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Önce  Bunu  Okuyun  

 

 

Bilgisayarınız açıldığında ya da pil dolarken, bilgisayarın 

tabanı, avuçiçi desteği ve diğer bazı parçaları ısınabilir. 

Ellerinizi, kucağınızı ya da bedeninizin başka bir 

bölümünü, bilgisayarın sıcak kısmı ile çok uzun süre temas 

halinde bulundurmayın. Klavyeyi kullanırken avuçiçinizi, 

avuçiçi desteği üzerinde uzun süre tutmaktan kaçının. 

Bilgisayarınız olağan çalışması sırasında bir miktar ısı 

yayar. Isı miktarı, sistem etkinliğinin miktarına ve pil 

dolum düzeyine bağlıdır. Bilgisayarın vücudunuzla uzun 

süreli teması, arada giysiniz olsa da, rahatsızlığa, hatta 

deride yanıklara neden olabilir. Klavye kullanırken 

ellerinizi avuçiçi desteğinden kaldırarak düzenli olarak ara 

verin ve klavyeyi uzun süre kullanmamaya dikkat edin.
  

  

 

 

AC bağdaştırıcısı prize ve bilgisayarınıza takılı olduğunda 

ısı yayar. Bağdaştırıcıyı kullanırken vücudunuzun herhangi 

bir yeriyle temas edecek şekilde yerleştirmeyin. Hiçbir 

zaman vücudunuzu ısıtmak için AC bağdaştırıcısını 

kullanmayın. Bağdaştırıcının vücudunuzla uzun süreli 

teması, arada giysiniz olsa da deride yanıklara neden 

olabilir.
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AC bağdaştırıcısının, farenin, klavyenin, yazıcının ya da 

başka bir elektronik aygıtın kablolarını ya da bağlantı 

kablolarını üzerlerine basılmayacak, ayağa takılmayacak, 

bilgisayarınız ya da başka nesneler tarafından 

delinmeyecek ve bilgisayarınızın işleyişini kesintiye 

uğratmayacak biçimde yönlendirin. Kablolara kaba kuvvet 

uygulamak onlara zarar verebilir ya da onları koparabilir.
  

  

 

 

Bilgisayarınızı taşımadan önce aşağıdakilerden birini 

yapın: bilgisayarı kapatın, Fn+F4 tuşlarına basarak 

bekleme kipine alın ya da Fn+F12 tuşlarına basarak uyku 

kipine alın. 

Bilgisayarınızı taşımadan önce, güç açık ışığının kapalı 

olduğundan emin olun. Böylece, sabit disk sürücüsüne 

zarar gelmesinin ve olası veri kaybının önlenmesine 

yardımcı olursunuz.
  

  

 

 

Bilgisayarınızı, görüntü birimini ya da dış aygıtları 

düşürmeyin, çarpmayın, çizmeyin, bükmeyin, sallamayın, 

bastırmayın, bunlara vurmayın ya da üzerlerine ağır 

nesneler koymayın.
  

  

 

 

Uygun koruma sağlayan bir taşıma çantası kullanın. 

Bilgisayarınızı sıkışık bavul ya da çantalara koymayın.

 

Önce Bunu Okuyun  
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Bilgisayarınızın üzerine sıvı dökülmemesi için sıvıları uzak 

bir yere koyun ve elektrik çarpması tehlikesini önlemek 

için bilgisayarınızı sudan uzak tutun.
 

Önce Bunu Okuyun 

Önce Bunu Okuyun vii
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Bölüm  1. Önemli  Güvenlik  Bilgileri  

 

Not  

Lütfen  önce  önemli  güvenlik  bilgilerini  okuyun.

 Bu  bilgiler  dizüstü  kişisel  bilgisayarınızı  güvenle  kullanmanız  için  size  yardımcı  olabilir.  

Bilgisayarınızla  birlikte  verilen  tüm  bilgileri  izleyin  ve saklayın.  Bu  belgedeki  bilgiler  

satın  alma  sözleşmenizin  ya  da  Lenovo™ Uluslararası  Garantisi’nin  koşullarını  

değiştirmez.  Ek  bilgi  için  bkz.  Bölüm  3, “Garanti  Bilgileri”,  sayfa  19.  

Müşteri  güvenliği  önemlidir.  Ürünlerimiz  güvenli  ve etkili  olacak  biçimde  geliştirilir.  

