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Čítajte  ako prvé  

 

 

Keď je váš počítač zapnutý alebo sa nabíja jeho batéria, 

základňa, opierka dlaní a niektoré iné časti môžu byť 

horúce. Nevystavujte svoje ruky, lono alebo inú časť tela 

dlhší čas kontaktu s horúcou časťou počítača. Pri používaní 

klávesnice sa vyhnite dlhšiemu ponechaniu dlaní na 

opierke. 

Počítač produkuje počas bežnej prevádzky teplo. Jeho 

intenzita závisí od zaťaženia systému a úrovne nabitia 

batérie. Dlhší kontakt s telom môže spôsobiť nepohodlie 

alebo aj popálenie pokožky aj cez odev. Pri používaní 

klávesnice pravidelne oddychujte zdvihnutím svojich dlaní 

z opierky a klávesnicu nepoužívajte nepretržite príliš dlho.
  

  

 

 

Napájací adaptér pripojený do elektrickej zásuvky a 

počítača produkuje teplo. Počas používania by sa nemal 

dostať do kontaktu so žiadnou časťou vášho tela. Napájací 

adaptér nikdy nepoužívajte na zohrievanie svojho tela. 

Dlhší kontakt môže spôsobiť popáleniny pokožky aj cez 

odev.
  

  

 

 

Komunikačné káble a káble napájacieho adaptéra, myši, 

klávesnice, tlačiarne alebo iného elektronického zariadenia 

veďte tak, aby sa po nich nešliapalo, aby sa neprekračovali, 

neboli pritlačené počítačom alebo inými objektmi a aby 

neboli vystavené zaobchádzaniu, ktoré by mohlo narušiť 

fungovanie počítača. Silné stlačenie kábla môže spôsobiť 

jeho poškodenie alebo zničenie.
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Pred premiestnením počítača ho vypnite, stlačte Fn+F4 aby 

ste ho prepli do pohotovostného režimu alebo stlačte 

Fn+F12, aby ste ho prepli do režimu hibernácie. 

Pred premiestením počítača sa uistite, že je indikátor 

napájania vypnutý. Predídete tak poškodeniu jednotky 

pevného disku a možnej strate údajov.
  

  

 

 

Na počítač, obrazovku alebo externé zariadenia neukladajte 

ťažké predmety. Týmito zariadeniami netraste, zabráňte ich 

poškriabaniu, spadnutiu, otáčaniu a posúvaniu.

  

  

 

 

Používajte kvalitný prepravný obal, ktorý poskytuje 

adekvátne odpruženie a ochranu. Počítač nevkladajte do 

tesného kufríka ani tašky.

  

  

 

 

Počítač neumiestňujte v blízkosti akýchkoľvek tekutín, aby 

ste zabránili riziku jeho obliatia a v blízkosti vody, aby ste 

predišli riziku zásahu elektrickým prúdom.
 

Čítajte ako prvé  
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Kapitola  1. Dôležité  bezpečnostné  informácie  

 

Poznámka  

Najskôr  si  prečítajte  dôležité  bezpečnostné  informácie.

 Tieto  informácie  vám  môžu  pomôcť  bezpečne  používať  prenosný  počítač.  Dodržiavajte  

všetky  pokyny  na  používanie  počítača.  Informácie  v tomto  dokumente  nenahrádzajú  

podmienky  kúpnej  zmluvy  ani  obmedzenú  záruku  spoločnosti  Lenovo™. Viac informácií  

nájdete  v časti  Kapitola  3, “Informácie  o záruke”,  na  strane  19.  

Bezpečnosť  zákazníkov  je pre  nás  dôležitá.  Naše  produkty  boli  vyvinuté  so zreteľom  na 

bezpečnosť  a efektívnosť.  Osobné  počítače  sú však  elektronické  zariadenia.  Napájacie  

káble,  elektrické  adaptéry  a ostatné  komponenty  môžu  vytvárať  potenciálne  

bezpečnostné  riziká,  ktoré  môžu  viesť  k poškodeniu  zdravia  alebo  majetku,  obzvlášť,  ak  

sú  používané  nesprávnym  spôsobom.  Aby  ste  tieto  riziká  minimalizovali,  postupujte  

podľa  pokynov  dodaných  spolu  s produktom,  všímajte  si všetky  varovania  na  produkte  a 

v prevádzkových  pokynoch  a pozorne  si prečítajte  informácie  uvedené  v tomto  

dokumente.  Starostlivým  postupom  podľa  informácií,  ktoré  sú  obsiahnuté  v tomto  

dokumente  a dodané  spolu  s produktom,  sa  môžete  ochrániť  pred  rizikami  a vytvoriť  

bezpečnejšie  prostredie  pre  prácu  s počítačom.  

Poznámka:   Tieto informácie  obsahujú  referencie  na napájacie  adaptéry  a batérie.  

Okrem  prenosných  počítačov  sú aj  iné  produkty  (ako  napríklad  

reproduktory  a monitory)  dodávané  s externým  zdrojom  napájania.  Ak  

máte  takéto  produkty,  tieto  informácie  sa vzťahujú  aj na  ne.  Počítačové  

produkty  navyše  obsahujú  okrúhlu  internú  batériu,  ktorá  poskytuje  

napájanie  systémovým  hodinám  aj vtedy, keď  je počítač  odpojený  od  

zdroja  napájania,  takže  bezpečnostné  informácie  o batériách  sa  týkajú  

všetkých  počítačových  produktov.  

Stavy, ktoré vyžadujú okamžitý zásah 

Produkty  sa  môžu  nesprávnym  používaním  alebo  nedbalosťou  poškodiť.  Niektoré  

poškodenia  produktov  sú  natoľko  vážne,  že tieto  produkty  by  sa nemali  používať,  

kým  nebudú  skontrolované  a v prípade  potreby  aj  opravené  autorizovaným  

servisným  pracovníkom.  

Tak ako  pri  všetkých  elektronických  zariadeniach,  venujte  produktu  zvýšenú  

pozornosť  pri  jeho  zapínaní.  Vo  veľmi  zriedkavých  prípadoch  si môžete  všimnúť  

zápach  alebo  dym  prípadne  iskrenie  vychádzajúce  z produktu  alebo  počuť  zvuk  

podobný  pukaniu,  praskaniu  alebo  syčaniu.  Tieto  stavy  môžu  znamenať,  že  interný  

elektronický  komponent  zlyhal  bezpečným  a riadeným  spôsobom.  Ďalej  môžu  
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indikovať  potenciálny  bezpečnostný  problém.  Neriskujte  a nepokúšajte  sa 

diagnostikovať  situáciu  svojpomocne.  Požiadajte  o pomoc  Centrum  podpory  

zákazníkov.  Zoznam  telefónnych  čísel  servisu  a podpory  nájdete  na  stránke  

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

Pravidelne  kontrolujte  svoj  počítač  a jeho  komponenty,  či nie  je poškodený  alebo  či 

nenesie  znaky  prítomného  nebezpečenstva.  Ak  máte  nejaké  pochybnosti  o stave  

niektorého  komponentu,  prestaňte  zariadenie  používať.  Kontaktujte  Centrum  

podpory  zákazníkov  alebo  výrobcu  produktu,  aby  ste  získali  informácie  o spôsobe  

skontrolovania  produktu  a v prípade  potreby  jeho  opravu.  

V  prípade,  ak  spozorujete  niektorý  z nasledujúcich  príznakov,  alebo  ak  máte  obavy  

týkajúce  sa  bezpečnosti  vášho  produktu,  prestaňte  produkt  okamžite  používať  a 

odpojte  ho  od  zdroja  napájania  a telekomunikačných  liniek  dovtedy,  kým  nezískate  

ďalšie  pokyny  od  Centra  podpory  zákazníkov.  

v   Napájacie  káble,  zástrčky,  napájacie  adaptéry, predlžujúce  káble,  poistky  alebo  zdroje  

napájania  sú  popraskané  alebo  inak  fyzicky  poškodené.  

v   Stopy  po  prehriatí,  dym,  iskry alebo  oheň.  

v   Poškodenie  batérie  (praskliny,  preliačiny  alebo  záhyby),  vytečená  batéria  alebo  stopy  

po  cudzej  látke  na  batérii.  

v   Praskot,  syčanie,  pukavý  zvuk,  alebo  silný  zápach,  ktorý  vychádza  z produktu.  

v   Znaky  obliatia  tekutinou  alebo  pádu  nejakého  objektu  na  počítač,  napájací  kábel  

alebo  elektrický  adaptér.  

v   Počítač,  napájací  kábel  alebo  napájací  adaptér  sa dostal  do  kontaktu  s vodou.  

v   Produkt  padol  alebo  bol  iným  spôsobom  poškodený.  

v   Produkt  nefunguje  normálne,  keď  postupujete  podľa  prevádzkových  pokynov.

