vahingoittaa  

silmiäsi.  
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Nestekidenäyttöä (LCD) koskeva huomautus 

  

VAROITUS  

   

Kuulokkeiden käyttö 

Jos  tietokoneessa  on  sekä  kuulokevastake  että  ääni  ulos  -vastake,  liitä  

kuulokkeet  vain  kuulokevastakkeeseen.  

Kuulokkeiden  pitkäaikainen  yhtäjaksoinen  käyttö  suurella  

äänenvoimakkuudella  voi  olla  vaarallista,  jos  kuulokkeet  eivät  ole  standardin  

EN  50332-2  määritysten  mukaisia.  EN  50332-2-määrityksessä  äänilaitteiden  

äänenpainetaso  on  rajoitettu  100  desibeliin  kuulovaurioiden  ehkäisemiseksi.  

Jos  Lenovo-tietokoneen  mukana  on  toimitettu  kuulokkeet,  kyseiset  kuulokkeet  

ovat  standardin  EN  50332-2  määritysten  mukaisia.  Standardin  EN  50332-2  

määritysten  vastaisten  kuulokkeiden  käyttö  voi  olla  vaarallista.  

Lisäturvaohjeet 

  

VAARA  

   

Nestekidenäytön  loistelamppu  sisältää  elohopeaa.  Älä  jätä  sitä jäteastiaan,  joka  

tyhjennetään  kaatopaikalle.  Hävitä  loistelamppu  ongelmajätteistä  säädettyjen  

lakien  sekä  viranomaisten  määräysten  mukaisesti.  

Nestekidenäyttö  on  valmistettu  lasista.  Jos käsittelet  tietokonetta  varomattomasti  

tai  pudotat  sen,  näyttö  voi  särkyä.  Jos  näyttö  särkyy, varo,  ettei  sen  sisältämää  

nestettä  pääse  iholle  tai silmiin.  Jos näin  kuitenkin  käy, huuhtele  kosketuskohtaa  

heti  juoksevassa  vedessä  vähintään  15  minuuttia.  Jos  huuhtelun  jälkeen  ilmenee  

oireita,  käänny  lääkärin  puoleen.  

Muovipusseista  voi  aiheutua  tukehtumisvaara.  Pidä  muovipussit  poissa  pienten  

lasten  ulottuvilta.  
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Tablet  PC  -tietokoneen  käyttäjiä  koskeva  huomautus  

Turvallisuustiedote  käyttäjille  Australiassa  

  

VAARA  

 

 Huomautus  käyttäjille  Yhdysvalloissa  

Monet  tietokonelaitteet  ja  niiden  oheislaitteet  sisältävät  erilaisia  johtoja  ja 

kaapeleita,  esimerkiksi  verkkojohtoja  tai  liitäntäkaapeleita,  joilla  oheislaitteet  

liitetään  tietokoneeseen.  Jos  tässä  tuotteessa  on  tällainen  johto  tai  kaapeli,  

tuotetta  koskee  seuraava  varoitus:  

  

VAROITUS  

    

Älä  liitä  tietokonetta  puhelinverkkoon  tietokoneen  ollessa  muistiotilassa.  

Tämän  tuotteen  tai sen  oheislaitteiden  johtojen  käsittely  altistaa  lyijylle,  jonka  

tiedetään  aiheuttavan  syöpää,  synnynnäisiä  epämuodostumia  tai poikkeavuuksia  

sekä  muita  suvunjatkamiseen  liittyviä  häiriöitä.  Pese  kädet  käsittelyn  jälkeen. 

Säilytä  nämä  ohjeet.  
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Luku  2. Käyttöympäristötietoja  ja tärkeitä  huomautuksia  

Käyttöympäristö 

Tietokoneen  käyttöympäristön  lämpötilan  tulee  olla  10–35°C  ja suhteellisen  

ilmankosteuden  35–80  %.  Jos  tietokonetta  varastoidaan  tai  kuljetaan  alle  10  

asteen  lämpötilassa,  anna  tietokoneen  lämmetä  käyttöympäristön  lämpötilaan  

(10–35°C),  ennen  kuin  kytket  siihen  virran.  Tämä  voi  kestää  jopa  kaksi  tuntia.  

Virran  kytkeminen  tietokoneeseen,  ennen  kuin  se  on  lämmennyt  oikeaan  

käyttölämpötilaan,  voi  aiheuttaa  peruuttamattomia  vaurioita.  

Aseta  tietokone  kuivaan  paikkaan,  jossa  on  hyvä  ilmanvaihto  ja joka  ei ole  

alttiina  suoralle  auringonpaisteelle.  