Ancak,  kişisel  bilgisayarlar  elektronik  aygıtlardır.  Güç  kabloları,  güç  bağdaştırıcıları  ve  

diğer  özellikler,  özellikle  yanlış  kullanıldıklarında,  fiziksel  yaralanma  ya  da maddi  

zarara  yol  açabilecek  olası  güvenlik  riskleri  yaratabilir.  Bu  riskleri  en  aza  indirmek  için  

ürününüzle  birlikte  verilen  yönergeleri  izleyin,  ürünün  üzerindeki  ve çalıştırma  

yönergelerindeki tüm  uyarıları  inceleyin  ve  bu  belgede  verilen  bilgileri  dikkatlice  

gözden  geçirin.  Bu  belgede  yer  alan  ve  ürününüzle  birlikte  verilen  bilgileri  dikkatli  bir  

şekilde  izleyerek,  kendinizi  tehlikelerden  koruyabilir  ve  daha  güvenli  bir  çalışma  ortamı 

oluşturabilirsiniz.  

Not:   Burada  yer  alan  bilgiler  güç  kablolarına  ve  pillere  gönderide  bulunur.  Dizüstü  

kişisel  bilgisayarlara  ek  olarak,  bazı  ürünler  (hoparlörler  ve görüntü  birimleri  gibi)  

dış  güç  bağdaştırıcılarıyla  birlikte  gönderilir.  Böyle  bir  ürün  aldıysanız,  bu  bilgiler  

sizin  ürününüz  için  geçerlidir.  Ayrıca,  bilgisayar  ürünlerinde,  bilgisayar  prize  

takılı  olmadığında  da  sistem  saatine  güç  sağlayan  madeni  para  büyüklüğünde  bir  

iç pil  bulunur;  bu  nedenle  pil  güvenliği  bilgileri  tüm  bilgisayarlar  ürünleri  için  

geçerlidir.  

Anında İşlem Gerektiren Koşullar 

Ürünler  yanlış  kullanım  ya  da  ihmal  yüzünden  zarar  görebilir.  Ürünün  gördüğü  

bazı  hasarlar,  ürün  inceleninceye  ya  da  gerekirse,  yetkili  bakım  uzmanı  tarafından  

onarılıncaya  kadar  bir  daha  kullanılmamasını  gerektirecek  ölçüde  ciddi  olabilir.  

Her  elektronik  aygıtta  olduğu  gibi,  ürünü  açarken  çok  dikkatli  olun.  Sık  

olmamakla  birlikte,  bir  koku  duyabilir  ya  da  ürününüzden  duman  çıktığını  ya  da  

kıvılcımlar  geldiğini  görebilirsiniz.  Ya  da  patlama,  çatlama  ya  da  tıslama  gibi  sesler  

duyabilirsiniz.  Bu  gibi  durumlar  yalnızca,  elektronik  bir  iç bileşenin  güvenli  ve 

denetimli  bir  şekilde  çalışmadığı  anlamına  gelebilir  ya  da  olası  bir  güvenlik  

sorununu  işaret ediyor  olabilirler.  Ancak,  risk  almayın  ya  da  durumu  kendiniz  
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tanılamaya  çalışmayın.  Daha  fazla  bilgi  için  Müşteri  Destek  Merkezine  başvurun.  

Hizmet  ve  Destek  telefon  numaralarının  listesi  için  bkz.  http://www.lenovo.com/
support/phone  

Bilgisayarınızı  ve  bileşenlerini  hasar,  aşınma  ya  da  tehlike  işaretleri  olup  

olmadığını  denetlemek  için  sık  sık  inceleyin.  Bir  bileşenin  durumu  hakkında  

herhangi  bir  sorunuz  varsa,  ürünü  kullanmayın.  Ürünün  nasıl  inceleneceği  ve  

gerekiyorsa,  onarımının  nasıl  yaptırılacağına  ilişkin  yönergeler için  Müşteri  Destek  

Merkezi’ne  ya  da  ürünün  üreticisine  başvurun.  

Aşağıda  listelenen  durumlardan  birini  fark  etmeniz  halinde  ya  da  ürününüzün  

güvenliğiyle  ilgili  endişeleriniz  olduğunda,  daha  fazla  yardım  almak  için  Müşteri  

Destek  Merkezi’yle  iletişim  kuruncaya  kadar  ürünü  kullanmayın  ve ürünün  güç  

kaynağı  ve  telekomünikasyon  hatları  ile  bağlantısını  kesin.  

v   Güç  kabloları,  prizler,  güç  bağdaştırıcıları,  uzatma  kabloları,  ani  elektrik  akımı  

değişimine  karşı  koruyucu  aygıtlar  ya da çatlak,  kırık  ya da  zarar  görmüş  güç  

kaynakları.  