Poznámka:   Ak  spozorujete  niektorý  z týchto  problémov  s produktom,  ktorý  nie  je  

výrobkom  spoločnosti  Lenovo  (napr.  predlžovací  kábel),  prestaňte  tento  

produkt  používať  do  doby,  kým  vám  jeho  výrobca  neposkytne  ďalšie  

inštrukcie  alebo  kým  nezískate  vhodnú  náhradu.  

Bezpečnostné pokyny 

Vždy  dodržiavajte  tieto  opatrenia,  aby  ste  znížili  riziko  zranenia  a poškodenia  majetku  . 

Servis a aktualizácia 

  

VÝSTRAHA  

 Nepokúšajte  sa vykonať  servis  produktu  sami,  pokiaľ  nedostanete  také  pokyny  od Centra  

podpory  zákazníkov  alebo  z dokumentácie.  Na opravu  produktu  využívajte  iba  

poskytovateľa  servisu,  ktorý  je autorizovaný  na opravu  príslušného  produktu.  
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Poznámka:   Niektoré  počítačové  dielce  môžu  byť  vymenené  alebo  nahradené  

zákazníkom.  Rozšírenia  sa zvyčajne  nazývajú  voľby. Dielce,  ktorých  

výmenu  je  oprávnený  vykonať  zákazník  sa  nazývajú  dielce  vymeniteľné  

zákazníkom  alebo  dielce  CRU.  Spoločnosť  Lenovo  poskytuje  

dokumentáciu  s pokynmi  na  inštaláciu  týchto  dielcov,  ak je vhodné,  aby  si 

tieto  dielce  vymieňali  sami  zákazníci.  Pri  vykonávaní  výmeny  musíte  

presne  dodržiavať  všetky  inštrukcie  uvedené  v dokumentácii.  Keď  indikátor  

napájania  nesvieti,  neznamená  to,  že úroveň  napätia  vo  vnútri  počítača  je 

rovná  nule.  Skôr  ako  odstránite  kryty produktu,  ktorý  je  vybavený  

napájacím  káblom,  sa  presvedčte,  či je vypnutý  a odpojený  od  zdroja  

napájania.  Viac informácií  o dielcoch  CRU  nájdete  v časti  "Dielce  CRU"  

príručky  Sprievodca  servisom  a odstraňovaním  problémov,  ktorá  sa  dodáva  

spolu  s počítačom.  V  prípade  akýchkoľvek  otázok  alebo  pripomienok  

kontaktujte  Centrum  podpory  zákazníkov.  

Aj  keď  sa v počítači  po  jeho  odpojení  od  zdroja  napájania  nenachádzajú  žiadne  

pohyblivé  dielce,  kvôli  zvýšeniu  vašej  bezpečnosti  berte na vedomie  nasledujúce  

varovania.  

  

NEBEZPEČENSTVO  

 

 

 

Nebezpečné  pohyblivé  súčasti.  Dbajte  na  to, aby  prsty  a iné  časti  tela  boli  od nich  

dostatočne  vzdialené.
  

  

VÝSTRAHA  

 

 

 

Pred  výmenou  ľubovoľného  dielca  CRU  vypnite  počítač  a pred  otvorením  krytu  počkajte  

tri až päť  minút,  kým  nevychladne.
 

 

Kapitola 1. Dôležité bezpečnostné  informácie  3



Napájacie káble a elektrické adaptéry 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 žívajte  len napájacie  káble  a adaptéry  dodávané  výrobcom  produktu.  Napájací  kábel  a 

elektrický  adaptér  sú určené  len pre  použitie  s týmto  produktom.  Nikdy  by sa nemali  

používať  s inými  produktmi.  

Napájacie  káble  musia  vyhovovať  príslušným  bezpečnostným  normám.  V Nemecku  typ  

H05VV-F,  3G,  0,75  mm2 alebo  lepší.  V iných  krajinách  použite  podobné  typy.  

Napájací  kábel  nikdy  neomotávajte  okolo  napájacieho  adaptéra  alebo  okolo  iného  objektu.  

Môže  to spôsobiť  prasknutie  alebo  zvlnenie  kábla,  a tým  zníženie  bezpečnosti.  

Napájacie  káble,  a aj všetky  iné káble,  umiestnite  tak,  aby  sa po nich  nechodilo,  aby  

nehrozilo  riziko  potknutia  o kábel  alebo  riziko  stlačenia  kábla  nejakým  objektom.  

Napájacie  káble  a adaptéry  chráňte  pred  zásahom  tekutinou.  Nenechávajte  napríklad  

napájací  kábel  alebo  adaptér  v blízkosti  umývadla,  vane,  toalety  alebo  na dlážke,  ktorá  je 

čistená  tekutými  čistiacimi  prostriedkami.  Tekutiny  môžu  zapríčiniť  skrat,  hlavne  ak bol  

napájací  kábel  alebo  adaptér  poškodený  nesprávnym  používaním.  Tekutiny  môžu  tiež 

zapríčiniť  postupnú  koróziu  koncovky  napájacieho  kábla  alebo  koncovky  konektora  

napájacieho  adaptéra,  ktorá  môže  spôsobiť  prehriatie.  

Napájacie  a signálové  káble  zapájajte  vždy  v správnom  poradí  a uistite  sa, či sú všetky  

konektory  napájacieho  kábla  bezpečne  a pevne  pripojené.  

Nepoužívajte  napájacie  adaptéry,  ktoré  nesú  znaky  korózie  na kolíkoch  vstupu  napájania  

alebo  znaky  prehriatia  (napríklad  deformovaný  plast)  na vstupe  napájania  alebo  iných  

častiach  adaptéra.  

Nepoužívajte  žiadne  napájacie  káble,  ktorých  koncovky  sú poškodené  koróziou  alebo  

prehriatím,  a ani  žiadne  inak  poškodené  káble.
  

Predlžovacie káble a súvisiace zariadenia 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 Uistite  sa, že používané  predlžovacie  káble,  ochrany  pred  náhlymi  výkyvmi  elektrického  

napájania,  záložné  napájacie  zdroje  a rozširujúce  skupiny  zásuviek  vyhovujú  elektrickým  

požiadavkám  zariadenia.  Nikdy  nevystavujte  tieto  zariadenia  nadmernému  zaťaženiu.  Ak  

používate  predlžovacie  káble  s viacerými  zásuvkami,  zaťaženie  by nemalo  prekročiť  

vstupnú  hodnotu  pre  tento  kábel.  Podrobnejšie  informácie  o zaťažiteľnosti,  napäťových  

požiadavkách  a vstupnom  menovitom  výkone  vám  poskytne  elektrikár.
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Zástrčky a zásuvky 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 Ak je zásuvka,  ktorú  chcete  použiť  na zapojenie  počítača  do elektrickej  siete  poškodená  

alebo  skorodovaná,  dajte  ju vymeniť  kvalifikovaným  elektrikárom.  

Zástrčku  neohýbajte,  ani  inak  neupravujte.  Ak  je zástrčka  poškodená,  získajte  od výrobcu  

jej náhradu.  

Nezdieľajte  elektrickú  zásuvku  s inými  domácimi  alebo  inými  zariadeniami,  ktoré  majú  

vysokú  spotrebu  elektrickej  energie. Nestabilné  napätie  by mohlo  poškodiť  váš  počítač,  

údaje  alebo  pripojené  zariadenia.  

Niektoré  produkty  sú vybavené  trojkolíkovou  zástrčkou.  Táto  zástrčka  je určená  na 

použitie  len s uzemnenou  elektrickou  zásuvkou.  Je to bezpečnostná  funkcia.  Nerušte  túto  

bezpečnostnú  funkciu  pokusom  o zasunutie  do neuzemnenej  zásuvky.  Ak nemôžete  zasunúť  

zástrčku  do zásuvky,  kontaktujte  elektrikára  a požiadajte  o vhodný  adaptér  do zásuvky  

alebo  o výmenu  zásuvky  za takú,  ktorá  umožňuje  použitie  tejto  bezpečnostnej  funkcie.  

Nikdy  nepreťažujte  elektrickú  zásuvku.  Celkové  zaťaženie  systému  by nemalo  prekročiť  80 

percent  hodnoty  vetvy  elektrického  obvodu.  Viac  informácií  o zaťažiteľnosti  a menovitom  

výkone  vetvy  obvodu  vám  poskytne  elektrikár.  

Uistite  sa,  že elektrická  zásuvka,  ktorú  používate  je správne  zapojená,  ľahko  dostupná  a 

nachádza  sa v blízkosti  zariadenia.  Napájacie  káble  by nemali  byť  napnuté.  

Skontrolujte,  či elektrická  zásuvka  poskytuje  správne  napätie  a prúd  pre  produkt,  ktorý  

inštalujete.  

Pri pripájaní  a odpájaní  zariadenia  z elektrickej  siete  postupujte  opatrne.
  

Vyhlásenie pre zdroj napájania 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 Nikdy  neodstraňujete  kryt  zo zdroja  napájania,  ani  zo žiadneho  iného  dielca  označeného  

nasledujúcim  štítkom.  