Älä  pidä  muita  sähkölaitteita,  kuten  tuuletinta,  radiota,  aktiivikaiuttimia  tai  

mikroaaltouunia,  liian  lähellä  tietokonetta,  koska  laitteiden  magneettikentät  

saattavat  vaurioittaa  näytintä  tai  kiintolevyn  tietoja.  

Älä  aseta  mitään  juomia  tietokoneen  tai  sen  lisälaitteiden  päälle  tai  

läheisyyteen.  Tietokoneen  tai  lisälaitteen  päälle  kaatuva  neste  voi  aiheuttaa  

oikosulun  tai  muita  vaurioita.  

Älä  syö  tai  tupakoi  tietokoneen  näppäimistön  läheisyydessä.  Näppäimistöön  

putoavat  muruset  tai  tuhka  voivat  aiheuttaa  vaurioita.  

Staattiselta sähköltä suojautuminen 

Staattisesta  sähköstä  ei ole  vaaraa  ihmiselle,  mutta  se  saattaa  vioittaa  

tietokoneen  osia  ja  lisävarusteita.  Staattiselle  sähkölle  herkkien  laitteiden  

virheellinen  käsittely  voi  vioittaa  tällaista  laitetta.  Kun  purat  lisävarusteen  tai  

asiakkaan  vaihdettavissa  olevan  osan  pakkausta,  älä  avaa  staattiselta  sähköltä  

suojaavaa  pakkausta,  enne  n kuin  asennusohjeissa  neuvotaan  tekemään  niin.  

Jotta  välttäisit  staattisen  sähkön  aiheuttamat  vauriot,  noudata  seuraavia  

varotoimia  käsitellessäsi  laitteisto-osia  ja muita  tietokoneen  osia:  

v   Vältä  tarpeettomia  liikkeitä.  Liikkeet  saattavat  synnyttää  staattista  sähköä  

ympärillesi.  

v   Käsittele  osia  aina  varovaisesti.  Tartu sovitinkortteihin,  muistimoduuleihin  

ja  piirikortteihin  aina  niiden  reunoista.  Älä  koske  paljaisiin  virtapiireihin  tai  

liittimiin.  

v   Älä  anna  muiden  henkilöiden  koskea  tietokoneen  osiin.  
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v   Kun  asennat  järjestelmään  uuden  laitteen,  kosketa  laitteen  staattiselta  

sähköltä  suojaavalla  pakkauksella  sovitinkorttipaikan  metallista  kantta  tai  

tietokoneen  maalaamatonta  metallipintaa  vähintään  kahden  sekunnin  ajan.  

Tämä  pienentää  pakkauksen  staattista  varausta  ja kehosi  staattista  varausta.  

v   Mikäli  mahdollista,  poista  osa  pakkauksestaan  ja asenna  se  suoraan  

tietokoneeseen  laskematta  sitä  välillä  käsistäsi.  Jos  tämä  ei  onnistu,  aseta  

osan  staattiselta  sähköltä  suojaava  pakkaus  tasaiselle  pinnalle  ja  osa  

pakkauksen  päälle.  

v   Älä  aseta  osaa  keskusyksikön  kannen  tai  muun  metallipinnan  päälle.

Tietokoneen puhdistus ja ylläpito 

Pidä  tietokone  ja työympäristö  puhtaana.  Sammuta  tietokone  ja irrota  

verkkojohto  pistorasiasta  ennen  tietokoneen  puhdistusta.  Älä  ruiskuta  

nestemäistä  puhdistusainetta  suoraan  tietokoneeseen.  Älä  käytä  herkästi  

syttyvää  puhdistusainetta.  Kostuta  pehmeä  kangas  puhdistusaineella  ja pyyhi  

sillä  tietokoneen  pinnat.  

Tietoturva 

Älä  poista  tai  nimeä  uudelleen  tiedostoja  tai  hakemistoja,  jos  et  ole  varma  

niiden  käyttötarkoituksesta.  Muutoin  tietokoneen  ohjelmisto  saattaa  lakata  

toimimasta.  Ota  huomioon,  että  verkkoon  liitetty  tietokone  voi  olla  alttiina  

viruksille,  vakoiluohjelmille  ja  muille  vahingollisille  toimille,  jotka  voivat  

vahingoittaa  tietokonetta,  ohjelmistoa  tai  tietoja.  Käyttäjän  vastuulla  on  

varmistaa,  että  tietokone  on  suojattu  ja että  tarvittavat  palomuuri-  ja 

virustentorjuntaohjelmistot  sekä  haitta-  ja vakoiluohjelmien  esto-ohjelmat  on  

asennettu  ja  ajan  tasalla.  
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Luku  3. Takuutietoja  

Lenovon takuuehdot (rajoitettu takuu) 

L505-0010-00  09/2006  

Tämä  Lenovon  Rajoitettu  takuu  koskee  vain  omaan  käyttöön  (ei  jälleenmyyntiin)  hankittuja  

Lenovo-laitetuotteita.  Tähän  takuuseen  voidaan  muissa  Lenovon  asiakirjoissa  toisinaan  viitata  

nimellä  Takuuehdot  (rajoitettu  takuu).  