v   Aşırı  ısınma  işaretleri,  duman,  kıvılcımlar  ya  da  ateş.  

v   Pilin  zarar  görmesi  (örneğin,  çizikler,  yarıklar  ya da  büzülmeler),  pilin  boşalması  ya  

da  pilin  üstünde  yabancı  maddelerin  birikmesi.  

v   Bir  çatlama,  tıslama  ya  da  patlama  sesi  ya da üründen  gelen  güçlü  bir  koku.  

v   Sıvı  bir  maddenin  döküldüğünü  ya  da bilgisayarın,  güç  kablosunun  ya  da  güç  

bağdaştırıcısının  üstüne  bir  nesnenin  düştüğünü  gösteren  işaretler.  

v   Bilgisayarın,  güç  kablosunun  ya  da  güç  bağdaştırıcısının  suya  maruz  kalması.  

v   Ürünün  düşürülmesi  ya  da  herhangi  bir  şekilde  hasar  görmesi.  

v   Çalıştırma  yönergelerini  izlediğinizde  ürünün  normal  bir  şekilde  çalışmaması.

Not:   Lenovo  için  ya  da  Lenovo  tarafından  üretilmemiş  olan  bir  üründe  (uzatma  kablosu  

gibi)  bu  durumlarla  karşılaşırsanız,  ek yönergeler almak  için  ürün  üreticisiyle  

iletişim  kuruncaya  ya  da  ilgili  ürünü  yenisiyle  değiştirinceye  kadar  ürünü  

kullanmayın.  

Güvenlik yönergeleri 

Yaralanma  ya  da  maddi  zarar  riskini  azaltmak  için  her  zaman  aşağıdaki  önlemleri  alın.  

Hizmet ve Büyütmeler 

  

DİKKAT  

 Müşteri  Destek  Merkezi  tarafından  ya da elinizdeki  kullanım  kılavuzlarında  

belirtilmedikçe,  bir  ürünün  bakımını  kendiniz  yapmayı  denemeyin.  Yalnızca,  ürününüzü  

onarma  yetkisi  bulunan  bir  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağı’na başvurun.  
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Not:   Bazı  bilgisayar  parçaları  için  model  büyütme  ya  da değiştirme  işlemlerini  

müşteriler  yapabilir.  Büyütmeler  genellikle  aksam  olarak  adlandırılır.  Müşteri  

tarafından  kurulması  onaylanan  değiştirme  parçaları  CRU’lar  (Müşteri  Tarafından  

Değiştirilebilir  Birimler)  olarak  adlandırılır.  Lenovo,  müşterilerin  aksamları  

kurmasının  ya  da  CRU’ları  değiştirmesinin  uygun  olduğu  durumlarda  ilgili  

yönergelerin  yer  aldığı  çeşitli  belgeler  sağlar.  Parça  kurarken  ya  da  değiştirirken  

tüm  yönergelere dikkatle  uymanız  gerekir.  Güç  göstergesinin  Kapalı  (Off)  

durumda  olması,  ürünün  içindeki  voltaj  düzeylerinin  sıfır  olduğu  anlamına  

gelmeyebilir.  AC  güç  kablosu  ile  donatılan  üründen  kapakları  çıkarmadan  önce,  

her  zaman  gücün  kapalı  olduğundan  ve  ürünün  tüm  güç  kaynaklarıyla  

bağlantısının  kesildiğinden  emin  olun.  CRU’lara  ilişkin  daha  fazla  bilgi  için,  

bilgisayarınızla  birlikte  gelen  Hizmet  ve Sorun  Giderme  Kılavuzu  içindeki  

"Müşteri  Tarafından  Değiştirilebilir  Birimler  (CRU’lar)"  başlıklı  konuya  bakın.  

Başka  sorunuz  ya  da  endişeniz  varsa,  Müşteri  Destek  Merkezi’yle  iletişim  kurun.  

Güç  kablosunu  çıkardıktan  sonra  bilgisayarınızda  hareketli  parça  kalmaz,  ancak  

güvenliğiniz  için  aşağıdaki  uyarılar  gereklidir.  

  

TEHLİKE  

 

 

 

Zarar  verebilecek  hareketli  parçalar  var.  Parmaklarınızı  ve vücudunuzu  uzak  tutun.
  