 

V komponentoch  označených  týmto  štítkom  je nebezpečné  napätie,  prúd  a energia. V 

týchto  komponentoch  sa nenachádzajú  žiadne  opraviteľné  dielce.  Ak  máte  podozrenie,  že 

niektorý  z týchto  dielcov  nefunguje  správne,  kontaktujte  servisného  technika.
 

 

Kapitola 1. Dôležité bezpečnostné  informácie  5



Externé zariadenia 

  

VÝSTRAHA  

 Nepripájajte  a neodpájajte  žiadne  káble  externých  zariadení,  iné  ako  USB  a 1394,  keď  je 

počítač  zapnutý.  Mohlo  by to spôsobiť  poškodenie  vášho  počítača.  Aby  ste zabránili  

možnému  poškodeniu  pripojených  zariadení,  počkajte  pred  ich  odpojením  po vypnutí  

počítača  aspoň  päť  sekúnd.
  

Batérie 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 Osobné  počítače,  ktoré  vyrába  spoločnosť  Lenovo,  obsahujú  okrúhlu  batériu,  ktorá  napája  

systémové  hodiny.  Mnohé  prenosné  produkty,  ako  napríklad  prenosné  osobné  počítače,  

používajú  aj dobíjateľnú  batériovú  jednotku,  ktorá  zabezpečuje  napájanie  systému  v 

prenosnom  režime.  Kompatibilita  batérií  dodaných  k počítaču  spoločnosťou  Lenovo  bola  

overená  a tieto  batérie  možno  vymieňať  len  za schválené  batérie  od spoločnosti  Lenovo.  

Batérie  sa nikdy  nepokúšajte  rozoberať  alebo  opravovať.  Batérie  nestláčajte,  neprepichujte  

a nespaľujte.  Neskratujte  kovové  kontakty  batérie.  Batériu  neponárajte  do vody  alebo  

iných  tekutín.  Batériu  dobíjajte  presne  podľa  návodu  v dokumentácii  produktu.  

Nesprávne  používanie  batérie  môže  spôsobiť  prehriatie,  ktoré  môže  mať  za následok  

dymenie  alebo  vznietenie  batérie.  Ak je batéria  poškodená,  ak na  batérii  spozorujete  stopy  

po vytečenom  obsahu  batérie  alebo  ak na vodičoch  batérie  spozorujete  stopy  po cudzích  

materiáloch,  prestaňte  ju používať  a nahraďte  ju inou.  

Batérie  sa môžu  znehodnotiť,  ak ich  dlhý  čas  nepoužívate.  Ak niektoré  dobíjateľné  batérie  

(obzvlášť  lítium-iónové  batérie)  ponecháte  nepoužívané  vo vybitom  stave,  zvýši  sa riziko  

skratu  batérie,  ktorý  znižuje  životnosť  batérie  a môže  takisto  znamenať  ohrozenie  

bezpečnosti.  Lítium-iónové  batérie  úplne  nevybíjajte  a ani ich neuskladňujte  vo vybitom  

stave.
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Poznámka o nabíjateľných batériách 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 Batériu  sa nepokúšajte  rozoberať  alebo  upravovať.  Mohlo  by to mať  za následok  explóziu  

batérie  alebo  vytečenie  tekutiny  z batérie.  Záruka  sa nevzťahuje  na batérie,  ktoré  boli  

rozoberané  alebo  upravované  a ani  na batérie,  ktoré  nie  sú schválené  spoločnosťou  Lenovo.  

Pri použití  nesprávnej  nabíjateľnej  batériovej  jednotky  hrozí  nebezpečenstvo  výbuchu.  

Batériová  jednotka  obsahuje  malé  množstvo  škodlivých  prísad.  Aby  ste predišli  možnému  

zraneniu:  

v   Batériu  nahraďte  iba  batériou  schválenou  spoločnosťou  Lenovo.  

v   Batériu  nehádžte  do  ohňa.  

v   Nevystavujte  ju vode  ani  dažďu.  

v   Nepokúšajte  sa ju otvoriť.  

v   Neskratujte  ju.  

v   Uschovajte  ju mimo  dosahu  detí.  

v   Nezahadzujte  ju.

Batériovú  jednotku  nevyhadzujte  do  komunálneho  odpadu,  ktorý  sa vynáša  na skládky.  Pri  

likvidácii  batérie  postupujte  v súlade  v miestnymi  nariadeniami  a smernicami.  

Batéria  by mala  byť  uskladnená  pri  izbovej  teplote,  nabitá  približne  na 30  až 50%  svojej  

kapacity.  Batériovú  jednotku  raz  za rok  dobíjajte,  aby  ste predišli  prílišnému  vybitiu.  
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Poznámka o okrúhlej batérii 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 Nebezpečenstvo  výbuchu  v prípade  nesprávnej  výmeny  batérie.  

Pri  výmene  lítium-iónovej  okrúhlej  batérie  použite  iba  rovnaký  alebo  ekvivalentný  typ  

batérie,  ktorý  je odporúčaný  výrobcom.  Batéria  obsahuje  lítium  a môže  vybuchnúť,  ak nie  

je správne  používaná  alebo  zneškodnená.  

Batériu  v žiadnom  prípade:  

v   nehádžte  a neponárajte  do vody  

v   nezohrievajte  na viac  ako  100°C  

v   neopravujte  a nerozoberajte

Pri  likvidácii  batérie  postupujte  podľa  miestnych  nariadení  a predpisov.  

Nasledujúce  vyhlásenie  sa týka  užívateľov  v štáte  Kalifornia,  USA.  

Informácie  o chloristane  pre  Kaliforniu:  

Produkty  obsahujúce  batérie  CR  (dioxid  mangánu)  s lítiovými  článkami  môže  obsahovať  

chloristan.  

Obsahuje  chloristan  — vyžaduje  špeciálne  zaobchádzanie.
Pozrite  si informácie  na webovej  stránke  http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.
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Teplota a ventilácia produktu 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 Zapnuté  počítače,  napájacie  adaptéry  a prídavné  zariadenia  produkujú  teplo.  Teplo  sa 

produkuje  aj pri  nabíjaní  batérií.  Prenosné  počítače  môžu  produkovať  veľké  množstvo  

tepla,  kvôli  ich  malým  rozmerom.  Preto  vždy  dodržiavajte  tieto  bezpečnostné  opatrenia:  

v   Keď  je váš  počítač  zapnutý  alebo  sa nabíja  jeho  batéria,  základňa,  opierka  dlaní  a 

niektoré  iné časti  môžu  byť  horúce.  Nevystavujte  svoje  ruky,  lono  alebo  inú  časť  tela  

dlhší  čas  kontaktu  s horúcou  časťou  počítača.  Pri používaní  klávesnice  sa vyhnite  

dlhšiemu  ponechaniu  dlaní  na opierke.  Počítač  produkuje  počas  bežnej  prevádzky  teplo.  

Jeho  intenzita  závisí  od zaťaženia  systému  a úrovne  nabitia  batérie.  Dlhší  kontakt  s 

telom  môže  spôsobiť  nepohodlie  alebo  aj popálenie  pokožky  aj cez odev.  Pri používaní  

klávesnice  pravidelne  oddychujte  zdvihnutím  svojich  dlaní  z opierky  a klávesnicu  

nepoužívajte  nepretržite  príliš  dlho.  

v   Nepoužívajte  počítač  a nenabíjajte  batérie  v blízkosti  horľavých  materiálov  alebo  vo 

výbušnom  prostredí.  

v   Ventilačné  otvory,  ventilátory  alebo  chladiče  produktu  slúžia  na zabezpečenie  jeho  

bezpečnosti,  komfortu používania  a spoľahlivého  fungovania.  Umiestnením  produktu  na 

posteľ,  pohovku,  koberec  alebo  iný  mäkký  povrch  by sa tieto  komponenty  mohli  

zablokovať  . Tieto  časti  nikdy  nezakrývajte  a neblokujte.  

v   Napájací  adaptér,  pripojený  do elektrickej  zásuvky  a počítača,  generuje  teplo.  Počas  

používania  by sa nemal  dostať  do kontaktu  so žiadnou  časťou  vášho  tela.  Napájací  

adaptér  nikdy  nepoužívajte  na zohrievanie  svojho  tela.  Dlhší  kontakt  môže  spôsobiť  

popáleniny  pokožky  aj cez  odev.