Takuun  laajuus  

Lenovo  takaa,  että  missään  laitetuotteessa  ei normaalissa  käytössä  ilmene  materiaalivikoja  tai  

työstä  aiheutuneita  vikoja  takuuaikana.  Tuotteen  takuuaika  alkaa  laskussa  mainittuna  

alkuperäisenä  ostopäivänä,  ellei  Lenovo  kirjallisesti  toisin  ilmoita.  Tuotteeseen  sovellettava  

takuuaika  ja  takuuhuollon  laji  on  nimetty  jäljempänä  kohdassa  ”Takuuta  koskevat  tiedot”  

sivulla  23.  

TÄMÄ  TAKUU  KORVAA KAIKKI  MUUT  NIMENOMAISESTI  TAI 

KONKLUDENTTISESTI  (EPÄSUORASTI)  ILMAISTUT  TAKUUT  TAI EHDOT,  MUKAAN  

LUETTUNA  KONKLUDENTTISESTI  ILMAISTUT  TAKUUT  KAUPALLISESTA  

KÄYTTÖTARKOITUKSESTA  JA  SOPIVUUDESTA  TIETTYYN  

KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.  JOS  PAKOTTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ  EI  SALLI  

NIMENOMAISEN  TAI KONKLUDENTTISEN  TAKUUN  POISSULKEMISTA  TAI 

RAJOITTAMISTA  JOLTAKIN  OSIN,  KYSEINEN  RAJOITUS  EI  KOSKE  ASIAKASTA.  

TÄLLAISESSA  TAPAUKSESSA  TAKUITA  SOVELLETAAN  TAKUUAIKANA  VAIN LAIN  

EDELLYTTÄMÄSSÄ  LAAJUUDESSA.  MITKÄÄN  TAKUUT  EIVÄT  OLE  VOIMASSA  

TÄMÄN  TAKUUAJAN  JÄLKEEN.  JOS  PAKOTTAVA  LAINSÄÄDÄNTÖ  EI  SALLI  

KONKLUDENTTISESTI  ILMAISTUN  TAKUUN  KESTON  RAJOITTAMISTA,  KYSEINEN  

RAJOITUS  EI  KOSKE  ASIAKASTA.  

Takuuhuollon  saanti  

Jos  tuote  ei  toimi  määritystensä  mukaisesti  takuuaikana,  asiakkaan  tulee  tuotteen  

takuuhuollon  saamiseksi  ottaa  yhteys  Lenovoon  tai  valtuutettuun  palveluntoimittajaan.  

Kaikista  näistä  tahoista  käytetään  nimitystä  ″Palveluntoimittaja″. Luettelo  Palveluntoimittajista  

puhelinnumeroineen  on  Internetissä  osoitteessa  http://www.lenovo.com/support/phone.  

Takuuhuoltoa  ei ehkä  ole  saatavana  kaikissa  maissa  ja se  saattaa  vaihdella  maittain.  Tuotteen  

huollosta  Palveluntoimittajan  normaalin  palvelualueen  ulkopuolella  saatetaan  veloittaa  maksu.  

Aluekohtaisia  tietoja  saa  paikalliselta  Palveluntoimittajalta.  
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Palveluntoimittajan  toimet  vikojen  korjauksessa  

Asiakkaan  tulee  yhteydenoton  yhteydessä  toteuttaa  Palveluntoimittajan  asiakkaalle  esittämät  

vianmääritys-  ja  korjaustoimet.  

Palveluntoimittaja  yrittää  toteuttaa  vianmäärityksen  ja ratkaista  ongelman  puhelimitse  tai  

verkon  välityksellä  annettavan  tuen  avulla.  Palveluntoimittaja  saattaa  pyytää  noutamaan  ja  

asentamaan  ohjelmistopäivityksiä.  

Jos  vian  korjaaminen  edellyttää  asiakkaan  omatoimisesti  vaihdettavissa  olevan  osan  

(Customer  Replaceable  Unit,  CRU)  vaihtoa  (esimerkiksi  näppäimistön,  hiiren,  kaiuttimen,  

muistimoduulin,  kiintolevyaseman  tai  porttitoistimen  vaihtoa),  Palveluntoimittaja  toimittaa  

kyseisen  osan  asiakkaalle,  joka  tekee  asennuksen  itse.  