  

DİKKAT  

 

 

 

CRU’ları  değiştirmeden  önce  bilgisayarınızı  kapatın  ve kapağı  açmadan  önce  bilgisayarın  

soğuması  için  3 - 5 dakika  bekleyin.
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Güç Kabloları ve Güç Bağdaştırıcıları 

  

TEHLİKE  

 Yalnızca  ürün  üreticisi  tarafından  sağlanan  güç  kablolarını  ve güç  bağdaştırıcılarını  

kullanın.  Güç  kablosu  ve güç  bağdaştırıcısı,  yalnızca  bu ürünle  birlikte  kullanım  içindir.  

Bunlar,  diğer  ürünlerle  birlikte  kullanılmamalıdır.  

Güç  kablolarının  güvenlik  onayından  geçmesi  gerekir.  Almanya  için  bu  H05VV-F,  3G, 0.75  

mm2 ya da daha  üstün  nitelikli  bir  kablodur.  Diğer  ülkeler  için  aynı  şekilde  uygun  

niteliklere  sahip  kablolar  kullanılmalıdır.  

Bir  güç  kablosunu  hiçbir  zaman,  bir  güç  bağdaştırıcısının  ya da başka  bir nesnenin  

etrafına  dolamayın.  Bu  şekilde  dolanması,  kablonun  aşınmasına,  kırılmasına  ya  da 

kıvrılmasına  yol açacak  bir  şekilde  kabloyu  gerebilir.  Bu durum  bir  güvenlik  tehlikesi  

yaratır.  

Güç  kablolarını  ya da  diğer  kabloları  her  zaman,  üzerinden  yürünmeyecek,  ayak  altında  

kalmayacak  ya da nesneler  tarafından  sıkıştırılmayacak  bir  şekilde  döşeyin.  

Güç  kablolarını  ve güç  bağdaştırıcılarını  sıvı  maddelerden  koruyun.  Örneğin,  güç  

kablonuzu  ya da güç  bağdaştırıcınızı  hiçbir  zaman  lavabolara,  borulara,  tuvaletlere  yakın  

yerlere  ya da sıvı  temizlik  maddeleriyle  temizlenen  zeminlere  koymayın.  Sıvı  maddeler,  

özellikle  de güç  kablosu  ya da güç  bağdaştırıcısı  yanlış  kullanımdan  dolayı  gerginse, kısa  

devreye  neden  olabilir.  Ayrıca,  sıvı  maddeler  güç  kablosu  uçbirimlerinin  ve/veya  güç  

bağdaştırıcısı  üzerindeki  bağlaç  uçbirimlerinin  aşınmasına  neden  olarak  aşırı  ısınmaya  yol 

açabilir.  

Güç  kablolarını  ve sinyal  kablolarını  her  zaman  doğru  sırayla  bağlayın  ve tüm  güç  kablosu  

bağlaçlarının  yuvalarına  güvenli  ve tam  olarak  takıldığından  emin  olun.  

AC  giriş  iğnelerinde  aşınma  görülen  ya da AC  girişinde  ya da  herhangi  bir  yerinde  aşırı  

ısınma  (örneğin,  deforme  olmuş  plastik)  görülen  güç  bağdaştırıcılarını  kullanmayın.  

Uçlarından  birindeki  elektrik  bağlantılarında  aşınma  ya da aşırı  ısınma  görülen  ya da 

herhangi  bir  şekilde  hasarlı  görünen  güç  kablolarını  kullanmayın.  

  

Uzatma Kabloları ve İlgili Aygıtlar 

  

TEHLİKE  

 Kullandığınız  uzatma  kablolarının,  ani  akım  değişikliğine  karşı  koruyucu  aygıtların,  

kesintisiz  güç  kaynaklarının  ve anahtarlı  uzatma  kablolarının,  ürünün  elektrik  

gereksinimlerini  karşılayabilecek  akımla  kullanıldığından  emin  olun.  Bu aygıtları  hiçbir  

zaman  aşırı  yüklemeyin.  Anahtarlı  uzatma  kabloları  kullanılıyorsa,  yük,  anahtarlı  uzatma  

kablosu  giriş  değerini  aşmamalıdır.  Güç  yükleri,  güç  gereksinimleri  ve giriş  değerleriyle  

ilgili  sorunuz  olursa,  ek bilgi  için  bir  elektrik  teknisyenine  başvurun.  
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Fişler ve Prizler 

  

TEHLİKE  

 Bilgisayar  donatınızla  kullanmayı  planladığınız  bir  priz  (güç  prizi)  hasar  görmüş  ya da 

aşınmış  görünüyorsa,  yetkili  bir  elektrik  teknisyeni  tarafından  değiştirilmeden  prizi  

kullanmayın.  