Kvôli  zvýšeniu  vašej  bezpečnosti,  pri  práci  s počítačom  postupujte  podľa  týchto  pokynov:  

v   Keď  je počítač  zapojený  k zdroju  napájania,  neotvárajte  jeho  kryt.  

v   Pravidelne  kontrolujte  vonkajšiu  časť  počítača,  či nie  je znečistená  prachom.  

v   Odstraňujte  prach  z vetracích  a iných  otvorov  počítača.  V prašnom  prostredí  alebo  

prostredí  so zvýšeným  pohybom  ľudí  bude  možno  potrebné  častejšie  čistenie.  

v   Neblokujte  a nezapchávajte  žiadne  ventilačné  otvory.  

v   Počítač  nepoužívajte  umiestnený  v žiadnom  nábytku,  pretože  by to mohlo  zvýšiť  riziko  

prehriatia.  

v   Teplota  vzduchu  prúdiaceho  do počítača  by nemala  presiahnuť  35°  C.
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Bezpečnosť jednotky CD a DVD 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 Jednotky  CD  a DVD  točia  vložený  disk  vysokou  rýchlosťou.  Ak  je disk  CD  alebo  DVD  

prasknutý  alebo  inak  fyzicky  poškodený,  pri  použití  sa môže  rozlomiť  alebo  dokonca  

rozbiť.  Aby  ste v takejto  situácii  predišli  možnému  zraneniu  a znížili  riziko  poškodenia  

počítača,  postupujte  podľa  nasledujúcich  pokynov:  

v   Disky  CD/DVD  ukladajte  vždy  do ich pôvodných  obalov.  

v   Disky  CD/DVD  nevystavujte  priamemu  slnečnému  svetlu  a tepelným  zdrojom.  

v   Keď  disky  CD/DVD  nepoužívate,  vyberte ich  z počítača.  

v   Disky  CD/DVD  neohýbajte  a nevkladajte  ich  do  obalu  alebo  počítača  nasilu.  

v   Pred  každým  použitím  skontrolujte,  či na disku  CD/DVD  nie sú praskliny.  Nepoužívajte  

prasknuté  a poškodené  disky.  
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Bezpečnostné informácie týkajúce sa elektrického prúdu 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 Elektrický  prúd  v napájacích,  telefónnych  a komunikačných  kábloch  je nebezpečný.  

Aby  ste predišli  úrazu  elektrickým  prúdom:  

v   Nepoužívajte  počítač  počas  búrky  s bleskami.  

v   Nepripájajte  a neodpájajte  žiadne  káble  a nevykonávajte  inštaláciu,  údržbu  ani  

rekonfiguráciu  tohto  produktu  počas  búrky.  

v   Napájacie  káble  pripájajte  len do správne  zapojenej  a uzemnenej  elektrickej  zásuvky.  

v   Všetky  zariadenia,  ktoré  pripájate  k tomuto  produktu  pripojte  do správne  zapojenej  a 

uzemnenej  elektrickej  zásuvky.  

v   Ak  je to možné,  pripájajte  a odpájajte  signálové  káble  iba  jednou  rukou.  

v   Nikdy  nezapínajte  žiadne  zariadenie,  ktoré  je mokré,  poškodené  ohňom  alebo  inak  

fyzicky  poškodené.  

v   Ak  nie je v návode  na inštaláciu  a konfiguráciu  uvedené  inak,  pred  otvorením  krytu  

počítača  z neho  odpojte  pripojené  napájacie  káble,  batériu  a aj všetky  ostatné  káble.  

v   Počítač  nepoužívajte,  kým  nezatvoríte  jeho  kryt.  Nikdy  nepoužívajte  počítač  s 

otvoreným  krytom.  

v   Ak  inštalujete,  presúvate  alebo  otvárate  kryty  tohto  produktu  alebo  pripojených  

zariadení,  káble  zapájajte  a odpájajte  podľa  nasledujúcich  pokynov.  

Pripojenie:  

1.   Vypnite  všetky  zariadenia.  

2.   Najskôr  pripojte  všetky  káble  k zariadeniam.  

3.   Pripojte  signálové  káble  ku konektorom.  

4.   Pripojte  napájacie  káble  do elektrických  zásuviek.  

5.   Zapnite  zariadenia.

Odpojenie:  

1.   Vypnite  všetky  zariadenia.  

2.   Najskôr  odstráňte  napájacie  káble  z elektrických  zásuviek.  

3.   Odstráňte  signálové  káble  z konektorov.  

4.   Odstráňte  všetky  káble  zo zariadení.

Pred  inštaláciou  ostatných  elektrických  káblov  pripojených  k počítaču  ThinkPad® musí  byť  

napájací  kábel  odpojený  od elektrickej  zásuvky.  

Napájací  kábel  môžete  znova  zapojiť  do elektrickej  zásuvky  až potom,  ako  budú  všetky  

ďalšie  elektrické  káble  pripojené  k počítaču.
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Bezpečnostné informácie pre modem 

  

NEBEZPEČENSTVO  

 Aby  ste  znížili  riziko  vzniku  požiaru,  používajte  iba kábel  telekomunikačnej  linky  26 AWG  

alebo  hrubší.  

Na  zníženie  rizika  požiaru,  zásahu  elektrickým  prúdom  alebo  zranenia  pri používaní  

telefónneho  prístroja  dodržujte  tieto  základné  bezpečnostné  pokyny:  

v   Nepripájajte  a neodpájajte  kábel  telefónu  počas  búrky  s bleskami.  

v   Neinštalujte  telefónnu  koncovku  typu  jack  vo vlhkom  prostredí.  Počítač  nepoužívajte  v 

blízkosti  vody.  

v   Nedotýkajte  sa neizolovaných  telefónnych  káblov  alebo  terminálov,  kým  nie  je telefónna  

linka  odpojená  zo sieťového  rozhrania.  

v   Venujte  zvýšenú  pozornosť  inštalácii  alebo  modifikácii  telefónnych  liniek.  

v   Nepoužívajte  počítač  využívajúci  pripojenie  k telefónnej  sieti  počas  búrky  s bleskami.  

Pri  blýskaní  existuje  riziko  zásahu  elektrickým  prúdom.  

v   Nepoužívajte  telefón  (ak  nie  je bezdrôtový)  počas  búrky.  

v   Nepoužívajte  telefón  na ohlasovanie  úniku  plynu  v blízkosti  miesta  úniku.
  

Vyhlásenie o laseri 

Niektoré  modely  osobných  počítačov  sú  vybavené  od  výroby  jednotkou  CD  alebo  DVD.  

Jednotky  CD  a DVD  sa tiež  predávajú  aj samostatne.  Jednotky  CD  a DVD  sú laserové  

produkty.  Klasifikačný  štítok  jednotky  (zobrazený  nižšie)  sa nachádza  na  povrchu  

jednotky.  

   CLASS  1 LASER  PRODUCT  

   LASER  KLASSE  1 

   LUOKAN  1 LASERLAITE  

   APPAREIL  A LASER  DE  CLASSE  1 

   KLASS  1 LASER  APPARAT 

  

 

Príklad  štítka  

Tieto  jednotky  sú  certifikované  v USA  a sú  v súlade  so smernicami  Department  of 

Health  and  Human  Services  21  Code  of Federal  Regulations  (DHHS  21  CFR)  
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podkapitola  J pre  laserové  produkty  triedy  1. V iných  krajinách  sú tieto  jednotky  

certifikované  a vyhovujú  požiadavkám  International  Electrotechnical  Commission  (IEC)  

60825-1  a CENELEC  EN  60825-1  pre  laserové  produkty  triedy  1.  

Laserové  produkty  Triedy  1 nie  sú  považované  za  nebezpečné.  Návrh  laserového  

systému  a optickej  pamäťovej  jednotky  zaručuje,  že  pri  bežnej  prevádzke,  údržbe  

užívateľom  alebo  opravovaní  nehrozí  laserové  žiarenie  prekračujúce  úroveň  Triedy  1. 

Keď  už  máte  jednotku  CD  alebo  DVD  nainštalovanú,  prečítajte  si nasledujúce  

informácie  týkajúce  sa  jej  používania.  

  

NEBEZPEČENSTVO  

 

 Niektoré  jednotky  CD  a DVD  obsahujú  zabudovanú  laserovú  diódu  triedy  3A  

alebo  3B.  Prečítajte  si nasledujúce  vyhlásenie.  

  

NEBEZPEČENSTVO  

   

Používanie  ovládacích  prvkov,  nastavení  alebo  vykonávanie  iných  ako  tu uvedených  

postupov,  môže  viesť  k ožiareniu  nebezpečným  žiarením.  

Nedotýkajte  sa krytov  jednotky.  Odstránením  krytov  jednotky  CD  alebo  DVD  sa môžete  

vystaviť  nebezpečnému  laserovému  žiareniu.  Jednotka  CD  alebo  DVD  neobsahuje  žiadne  

opraviteľné  dielce.  

Nebezpečenstvo  laserového  žiarenia  pri  otvorení.  Nepozerajte  sa do lúča,  nepozorujte  ho  

priamo  optickými  prístrojmi  a vyhnite  sa priamemu  ožiareniu  týmto  lúčom.  
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Upozornenie pre displeje LCD (Liquid Crystal Display) 

  

VÝSTRAHA  

   

Používanie slúchadiel alebo headsetu 

Ak  má  váš  počítač  aj konektor  slúchadiel,  aj konektor  Audio-out,  pre  slúchadlá  alebo  

headset  vždy  používajte  konektor  slúchadiel.  