Jos  vikaa  ei  pystytä  poistamaan  puhelimitse  tai  verkon  välityksellä  annettavan  tuen  avulla  tai  

asiakkaan  toteuttamien  ohjelmistopäivitysten  avulla  tai  siten,  että  asiakas  vaihtaa  itse  

CRU-osan,  Palveluntoimittaja  järjestää  tuotteelle  kohdassa  ”Takuuta  koskevat  tiedot”  sivulla  

23  määritetyn  takuuhuollon  mukaisen  huollon.  

Jos  Palveluntoimittaja  ei  kykene  korjaamaan  tuotetta,  Palveluntoimittaja  korvaa  tuotteen  

toisella  tuotteella,  joka  toimii  vähintään  alkuperäistä  tuotetta  vastaavalla  tavalla.  

Jos  Palveluntoimittaja  ei  kykene  korjaamaan  tuotetta  eikä  korvaamaan  sitä  toisella  tuotteella,  

asiakkaalla  on  oikeus  palauttaa  tuote  ostopaikkaan  tai  Lenovolle,  ja asiakkaalle  palautetaan  

tuotteesta  maksettu  summa.  Asiakkaalla  ei  ole  oikeutta  muihin  korvauksiin.  

Tuotteen  tai  sen  osan  vaihto  

Jos  takuuhuollossa  vaihdetaan  tuote  tai  sen  osa,  korvatusta  tuotteesta  tai  osasta  tulee  Lenovon  

omaisuutta.  Korvaavasta  tuotteesta  tai  osasta  tulee  asiakkaan  omaisuutta.  Kaikkien  irrotettujen  

osien  tulee  olla  alkuperäisiä  ja  muuttamattomia.  Korvaavat  osat  ovat  hyvässä  käyttökunnossa  

ja  toiminnaltaan  ainakin  korvattujen  veroisia,  mutta  eivät  välttämättä  uusia.  Korvatun  

tuotteen  tai  osan  jäljellä  oleva  takuu  siirtyy  korvaavalle  tuotteelle  tai  osalle.  

Ennen  kuin  Palveluntoimittaja  vaihtaa  tuotteen  tai  sen  osan,  asiakas  sitoutuu  

1.   poistamaan  kaikki  sellaiset  toiminnot,  osat,  lisävarusteet,  muutokset  ja liitännät,  joita  takuu  

ei  koske  

2.   varmistamaan,  etteivät  mitkään  sitoumukset  tai  rajoitukset  estä  tuotteen  tai  sen  osan  

vaihtoa,  ja  

3.   hankkimaan  luvan  huoltotoimiin  tuotteen  omistajalta,  jos  asiakas  ei  ole  tuotteen  omistaja.

Asiakkaan  lisävelvollisuudet  

Asiakas  sitoutuu  tekemään  seuraavat  toimet  soveltuvin  osin  ennen  huoltoa:  

1.   Asiakas  toteuttaa  Palveluntoimittajan  ehdottamat  huoltotoimet  

2.   Asiakas  varmistuskopioi  tai  suojaa  kaikki  tuotteessa  olevat  ohjelmat  ja tiedot  
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3.   Asiakas  toimittaa  Palveluntoimittajalle  kaikki  järjestelmäavaimet  tai  salasanat  sekä  takaa  

Palveluntoimittajalle  riittävän,  vapaan  ja  turvallisen  pääsyn  asiakkaan  tiloihin,  jotta  tämä  

pystyy  täyttämään  takuuehtojen  mukaiset  velvollisuutensa.  

4.   Asiakas  sitoutuu  poistamaan  tuotteesta  kaikki  henkilöiden  tunnistustiedot  ja tiedot,  joiden  

perusteella  henkilö  voidaan  tunnistaa  (″Henkilökohtaiset  tiedot″), tai  varmistamaan,  että  

Henkilökohtaiset  tiedot,  jotka  asiakas  on  jättänyt  poistamatta  tuotteesta,  ovat  sovellettavan  

lainsäädännön  mukaisia.  

Henkilötietojen  käyttö  

Kun  asiakas  pyytää  tämän  takuun  mukaista  huoltopalvelua,  Lenovo  tallentaa,  käyttää  ja 

käsittelee  takuun  piiriin  kuuluvaa  vikaa  koskevia  tietoja  sekä  asiakkaan  yhteystietoja,  joita  

ovat  esimerkiksi  nimi,  puhelinnumerot,  osoite  ja sähköpostiosoite.  Lenovo  käyttää  näitä  tietoja  

tämän  takuun  mukaisen  huoltopalvelun  toimittamiseksi  sekä  asiakkaan  ja Lenovon  välisen  

liikesuhteen  parantamiseksi  (esimerkiksi  sisäiset  tarkastukset,  joiden  tarkoituksena  on  seurata  

asiakkaalle  toimitettavan  takuuhuoltopalvelun  tehokkuutta).  Lenovo  saattaa  ottaa  yhteyttä  

asiakkaaseen  tehdessään  asiakastyytyväisyyskyselyä  Lenovon  takuuhuoltopalvelusta  tai  

ilmoittaakseen  asiakkaalle  tuotteiden  myynnistä  poistamisesta  tai  turvallisuutta  vaarantavista  

vioista.  Lenovo  voi  myös  luovuttaa  näitä  tietoja  kaikkiin  maihin,  joissa  Lenovolla  on  

yritystoimintaa,  sekä  tahoille,  jotka  toimivat  edellä  mainituissa  tarkoituksissa  Lenovon  

toimeksiannosta.  Lenovo  voi  myös  julkaista  näitä  tietoja,  jos  lainsäädäntö  tai  viranomaiset  

edellyttävät  sitä.  

Takuunrajoitus  

Takuu  ei kata  

v   sitä,  että  tuote  toimii  keskeytyksettä  tai  virheettömästi  

v   tietojen  häviämistä  tai  vahingoittumista  

v   tuotteen  mukana  toimitettuja  tai  myöhemmin  asennettuja  ohjelmia  

v   tuotteen  vahingoittumista  tai  vikaa,  joka  johtuu  väärästä  käytöstä,  onnettomuudesta,  

tuotteen  muuttamisesta,  sopimattomasta  fyysisestä  ympäristöstä,  luonnonmullistuksesta,  

virtapiikistä  tai  asiakkaan  virheellisistä  huoltotoimista  

v   kolmannen  osapuolen  valmistamia  tuotteita  (esimerkiksi  tuotteita,  jotka  Lenovo  on  

asiakkaan  pyynnöstä  toimittanut,  hankkinut  tai  yhdistänyt  Lenovon  tuotteeseen)  

v   teknistä  tai  muuta  tukea,  kuten  apua  asiakkaan  tuotteen  käyttöä,  kokoonpanoa  ja asennusta  

koskeviin  kysymyksiin.

Tämä  takuu  mitätöityy,  jos  tuotteen  tai  sen  osien  tunnistemerkintöjä  on  poistettu  tai  muutettu.  

Vastuunrajoitus  

Lenovo  on  vastuussa  tuotteen  katoamisesta  tai  vahingoittumisesta  vain  1)  sinä  aikana,  kun  

tuote  on  Palveluntoimittajan  hallussa  ja  2)  kuljetuksen  aikana,  jos  Palveluntoimittaja  vastaa  

kuljetuksesta.  
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Lenovo  tai  Palveluntoimittaja  ei  ole  vastuussa  tuotteen  sisältämistä  tiedoista,  kuten  

luottamuksellisista,  asiakkaan  omistamista  tai  henkilökohtaisista  tiedoista.  Asiakkaan  tulee  

poistaa  ja/tai  varmistuskopioida  kaikki  tällaiset  tiedot  tuotteesta  ennen  tuotteen  huoltoa  tai  

palautusta.  

Joissakin  tilanteissa  asiakkaalla  saattaa  olla  oikeus  vaatia  Lenovolta  vahingonkorvausta  

Lenovon  sopimusrikkomuksen  tai  muun  vahingonkorvausvastuun  perusteella.  Lenovon  

vastuu  ja  asiakkaan  oikeus  vahingonkorvaukseen  on  kaikissa  tapauksissa,  lakisääteisiä  

vastuita  lukuun  ottamatta,  rajoitettu  ainoastaan  toteutuneisiin  suoriin  vahinkoihin  siten,  että  

korvauksen  enimmäismäärä  on  tuotteesta  maksettu  maksu.  Tämä  enimmäismäärä  ei  koske  

korvauksia  henkilövahingoista  (mukaan  lukien  kuolemantapaus)  eikä  kiinteään  ja  irtaimeen  

omaisuuteen  kohdistuneista  vahingoista,  joista  Lenovolla  on  lakisääteinen  vastuu.  

Tämä  vastuunrajoitus  koskee  myös  Lenovon  toimittajia  ja jälleenmyyjiä  ja  asiakkaan  

käyttämää  Palveluntoimittajaa.  Korvauksen  enimmäismäärä  kattaa  kaikki  mahdolliset  

korvaukset  joko  Lenovolta,  sen  toimittajilta  ja  jälleenmyyjiltä  tai  käytettävältä  

Palveluntoimittajalta.  