Neprimerané  používanie  slúchadiel  alebo  headsetu  dlhšiu  dobu  s vysokou  úrovňou  

hlasitosti  môže  byť  nebezpečné,  keď  tieto  slúchadlá  alebo  headset  nevyhovujú  

špecifikáciám  normy  EN  50332-2.  Špecifikácia  EN  50332-2  obmedzuje  akustický  tlak  

audio  zariadení  na  100  dB,  čím  pomáha  chrániť  užívateľov  pred  poškodením  sluchu.  

Ak  bol  váš  počítač  Lenovo  dodaný  so  slúchadlami  alebo  headsetom,  potom  tieto  

zariadenia  vyhovujú  špecifikáciám  normy  EN  50332-2.  Použitie  iného  headsetu  alebo  

slúchadiel,  ktoré  nevyhovujú  norme  EN  50332-2  môže  byť  nebezpečné.  

Ďalšie bezpečnostné informácie 

  

NEBEZPEČENSTVO  

   

Fluorescenčná  lampa  v LCD  (liquid  crystal  display)  obsahuje  ortuť.  Nevyhadzujte  ju do 

komunálneho  odpadu,  ktorý  sa vynáša  na skládky.  Zlikvidujte  ju podľa  miestnych  

nariadení  alebo  predpisov.  

Displej  LCD  je vyrobený  zo skla,  preto  môže  hrubé  zaobchádzanie  alebo  pád  počítača  

spôsobiť  jeho  rozbitie.  Keď  sa displej  LCD  rozbije  a tekutina,  ktorú  obsahuje,  vám  

zasiahne  oči  alebo  ruky,  okamžite  umyte  zasiahnuté  miesto  vodou.  Zasiahnuté  miesto  

umývajte  aspoň  15 minút.  Ak  aj napriek  umytiu  spozorujete  nejaké  nežiaduce  účinky,  

vyhľadajte  lekársku  pomoc.  

Plastové  obaly  môžu  byť nebezpečné.  Uložte  ich mimo  dosah  detí,  aby  ste  predišli  

nebezpečenstvu  ich  zadusenia  týmito  obalmi.  
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Upozornenie  pre užívateľov  Tablet  PC  

Bezpečnostné  vyhlásenie  pre  užívateľov  v Austrálii:  

  

NEBEZPEČENSTVO  

 

 Vyhlásenie  pre užívateľov  v USA  

Mnoho  PC  produktov  a príslušenstva  obsahuje  rôzne  káble,  ako  napríklad  napájacie  

káble  alebo  káble  na  pripojenie  príslušenstva  k PC.  Ak  tento  produkt  obsahuje  takýto  

kábel,  platí  preňho  nasledujúce  varovanie:  

  

VAROVANIE  

    

Nepripájajte  k počítaču  v režime  Tablet  telefónnu  linku.  

Pri  manipulácii  s káblom  tohto  produktu  alebo  s káblami,  ktoré  sú súčasťou  

príslušenstva,  ktoré  sa dodáva  spolu  s týmto  produktom,  sa vystavujete  účinkom  olova.  

Olovo  je prvok,  o ktorom  je známe,  že spôsobuje  rakovinu,  vrodené  chyby  a iné  poruchy  

reprodukcie.  Po manipulácii  si umyte  ruky.  

Tieto  pokyny  si uschovajte.  
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Kapitola  2. Operačné  prostredie  a ďalšie  dôležité  

upozornenia  

Operačné prostredie 

Optimálne  prostredie  na  používanie  vášho  počítača  je  10°C-35°C  s vlhkosťou  od  35%  do  

80%.  Ak  je  počítač  uložený  alebo  prenášaný  pri  teplote  nižšej  ako  10°C,  nechajte  ho  

pred  použitím  pomaly  zohriať  na  optimálnu  prevádzkovú  teplotu  10°C-35°C.  V  

extrémnych  prípadoch  to môže  trvať dve  hodiny.  Ak  počítač  nenecháte  pred  použitím  

zohriať  na  optimálnu  prevádzkovú  teplotu,  môže  to  mať  za následok  jeho  trvalé 

poškodenie.  

Ak  je  to  možné,  umiestnite  svoj  počítač  do  dobre  vetranej  miestnosti  so  suchým  

vzduchom  mimo  priameho  dosahu  slnečného  svetla.  

Elektrické  zariadenia,  ako  napríklad  elektrický  ventilátor,  rádio,  vysokonapäťové  

reproduktory,  klimatizácia  a mikrovlnná  rúra,  by  mali  byť  v dostatočnej  vzdialenosti  od  

počítača,  pretože  silné  magnetické  polia  generované  týmito  zariadeniami  môžu  poškodiť  

monitor  a údaje  uložené  na  jednotke  pevného  disku.  

Neumiestňujte  žiadne  nápoje  na  vrchnú  časť  alebo  vedľa  počítača  alebo  jeho  pripojených  

zariadení.  Keď  sa vyliata  tekutina  dostane  na  počítač  alebo  do  jeho  vnútra,  prípadne  

zasiahne  pripojené  zariadenia,  môže  nastať  skrat  alebo  iné  poškodenie.  

Nikdy  nejedzte  a nefajčite  nad  klávesnicou  počítača.  Čiastočky  padajúce  do  klávesnice  

môžu  spôsobiť  jej  poškodenie.  

Ochrana pred statickou elektrinou 

Hoci  je  statická  elektrina  pre  človeka  neškodná,  môže  vážne  poškodiť  komponenty  a 

dielce  počítača.  Nesprávne  zaobchádzanie  s dielcami  citlivými  na  statickú  elektrinu  

môže  zapríčiniť  zničenie  týchto  dielcov.  Po  vybalení  produktu  alebo  dielca  CRU  

neotvárajte  jeho  antistatický  obal,  kým  vám  inštrukcie  neprikážu  jeho  inštaláciu.  

Pri  manipulácii  so  zariadeniami  alebo  dielcami  CRU,  alebo  pri  práci  vo  vnútri  počítača,  

sa  riaďte  nasledujúcimi  pokynmi,  aby  ste  sa  vyhli  poškodeniu  spôsobenému  

elektrostatickou  elektrinou:  

v   Obmedzte  svoj  pohyb.  Pohyb  môže  spôsobiť  vznik  statickej  elektriny  vo  vašom  okolí.  

v   Vždy  zaobchádzajte  s komponentmi  počítača  opatrne.  Adaptéry, pamäťové  moduly  a 

plošné  spoje  držte  vždy  za okraje.  Nikdy  sa  nedotýkajte  nechránených  obvodov.  

v   Zabráňte  iným,  aby  sa  dotýkali  komponentov  počítača.  
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v   Pri  inštalácii  dielca  alebo  zariadenia  citlivého  na  statickú  elektrinu  sa  dotknite  

antistatickým  ochranným  obalom,  obsahujúci  zariadenie  alebo  dielec,  kovového  krytu 

rozširujúceho  slotu  alebo  iného  nenatretého  kovového  povrchu  na počítači  aspoň  na 

dve  sekundy.  Toto  zníži  statickú  elektrinu  na obale  a na  vašom  tele.  

v   Keď  je to možné,  vyberte dielec  citlivý  na  statickú  elektrinu  z antistatického  

ochranného  obalu  a nainštalujte  ho  priamo  do  počítača  bez  toho,  aby  ste  ho  položili.  

Ak  to nie  je  možné,  položte  antistatický  ochranný  obal  na hladkú,  rovnú  plochu  a 

položte  tento  dielec  na  antistatický  ochranný  obal.  

v   Neklaďte  tento  dielec  na  kryt počítača  alebo  inú  kovovú  plochu.

Čistenie a údržba 

Udržujte  váš  počítač  a pracovný  priestor  v čistote.  Pred  čistením  počítač  vypnite  a 

odpojte  napájací  kábel.  Priamo  na  počítač  nesprejujte  žiadny  tekutý  čistiaci  prostriedok  a 

na  čistenie  nepoužívajte  žiadne  horľavé  čistiace  prostriedky.  Čistiaci  prostriedok  naneste  

na  jemnú  handričku  a ňou  potom  utrite  povrch  počítača.  

Bezpečnosť údajov 

Nemažte  neznáme  súbory  ani  nemeňte  názvy  súborov  a adresárov,  ktoré  ste  nevytvorili.  

Mohlo  by  to  zapríčiniť  zlyhanie  fungovania  softvéru  vášho  počítača.  Pamätajte  na  to,  že 

prístup  k sieťovým  prostriedkom  môže  vystaviť  váš  počítač  nebezpečenstvu  vo  forme  

vírusov,  hackerov,  spyvéru  a iných  nebezpečných  subjektov,  ktoré  môžu  zničiť  váš  

počítač,  softvér  alebo  údaje.  Vy ste  zodpovedný  za  to,  aby  ste  zabezpečili  primeranú  

ochranu  pomocou  firewallov,  antivírusového  softvéru  a antispyvérového  softvéru  a za  

aktualizáciu  týchto  softvérových  produktov.  
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Kapitola  3. Informácie  o záruke  

Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo 

L505-0010-00  09/2006  

Obmedzená  záruka  Lenovo  sa  vzťahuje  iba  na  hardvérové  produkty  Lenovo  zakúpené  na  osobné  použitie  a 

nie  na  ďalší  predaj.  Táto  záruka  sa v iných  dokumentoch  spoločnosti  Lenovo  nazýva  aj ″Vyhlásenie  o 

obmedzenej  záruke″ (VOOZ).  