LENOVO,  SEN  TOIMITTAJAT  JA  JÄLLEENMYYJÄT  SEKÄ  PALVELUNTOIMITTAJAT  

EIVÄT  VASTAA MISSÄÄN  TAPAUKSESSA  SEURAAVISTA  VAHINGOISTA,  VAIKKA  

LENOVOLLE  TAI SEN  TOIMITTAJILLE  TAI JÄLLEENMYYJILLE  TAI 

PALVELUNTOIMITTAJILLE  OLISI  ILMOITETTU  TÄLLAISEN  VAHINGON  

MAHDOLLISUUDESTA:  1)  KOLMANNEN  OSAPUOLEN  ASIAKKAASEEN  

KOHDISTAMISTA  KORVAUSVAATEISTA,  2)  ASIAKKAAN  TIETOJEN  HÄVIÄMISESTÄ  

TAI VAHINGOITTUMISESTA  TAI 3) ERITYISISTÄ,  EPÄSUORISTA  TAI VÄLILLISISTÄ  

VAHINGOISTA  TAI VÄLILLISISTÄ  TALOUDELLISISTA  VAHINGOISTA,  kuten  

SAAMATTA  JÄÄNEISTÄ  VOITOISTA  JA  LIIKETULOISTA  TAI MENETETYISTÄ  

GOODWILL-ARVOISTA  TAI SÄÄSTÖISTÄ.  JOS  PAKOTTAVA  LAINSÄÄDÄNTÖ  EI  

SALLI  VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDEN  RAJOITTAMISTA  JOILTAKIN  OSIN,  

KYSEINEN  RAJOITUS  EI  KOSKE  ASIAKASTA.  

Kiistojen  ratkaisu  

Jos  tuote  on  hankittu  Kambodzassa,  Indonesiassa,  Filippiineillä,  Vietnamissa  tai  Sri  

Lankassa, tämän  takuun  ehtoja  koskevat  kiistat  ratkaistaan  välimiesmenettelyllä  Singaporessa,  

ja  takuun  ehtojen  tulkinnassa  ja  toimeenpanossa  sovelletaan  Singaporen  lakeja  huolimatta  

keskenään  ristiriitaisten  lakien  soveltamista  koskevista  periaatteista.  Jos  tuote  on  hankittu  

Intiassa,  takuun  ehtoja  koskevat  kiistat  ratkaistaan  välimiesmenettelyllä  Bangaloressa  Intiassa.  

Singaporessa  käytävä  välimiesmenettely  toteutetaan  Singaporen  kansainvälisen  

välityslautakunnan  (Singapore  International  Arbitration  Center,  SIAC)  senhetkisten  sääntöjen  

(″SIAC  Rules″) mukaisesti.  Intiassa  käytävä  välimiesmenettely  toteutetaan  Intian  voimassa  

olevien  lakien  mukaisesti.  Molempia  sopijapuolia  koskeva  välitystuomio  on  lopullinen  ja 

sitova,  eikä  sopijapuolilla  ole  valitusoikeutta.  Välitystuomio  on  annettava  kirjallisena,  ja siinä  

on  esitettävä  todetut  seikat  ja  lain  nojalla  tehdyt  päätökset.  Välimiesmenettely  on  käytävä  
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englannin  kielellä;  myös  kaiken  menettelyssä  esitettävän  aineiston  on  oltava  englanninkielistä.  

Näiden  takuuehtojen  englanninkielinen  versio  syrjäyttää  välimiesmenettelyssä  kaikki  

takuuehtojen  muunkieliset  versiot.  

Muut  oikeudet  

TÄMÄ  TAKUU  ANTAA  ASIAKKAALLE  TIETYT  OIKEUDET.  ASIAKKAALLA  VOI  OLLA  

MYÖS  MUITA  OIKEUKSIA,  JOTKA  VOIVAT OLLA  ERILAISIA  ERI  MAIDEN  

LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ  TAI JOTKA  PERUSTUVAT  ASIAKKAAN  JA  LENOVON  

KESKENÄÄN  SOLMIMAAN  KIRJALLISEEN  SOPIMUKSEEN.  MILLÄÄN  TÄMÄN  

TAKUUN  EHDOISTA  EI  OLE  VAIKUTUSTA  PAKOLLISESSA  LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ,  

KUTEN  KULUTTAJANSUOJALAISSA,  MÄÄRITELTYIHIN  OIKEUKSIIN.  

Euroopan  talousalue  (ETA)  

Euroopan  talousalueella  asuvat  asiakkaat  voivat  ottaa  yhteyden  Lenovoon  osoitteessa:  Lenovo  

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

9WX.  Tämän  takuun  ehtojen  mukaista  huoltopalvelua  on  saatavana  ETA-maassa  hankituille  

Lenovo-laitetuotteille  niissä  ETA-maissa,  joissa  Lenovo  on  tuotteen  julkistanut  ja myy  sitä.  

Tämän  Lenovon  rajoitetun  takuun  (Lenovo  Limited  Warranty)  muunkieliset  versiot  ovat  

käytettävissä  osoitteessa  http://www.lenovo.com/warranty.  

Takuuta koskevat tiedot 

Takuuaika  voi  vaihdella  maittain  tai  alueittain,  ja  se  on  ilmoitettu  tietokoneen  mukana  

toimitetun  Käyttö  ja  vianmääritys  -julkaisun  liitteessä  A.  

Palveluntoimittaja  tarjoaa  tarvittaessa  huolto-  tai  vaihtotyötä  saatavilla  olevasta  palvelusta  

riippuen  ja  sen  mukaan,  minkä  tyyppinen  takuuhuolto  tuotteelle  on  määritelty.  Huollon  

ajankohta  määräytyy  asiakkaan  yhteydenoton  ajankohdan,  osien  saatavuuden  ja muiden  

seikkojen  perusteella.  

Kolmen  vuoden  takuu  osille  ja  yhden  vuoden  takuu  työlle  tarkoittaa,  että  Lenovo  antaa  

maksutonta  takuuhuoltoa  

a. osille  ja  työlle  takuun  ensimmäisen  vuoden  ajan  (tai  tätä  pidempään,  jos  laki  niin  vaatii)  

b.  vain  osille  (osien  vaihto)  takuun  toisena  ja  kolmantena  vuonna.  Asiakkaan  käyttämä  

Palveluntoimittaja  laskuttaa  kaikesta  tehdystä  huolto-  ja vaihtotyöstä  takuun  toisena  ja 

kolmantena  vuonna.  

Takuuhuollon  lajit  

1. Asiakkaan  vaihdettavissa  olevaa  osaa  (″CRU″) koskeva  palvelu  
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Asiakkaan  vaihdettavissa  olevan  osan  (CRU)  vaihtopalvelussa  Palveluntoimittaja  toimittaa  

asiakkaan  vaihdettavissa  olevat  osat  asiakkaalle,  joka  tekee  asennuksen  itse.  Useimmat  

CRU-osat  on  helppo  asentaa,  kun  taas  joidenkin  osien  asennus  edellyttää  jonkin  verran  

teknistä  osaamista  ja  tiettyjä  työkaluja.  Asiakkaan  vaihdettavissa  olevaa  osaa  koskevat  tiedot  

ja  asennusohjeet  toimitetaan  tuotteen  mukana.  Ne  voi  myös  pyytää  Lenovolta  milloin  tahansa.  

Asiakas  voi  pyytää  Palveluntoimittajaa  asentamaan  joitakin  CRU-osia,  jos  tuotteelle  on  

määritelty  jokin  muista  takuuhuoltopalvelujen  tyypeistä.  Ulkoisten  CRU-osien  ( esimerkiksi  

hiiren,  näppäimistöjen  ja  näyttimien)  asennus  on  asiakkaan  vastuulla.  Lenovo  määrittää  

vaihto-osan  mukana  toimitetussa  aineistossa,  tuleeko  viallinen  CRU-osa  palauttaa  vai  ei.  Jos  

palautusta  edellytetään,  1)  vaihto-osan  mukana  toimitetaan  palautusohjeet,  etukäteen  

maksettu  palautuslähetystarra  ja  kuljetuspakkaus  ja 2) asiakkaalta  saatetaan  veloittaa  maksu  

vaihto-osasta,  jos  asiakas  ei palauta  viallista  osaa  Palveluntoimittajalle  kolmenkymmenen  (30)  

päivän  kuluessa  vaihto-osan  vastaanotosta.  

2.  Huolto  asiakkaan  tiloissa  

Huolto  asiakkaan  tiloissa  -palvelussa  Palveluntoimittaja  korjaa  viallisen  tuotteen  tai  vaihtaa  

sen  toiseen  tuotteeseen  asiakkaan  tiloissa.  Asiakkaan  tulee  tarjota  huoltohenkilöille  sopiva  

työskentelytila,  jossa  nämä  voivat  purkaa  ja  koota  Lenovon  tuotteen.  Joissakin  tuotetyypeissä  

tietyt  korjaustoimet  saattavat  edellyttää,  että  Palveluntoimittaja  lähettää  tuotteen  nimettyyn  

korjauskeskukseen.  