Na  čo  sa  vzťahuje  táto  záruka  

Spoločnosť  Lenovo  zaručuje,  že  každý  hardvérový  produkt  je bez  chýb  v materiáli  a spracovaní,  pri  

normálnom  používaní,  počas  trvania  záručnej  lehoty.  Ak  spoločnosť  Lenovo  neinformuje  písomnou  

formou  inak,  záručná  lehota  počítača  sa začína  pôvodným  dátumom  kúpy, ktorý  je  uvedený  na faktúre.  

Záručná  lehota  a typ  záručného  servisu,  ktoré  sa  týkajú  vášho  produktu,  sú  uvedené  v časti  “Informácie  o 

záruke”  na  strane  23.  

TÁTO  ZÁRUKA  JE  VAŠA  VÝLUČNÁ  ZÁRUKA  A  NAHRÁDZA  VŠETKY  ĎALŠIE  ZÁRUKY  

ALEBO  PODMIENKY,  VYJADRENÉ  ALEBO  MLČKY  PREDPOKLADANÉ,  VRÁTANE,  ALE  

NEOBMEDZUJÚC  SA  NA  MLČKY  PREDPOKLADANÉ  ZÁRUKY  ALEBO  PODMIENKY  

OBCHODOVATEĽNOSTI  A VHODNOSTI  NA  URČITÝ  ÚČEL.  NIEKTORÉ  ŠTÁTY  ALEBO  

JURISDIKCIE  NEPOVOĽUJÚ  VYŇATIE  VYJADRENÝCH  ALEBO  PREDPOKLADANÝCH  

ZÁRUK,  TAKŽE  SA  VÁS  TOTO  VYŇATIE  NEMUSÍ  TÝKAŤ.  V  TAKOM  PRÍPADE  SÚ  DANÉ  

ZÁRUKY  POUŽITÉ  IBA  V  ZÁKONOM  VYŽADOVANOM  ROZSAHU  A SÚ  OBMEDZENÉ  NA  

DOBU  TRVANIA  ZÁRUČNEJ  LEHOTY.  PO  UPLYNUTÍ  TEJTO  DOBY  SA  NEUPLATŇUJÚ  

ŽIADNE  ZÁRUKY.  NIEKTORÉ  ŠTÁTY  ALEBO  JURISDIKCIE  NEPOVOĽUJÚ  OBMEDZIŤ  

DĹŽKU  TRVANIA  PREDPOKLADANÝCH  ZÁRUK,  TAKŽE  UVEDENÉ  OBMEDZENIE  SA  

VÁS  NEMUSÍ  TÝKAŤ.  

Ako  žiadať  o záručný  servis 

Ak  počítač  nefunguje  tak,  ako  by  podľa  záruky  mal,  zákazník  môže  kvôli  záručnému  servisu  kontaktovať  

spoločnosť  Lenovo  alebo  autorizovaného  poskytovateľa  servisu.  Každý  z týchto  poskytovateľov  sa  bude  

nazývať  ″Poskytovateľ  servisu.″ Zoznam  poskytovateľov  servisu  a ich  telefónne  čísla  sú  k dispozícii  na  

webovej  stránke  http://www.lenovo.com/support/phone. 

Záručný  servis  nemusí  byť  k dispozícii  vo  všetkých  lokalitách  a v jednotlivých  lokalitách  sa môže  líšiť.  

Zásah  mimo  oblasti  pôsobenia  Poskytovateľa  servisu  môže  byť  spoplatnený.  Informácie  o vašej  oblasti  

vám  poskytne  miestny  Poskytovateľ  servisu.  
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Čo  urobí Poskytovateľ  servisu  na  odstránenie  problému  

Pri  volaní  Poskytovateľa  servisu  je  potrebné  dodržiavať  príslušný  postup  na  zistenie  a vyriešenie  problému.  

Poskytovateľ  servisu  sa  pokúsi  váš  problém  diagnostikovať  a vyriešiť  cez  telefón  alebo  pomocou  

vzdialenej  podpory. Poskytovateľ  servisu  vás  môže  požiadať,  aby  ste  si  stiahli  a nainštalovali  určené  

softvérové  aktualizácie.  

Niektoré  problémy  je možné  vyriešiť  výmenou  dielca,  ktorý  si nainštalujete  sami  (ako  je napríklad  

klávesnica,  myš,  reproduktor,  pamäť,  pevný  disk  alebo  replikátor  portov). Tieto dielce  sa nazývajú  dielce  

″CRU″ alebo  ″Jednotky  vymeniteľné  zákazníkom″. Ak  je toto  váš  prípad,  Poskytovateľ  servisu  vám  doručí  

dielce  CRU,  ktoré  si sami  nainštalujete.  

Ak  váš  problém  nie  je možné  vyriešiť  telefonicky  alebo  vzdialene,  použitím  aktualizácií  softvéru  a 

aplikácie,  ani  dielcom  CRU,  potom  s vami  Poskytovateľ  servisu  dohodne  servis na  základe  typu  záručného  

servisu  vášho  produktu,  ktorý  zistíte  v časti  “Informácie  o záruke”  na  strane  23.  

Ak  Poskytovateľ  servisu  zistí,  že  oprava  vášho  produktu  nie  je  možná,  poskytne  vám  jeho  výmenu  za 

produkt,  ktorý  je  minimálne  funkčným  ekvivalentom  vášho  produktu.  

Ak  Poskytovateľ  servisu  zistí,  že  oprava  ani  výmena  vášho  produktu  nie  možná,  po  vrátení  produktu  na 

miesto  nákupu  alebo  do  spoločnosti  Lenovo  máte  nárok  na vrátenie  plnej  ceny, za  ktorú  ste  produkt  kúpili.  

Výmena  produktu  alebo  dielca  

Ak  záručný  servis  zahŕňa  výmenu  produktu  alebo  jeho  časti,  chybný  dielec  vymenený  Poskytovateľom  

servisu  sa stane  majetkom  spoločnosti  Lenovo  a náhradný  dielec  sa  stane  majetkom  zákazníka.  Všetky  

odstránené  položky  musia  byť  pôvodné  a nezmenené.  Náhrada  nemusí  byť  nová,  ale  bude  v dobrom  

prevádzkovom  stave  a aspoň  funkčným  ekvivalentom  nahradeného  dielca.  Náhradný  dielec  získa  taký  stav  

záručného  servisu,  ako  mal  pôvodný  dielec.  

Ešte  pred  výmenou  produktu  alebo  jeho  časti  Poskytovateľom  servisu  bude  zákazník  súhlasiť  s tým,  že:  

1.   odstráni  všetky  komponenty,  dielce,  voľby,  zmeny  a pripojené  zariadenia,  na ktoré  sa záručný  servis 

nevzťahuje;  

2.   zabezpečí,  aby  sa  na  počítač  nevzťahovali  žiadne  právne  záväzky  ani  obmedzenia,  ktoré  by  bránili  jeho  

výmene;  

3.   na  produkt,  ktorý  nevlastní,  získa  oprávnenie  od  jeho  vlastníka  za účelom  opravy  prostredníctvom  

Poskytovateľa  servisu;  a

Ďalšie  povinnosti  zákazníka  

Tam, kde  je to vhodné,  zákazník  pred  poskytnutím  servisu:  

1.   bude  postupovať  podľa  servisných  pokynov  Poskytovateľa  servisu;  

2.   vykoná  zálohy  alebo  zabezpečí  všetky  programy  a údaje,  ktoré  sú  súčasťou  tohto  produktu;  

3.   poskytne  Poskytovateľovi  servisu  všetky  systémové  kľúče  a heslá  a zabezpečí  mu  dostatočný,  voľný  a 

bezpečný  prístup  k svojim  zariadeniam,  aby  si mohla  spoločnosť  splniť  svoje  záručné  povinnosti;  
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4.   uistí  sa,  že  z produktu  sú  vymazané  všetky  osobné  údaje,  alebo  ak boli  v produkte  ponechané  nejaké  

osobné  údaje,  sú  v súlade  s platnými  zákonmi.  

Použitie  osobných  údajov  

Ak  získate  servis  na  základe  tejto  záruky,  spoločnosť  Lenovo  si uloží,  použije  a spracuje  informácie  o 

vašom  záručnom  prípade  a vaše  kontaktné  informácie  vrátane  mena,  telefónnych  čísel,  adresy  a e-mailovej  

adresy.  Spoločnosť  Lenovo  použije  tieto  informácie  na  vykonanie  servisu  na  základe  tejto  záruky  a na  

zlepšenie  našich  vzájomných  obchodných  vzťahov,  t.j.  na vytvorenie  interných  prehľadov  o efektívnosti  

vám  poskytovaného  záručného  servisu.  Je možné,  že vás  budeme  kontaktovať  za účelom  zistenia  vašej  

spokojnosti  so  záručným  servisom  alebo  kvôli  upozorneniu  na produkty  a bezpečnostné  stratégie.  Z tohto  

dôvodu  môžeme  presunúť  vaše  údaje  do  ktorejkoľvek  krajiny,  v ktorej  naša  spoločnosť  pôsobí  a poskytnúť  

ich  subjektom  konajúcim  v záujme  našej  spoločnosti.  Tieto informácie  môžeme  tiež  zverejniť,  keď  to bude  

vyžadované  miestnym  zákonom  alebo  jeho  predstaviteľmi.  