3.  Kuljetuspalvelu  tai  korjauskeskuksessa  annettava  palvelu  

Kuljetuspalvelu  tai  korjauskeskuksessa  annettava  palvelu  tarkoittaa,  että  asiakkaan  tuote  

korjataan  tai  vaihdetaan  toiseen  tuotteeseen  ilmoitetussa  korjauskeskuksessa  ja että  

Palveluntoimittaja  järjestää  kuljetuksen.  Asiakkaan  vastuulla  on  kytkeä  tuote  irti.  Asiakkaalle  

toimitetaan  kuljetuspakkaus,  johon  asiakas  pakkaa  tuotteen  ilmoitettuun  korjauskeskukseen  

tapahtuvaa  lähetystä  varten.  Kuljetuspalvelu  noutaa  tuotteen  ja  toimittaa  sen  ilmoitettuun  

korjauskeskukseen.  Korjauskeskus  järjestää  korjatun  tai  korvaavan  tuotteen  palautuksen  

asiakkaalle.  

4.  Asiakkaan  toteuttama  kuljetus  tai  postikuljetus  

Asiakkaan  toteuttama  kuljetus  tai  postikuljetus  tarkoittaa,  että  asiakkaan  tuote  korjataan  tai  

vaihdetaan  toiseen  tuotteeseen  ilmoitetussa  korjauskeskuksessa  ja että  asiakas  järjestää  

kuljetuksen.  Asiakas  toimittaa  tai  postittaa  sopivalla  tavalla  pakkaamansa  viallisen  tuotteen  

Palveluntoimittajan  määrittämällä  tavalla  Palveluntoimittajan  ilmoittamaan  paikkaan.  Asiakas  

vastaa  kuljetuskustannuksista,  jollei  toisin  ilmoiteta.  Asiakas  noutaa  korjatun  tai  korvaavan  

tuotteen.  Jos  asiakas  ei  nouda  tuotetta,  Palveluntoimittaja  voi  menetellä  sen  suhteen  

haluamallaan  tavalla.  Postikuljetusta  käytettäessä  tuote  palautetaan  asiakkaalle  Lenovon  

kustannuksella,  jollei  Palveluntoimittaja  toisin  ilmoita.  
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Meksikoa koskevat lisätakuuehdot 

Näiden  lisätakuuehtojen  katsotaan  olevan  osa  Lenovon  rajoitetun  takuun  ehtoja,  ja nämä  

ehdot  koskevat  ainoastaan  Meksikon  yhdysvaltain  alueella  kaupallisesti  jaeltavia  ja myytäviä  

tuotteita.  Jos  rajoitetun  takuun  ehdot  ja  nämä  lisäehdot  ovat  keskenään  ristiriitaiset,  

sovelletaan  näitä  lisätakuuehtoja.  

Kaikilla  laitteistoon  esiasennetuilla  ohjelmilla  on  asennusvikoja  koskeva  takuu  vain  30  päivän  

ajan  laitteen  hankintapäivästä  laskettuna.  Lenovo  ei  vastaa  tällaisissa  ohjelmissa  olevista  

tiedoista  ja/tai  käyttäjän  asentamissa  ohjelmissa  tai  tuotteen  oston  jälkeen  asennetuissa  

ohjelmissa  olevista  tiedoista.  

Takuun  piiriin  kuulumattomat  palvelut  laskutetaan  käyttäjältä  ennalta  pyydetyn  

suostumuksen  perusteella.  

Jos  tarvitset  takuuhuoltopalveluja,  kohdassa  http://www.lenovo.com/support/phone  on  

luettelo  asiakastukikeskusten  puhelinnumeroista.  Jos  sijaintipaikassasi  tai  70  kilometrin  

säteellä  siitä  ei  ole  valtuutettua  huoltopalvelukeskusta,  takuu  kattaa  kaikki  kohtuulliset  

kuljetusmaksut,  jotka  aiheutuvat  tuotteen  kuljetuksesta  IBM:n  lähimpään  valtuutettuun  

huoltopalvelukeskukseen.  Ota  yhteys  lähimpään  valtuutettuun  huoltopalvelukeskukseen  ja  

pyydä  tuotteen  kuljetukseen  tarvittavat  hyväksynnät  tai  kuljetukseen  liittyvät  tiedot  sekä  

osoite,  johon  tuote  on  kuljetettava.  

Valtuutettujen  palvelukeskusten  luettelo  on  Web-osoitteessa  

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

Valmistaja:  

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,  

Puh:  01  800  367  6900.  

Markkinoija:  

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  
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Tavaramerkit 

Seuraavat  nimet  ovat  Lenovon  tavaramerkkejä  Yhdysvalloissa  ja muissa  

maissa:  

   Lenovo  

   ThinkPad  

Muut  yritysten,  tuotteiden  tai  palvelujen  nimet  voivat  olla  muiden  yritysten  

tavaramerkkejä.  
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