Na  čo  sa  táto  záruka  nevzťahuje  

Táto  záruka  sa  nevzťahuje  na:  

v   neprerušovanú  a bezchybnú  prevádzku  produktu;  

v   stratu  alebo  poškodenie  údajov;  

v   žiadne  počítačové  programy,  dodávané  spolu  s produktom  alebo  následne  doinštalované;  

v   poruchy,  ktoré  vzniknú  nesprávnym  používaním,  haváriou,  modifikáciou,  nevhodným  technickým  

alebo  prevádzkovým  prostredím,  prírodnou  katastrofou,  nárazovým  prúdom  alebo  nesprávnou  údržbou  

zákazníkom;  

v   produkty  tretích  strán,  vrátane  produktov,  ktoré  spoločnosť  Lenovo  zaobstará  a poskytne  alebo  integruje  

do  produktu  Lenovo  na  žiadosť  zákazníka;  

v   žiadnu  technickú  alebo  inú  podporu,  ako  napríklad  pomoc  s otázkami  ″ako  vykonať″ a otázkami  

týkajúcimi  sa  nastavenia  a inštalácie  produktu.

Záruka  sa  stane  neplatnou,  ak  dôjde  k odstráneniu  alebo  zmene  identifikačných  štítkov  na produkte  alebo  

jeho  dielcoch.  

Obmedzenie  zodpovednosti  

Spoločnosť  Lenovo  bude  zodpovedať  za  stratu  alebo  poškodenie  zákazníkovho  produktu  len  v čase,  1) keď  

bol  počítač  v držbe  Poskytovateľa  servisu  alebo  2) v čase  prepravy  počítača  v prípadoch,  kedy  

Poskytovateľ  servisu  zodpovedá  za prepravu.  

Spoločnosť  Lenovo  ani  Poskytovateľ  servisu  nebudú  niesť  zodpovednosť  za  žiadne  dôverné,  majetkové  ani  

osobné  údaje  nachádzajúce  sa v produkte.  Pred  odovzdaním  produktu  do servisu  alebo  jeho  vrátením  by  

ste  z neho  mali  takéto  údaje  odstrániť  a urobiť  si  ich  zálohu.  

Môže  sa stať,  že  z dôvodu  nedostatku  zo  strany  spoločnosti  Lenovo  alebo  iného  záväzku,  bude  mať  

zákazník  nárok  na  náhradu  škôd  spoločnosťou  Lenovo.  V  každom  takom  prípade,  bez  ohľadu  na  dôvod,  na  

základe  ktorého  vám  nárok  požadovať  náhradu  od  spoločnosti  Lenovo  vznikol  (vrátane  zásadného  

porušenia,  nedbanlivosti,  neporozumenia  alebo  inej  zmluvnej  požiadavky  alebo  požiadavky  na  základe  
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deliktu),  okrem  zodpovednosti,  ktorá  sa nedá  odrieknuť  alebo  obmedziť  príslušnými  zákonmi,  spoločnosť  

Lenovo  je zodpovedná  len  do  výšky  vašich  priamych  škôd  s horným  ohraničením  cenou,  ktorú  ste  za  

produkt  zaplatili.  Toto  obmedzenie  sa nevzťahuje  na  škody  za ublíženie  na  tele  (aj  so smrteľnými  

následkami)  a škody  na  nehnuteľnom  a hmotnom  osobnom  majetku,  za ktoré  je spoločnosť  Lenovo  právne  

zodpovedná.  

Toto obmedzenie  platí  aj  pre  dodávateľov  spoločnosti  Lenovo,  predajcov  a Poskytovateľa  servisu.  

Predstavuje  maximálny  rozsah  škôd,  za ktoré  spoločnosť  Lenovo,  jej  dodávatelia,  predajcovia  a 

Poskytovateľ  servisu  nesú  kolektívnu  zodpovednosť.  

SPOLOČNOSŤ  LENOVO,  JEJ  DODÁVATELIA,  PREDAJCOVIA  A  POSKYTOVATEĽ  

SERVISU  NEBUDÚ  V  ŽIADNOM  PRÍPADE  NIESŤ  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ANI  JEDEN  Z 

TÝCHTO  PRÍPADOV,  ANI  KEBY  BOLI  INFORMOVANÍ  O ICH  MOŽNOSTI:  1)  ZA  NÁROKY  

TRETÍCH  STRÁN  VOČI  ZÁKAZNÍKOVI  ZA  ŠKODY;  2)  ZA  STRATU  ALEBO  POŠKODENIE  

VAŠICH  ÚDAJOV;  3)  ZA  MIMORIADNE,  NÁHODNÉ  ALEBO  NEPRIAME  ŠKODY  ANI  ZA  

ŽIADNE  NÁSLEDNÉ  HOSPODÁRSKÉ  ŠKODY,  ANI  ZA  STRATU  ZISKOV,  TRHOV,  

VÝNOSOV,  DOBREJ  POVESTI  ALEBO  PREDPOKLADANÝCH  ÚSPOR.  NIEKTORÉ  ŠTÁTY  

ALEBO  JURISDIKCIE  NEPOVOĽUJÚ  VYŇATIE  ALEBO  OBMEDZENIE  NÁHODNÝCH  

ALEBO  NÁSLEDNÝCH  ŠKÔD,  TAKŽE  VYŠŠIE  UVEDENÉ  OBMEDZENIE  ALEBO  VYŇATIE  

SA  V  NICH  NEUPLATŇUJE.  

Rozhodovanie  v sporných  prípadoch  

Ak  ste  produkt  nadobudli  v Kambodži,  Indonézii,  Vietname,  Srí  Lanke  alebo  na  Filipínach, spory, 

ktoré  vyplynú  z tejto  záruky  alebo  v spojitosti  s ňou  vyrieši  s konečnou  platnosťou  arbitráž,  ktorá  sa 

uskutoční  v Singapure  a táto  záručná  zmluva  sa bude  riadiť,  interpretovať  a uplatňovať  v súlade  so zákonmi  

v Singapure  bez  ohľadu  na  nezlučiteľné  zákony.  Ak  ste  produkt  nadobudli  v Indii, spory, ktoré  by  

vyplynuli  z tejto  záruky  alebo  v spojitosti  s ňou  vyrieši  s konečnou  platnosťou  arbitráž,  ktorá  sa uskutoční  

v Bangalore,  v Indii.  Arbitráž  v Singapure  bude  prebiehať  v súlade  s platnými  arbitrážnymi  pravidlami  

Medzinárodného  arbitrážneho  centra  v Singapure  (″Pravidlá  SIAC″). Arbitráž  v Indii  bude  prebiehať  v 

súlade  s platnými  zákonmi  Indie.  Arbitrážny  výrok  bude  konečný  a záväzný  pre  strany  sporu  bez  možnosti  

odvolania  sa,  bude  v písomnej  forme  a bude  obsahovať  zistený  skutkový  stav  a právny  úsudok.  Všetky  

arbitrážne  konania  musia  byť  vedené  a všetky  dokumenty  počas  týchto  konaní  musia  byť  predložené  v 

anglickom  jazyku  a anglická  verzia  tejto  záruky  má  pri  takýchto  konaniach  prevahu  nad  ostatnými  

jazykovými  verziami.  

Ďalšie  práva  

TÁTO  ZÁRUKA  VÁM  UDEĽUJE  URČITÉ  ZÁKONNÉ  PRÁVA  A  SÚČASNE  MÔŽETE  MAŤ  AJ  

INÉ  PRÁVA,  KTORÉ  SÚ  RÔZNE  V  JEDNOTLIVÝCH  ŠTÁTOCH  ALEBO  JURISDIKCIÁCH.  

ĎALŠIE  PRÁVA  MÔŽETE  MAŤ  NA  ZÁKLADE  PLATNÉHO  ZÁKONA  ALEBO  PÍSOMNEJ  

ZMLUVY  SO  SPOLOČNOSŤOU  LENOVO.  ŽIADNA  ČASŤ  TEJTO  ZÁRUKY  

NEOVPLYVŇUJE  ZÁKONNÉ  PRÁVA,  VRÁTANE  PRÁV  ZÁKAZNÍKOV  VYPLÝVAJÚCICH  Z 

MIESTNYCH  PRÁVNYCH  PREDPISOV,  KTORÉ  RIADIA  PREDAJ  SPOTREBNÉHO  TOVARU  

A  NIE  JE  ICH  MOŽNÉ  ZMLUVNE  OBMEDZIŤ  ALEBO  ODOPRIEŤ. 
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Oblasť  európskeho  ekonomického  priestoru  (EEA)  

Zákazníci  v EEA  môžu  kontaktovať  spoločnosť  Lenovo  na tejto  adrese:  Lenovo  Warranty  & Service  

Quality  Dept.,  PO  Box  19547,  Inverkip  Road,  Greenock,  Scotland  PA16 9WX.  Servis  môžete  na základe  

tejto  záruky  pre  hardvérové  produkty  spoločnosti  Lenovo,  zakúpené  v krajinách  EEA,  získať  v ľubovoľnej  

krajine  EEA,  v ktorej  bol  tento  produkt  spoločnosťou  Lenovo  ohlásený  a sprístupnený.  

Táto  obmedzená  záruka  spoločnosti  Lenovo  je  dostupná  aj v iných  jazykoch  na  stránke  

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

Informácie o záruke 

Záručná  lehota  sa  môže  líšiť  podľa  krajiny  alebo  regiónu  a je určená  v prílohe  A príručky  o servise  a 

odstraňovaní  problémov,  ktorá  sa  dodáva  spolu  s počítačom.  

Ak  je  to potrebné,  Poskytovateľ  servisu  vám  zabezpečí  opravu  alebo  výmenu  v závislosti  od  typu  

záručného  servisu  vášho  produktu  a dostupného  servisu.  Termín  realizácie  servisu  bude  závisieť  od  času,  

kedy  oznámite  poruchu,  od  dostupnosti  náhradných  dielcov  a iných  faktorov.  

Záručná  lehota  3 roky  na  dielce  a 1 rok  na  prácu  znamená,  že  spoločnosť  Lenovo  poskytuje  bezplatný  

záručný  servis na:  

a.  dielce  a prácu  počas  prvého  roka  záručnej  lehoty  (alebo  dlhšie,  ak  je to stanovené  zákonom);  a 

b. iba  na  dielce,  formou  výmeny  za  iný  dielec,  počas  druhého  a tretieho  roka  záručnej  lehoty.  V  druhom  a 

treťom  roku  záručnej  lehoty  vám  bude  Poskytovateľ  servisu  účtovať  všetku  vykonanú  prácu,  súvisiacu  s 

opravou  alebo  výmenou  chybného  dielca.  

Typy  záručného  servisu  

1. Servis  CRU  

Pri  Servise  CRU  vám  Poskytovateľ  servisu  doručí  dielce  CRU,  ktoré  si sami  nainštalujete.  Inštalácia  

väčšiny  dielcov  CRU  je  jednoduchá,  avšak  niektoré  dielce  CRU  môžu  vyžadovať  určité  technické  

zručnosti  a nástroje.  Inštrukcie  na  výmenu  CRU  sú  súčasťou  produktu  a v prípade  potreby  vám  ich  

kedykoľvek  na  požiadanie  poskytne  spoločnosť  Lenovo.  V  prípade  iného  typu  záručného  servisu  vášho  

produktu  môžete  Poskytovateľa  servisu  požiadať  o inštaláciu  niektorých  dielcov  CRU.  Inštaláciu  externých  

dielcov  CRU  (ako  je  napríklad  myš,  klávesnica  alebo  monitor)  musíte  vykonať  sami.  Spoločnosť  Lenovo  

špecifikuje  v materiáloch  dodávaných  spolu  s náhradným  dielcom  CRU,  či  musíte  poškodený  CRU  vrátiť.  

Ak  je  vyžadované  vrátenie,  1)  spolu  s CRU  sú  dodané  pokyny  na vrátenie,  návratný  štítok  s predplateným  

poštovným  a kontajner  a 2)  v prípade  nedoručenia  poškodeného  CRU  Poskytovateľovi  servisu  do  30  dní  

od  dátumu  na  potvrdenke  o výmene  vám  môže  byť  CRU  zaúčtovaný.  

2. Servis  u zákazníka  
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V  prípade  Servisu  u zákazníka  Poskytovateľ  servisu  produkt  vymení  alebo  opraví  priamo  na  vašom  

pracovisku.  Zákazník  je  povinný  vyčleniť  vhodný  pracovný  priestor,  kde  možno  produkt  Lenovo  rozobrať  

a zložiť.  Niektoré  produkty  bude  potrebné  odoslať  do  špecializovaného  servisného  strediska  na opravu.  

3 Kuriérska  alebo  zásielková  služba  

V  prípade  Kuriérskej  alebo  zásielkovej  služby  bude  váš  produkt  opravený  alebo  vymenený  v určenom  

servisnom  stredisku  a dodávka  produktu  bude  zabezpečená  Poskytovateľom  servisu.  Vy ste  zodpovedný  za  

odpojenie  produktu.  Poskytovateľ  servisu  vám  zabezpečí  prepravný  zásobník,  ktorý  slúži  na prepravu  

produktu  do  určeného  servisného  strediska.  Kuriér  vyzdvihne  váš  produkt  a dopraví  ho  do  určeného  

servisného  strediska.  Po  dokončení  opravy  alebo  výmeny  zabezpečí  servisné  stredisko  vrátenie  produktu  

zákazníkovi.  

4.  Služba  doručenia  alebo  poslania  zákazníkom  

V  prípade  Služby  doručenia  alebo  poslania  zákazníkom  bude  váš  produkt  vymenený  alebo  opravený  v 

určenom  servisnom  stredisku  a dodávka  produktu  bude  zabezpečená  zákazníkom.  Zákazník  je 

zodpovedný  za  doručenie  alebo  poslanie  produktu  poštou  podľa  pokynov  Poskytovateľa  servisu  (bez  

poplatku,  pokiaľ  nie  je  stanovené  inak)  vo  vhodnom  obale  na  určené  miesto.  Po  skončení  opravy  alebo  

výmeny  bude  produkt  pripravený  na  vyzdvihnutie.  Ak  si produkt  nevyzdvihnete,  Poskytovateľ  servisu  ho  

môže  použiť  podľa  svojho  uváženia.  V  prípade  doručovacieho  servisu,  vám  bude  produkt  zaslaný  na  

náklady  spoločnosti  Lenovo,  pokiaľ  Poskytovateľ  servisu  nestanoví  inak.  

Záručný dodatok pre Mexiko 

Tento dodatok  sa  považuje  za  súčasť  obmedzenej  záruky  spoločnosti  Lenovo  a bude  platiť  výlučne  len  pre  

produkty  distribuované  a predávané  na  území  Spojených  štátov  mexických.  V prípade  sporu  sa budú  

uplatňovať  pojmy  tohto  dodatku.  

Všetky  softvérové  programy  predinštalované  v zariadení  budú  mať  len  tridsaťdňovú  (30)  záruku  na  chyby  

inštalácie  od  dátumu  nákupu.  Spoločnosť  Lenovo  nenesie  zodpovednosť  za  informácie  v týchto  ani  

žiadnych  iných  softvérových  programoch,  ktoré  si zákazník  nainštaluje  po  zakúpení  produktu.  

Služby  nespoplatňované  v rámci  záruky  sa  budú  účtovať  konečnému  užívateľovi  pred  autorizáciou.  

V  prípade  potreby  záručnej  opravy  nájdete  zoznam  telefónnych  čísel  servisu  a podpory  na  webovej  stránke  

http://www.lenovo.com/support/phone. Ak  v meste,  lokalite  alebo  do  70  kilometrov  od  mesta  alebo  

lokality  zákazníka  neexistuje  takéto  autorizované  servisné  stredisko,  záruka  zahŕňa  odôvodnené  dopravné  

náklady  súvisiace  s prepravou  produktu  do  nášho  najbližšieho  autorizovaného  servisného  strediska.  

Všetky  potrebné  súhlasy  alebo  informácie  týkajúce  sa zásielky  produktu  a zásielkovej  adresy  možno  získať  

v najbližšom  autorizovanom  servisnom  stredisku.  

Zoznam  autorizovaných  servisných  stredísk  nájdete  na  adrese:  

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

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

Av. De  la Solidaridad  Iberoamericana  No.  7020  

Col.  Club  de  Golf  Atlas  

El  Salto,  Jalisco,  México  

C.P.  45680,  

Tel. 01-800-3676900  

Dodávateľ:  

Lenovo  Mexico  S de  RL  de  CV  

Av. Santa  Fe  505,  Piso  15  

Col.  Cruz  Manca  

Cuajimalpa,  México,  DF  

CP  05349  

Tel: 55-5000-8500  

Ochranné známky 

Nasledujúce  výrazy  sú  ochranné  známky  spoločnosti  Lenovo  v USA,  iných  krajinách  

alebo  v oboch:  

   Lenovo  

   ThinkPad  

Ďalšie  názvy  spoločností,  produktov  alebo  služieb  môžu  byť  ochranné  alebo  servisné  

známky  iných  subjektov.
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Identifikačné  číslo: 42W9665

  

Vytlačené v Číne   

 

  

(1P) P/N: 42W9665  
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