Fişi  bükmeyin  ya da  değiştirmeyin.  Fiş  hasar  görmüşse,  değiştirmek  için  üreticiye  

başvurun.  

Prizi,  büyük  miktarlarda  elektrik  çeken  diğer  ev aletleri  ya da ticari  aletlerle  paylaşmayın;  

tersi  durumda,  sabit  olmayan  voltaj  düzeyleri,  bilgisayarınıza,  verilerinize  ya da bağlı  

aygıtlarınıza  zarar  verebilir.  

Bazı  ürünlerde  üç geçme  dişli  fiş kullanılmıştır.  Bu fiş yalnızca  topraklanmış  bir  elektik  

prizine  takılabilir.  Bu  bir  güvenlik  özelliğidir.  Fişi  topraklanmamış  bir prize  takmayı  

deneyerek,  bu güvenlik  özelliğini  engellemiş  olursunuz.  Fişi  prize  takamıyorsanız,  

onaylanmış  bir  priz  bağdaştırıcısı  için  ya da elinizdeki  fişi  bu güvenlik  özelliğini  geçerli  

kılan  bir  fişle  değiştirmek  için  bir  elektrik  teknisyenine  başvurun.  Bir elektrik  prizini  

hiçbir  zaman  aşırı  yüklemeyin.  Genel  sistem  yükü,  şube  devresi  değerinin  yüzde  80’ini  

aşmamalıdır.  Güç  yükleri  ve şube  devresi  değerleriyle  ilgili  sorunuz  olursa,  ek bilgi  için  bir  

elektrik  teknisyenine  başvurun.  

Kullandığınız  güç  prizinin  tesisatının  düzgün  bir şekilde  yapıldığından,  kolay  erişilebilir  

olduğundan  ve donatıya  yakın  konumlandığından  emin  olun.  Güç  kablolarını,  kabloları  

gerecek  şekilde  uzatmayın.  

Güç  prizinin  taktığınız  ürün  için  doğru  voltajı  ve akımı  sağladığından  emin  olun.  

Donatıyı  elektrik  prizine  dikkatlice  takın  ve çıkarın.
  

Güç Kaynağı Bildirimi 

  

TEHLİKE  

 Aşağıdaki  etiketin  bulunduğu  bir güç  kaynağının  ya da parçaların  kapağını  hiçbir  zaman  

açmayın.  

 

Bu etiketin  bulunduğu  bileşenlerin  içinde  zarar  verecek  düzeyde  voltaj,  akım  ve enerji  

vardır.  Bu  bileşenlerin  içinde  onarılabilecek  parça  yoktur.  Bu  parçalardan  birinde  sorun  

olduğunu  düşünüyorsanız,  bir hizmet  teknisyeniyle  görüşün.
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Dış Aygıtlar 

  

DİKKAT  

 Bilgisayarda  güç  açıkken,  USB  ve 1394  kablolarından  başka  herhangi  bir  dış  aygıt  kablosu  

bağlamayın  ya çıkarmayın,  tersi  durumda,  bilgisayarınıza  zarar  verebilirsiniz.  Bağlanan  

aygıtlara  olası  bir  zarar  gelmesini  önlemek  amacıyla  dış  aygıtları  sökmek  için  

bilgisayarınız  kapandıktan  sonra  en az beş saniye  bekleyin.
  

Piller 

  

TEHLİKE  

 Lenovo  kişisel  bilgisayarlarında,  sistem  saatine  güç  sağlayan,  madeni  para  büyüklüğünde  

bir  pil  bulunur.  Ayrıca,  dizüstü  bilgisayarlar  gibi  birçok  taşınabilir  ürün,  taşınır  

durumdayken  sistem  gücü  sağlamak  için  yeniden  doldurulabilir  bir  pil takımı  kullanır.  

Ürününüzle  kullanmanız  için  Lenovo  tarafından  sağlanan  piller  uyumluluk  bakımından  

sınanmıştır  ve  yalnızca  onaylı  parçalarla  değiştirilebilir.  

Pilleri  açmayı  ya da pillere  bakım  yapmayı  hiçbir  zaman  denemeyin.  Pilleri  ezmeyin,  

delmeyin  ya da yakmayın  ya da metal  devrelere  kısa  devre  yapmayın.  Pili  suya  ya da diğer  

sıvı  maddelere  maruz  bırakmayın.  Pil takımını  yalnızca,  ürünle  birlikte  verilen  

belgelerdeki  yönergelere göre  yeniden  doldurun.  

Pilin  yanlış  ve kötü  kullanılması  pilin  aşırı  ısınmasına  neden  olarak,  pil takımından  ya  da iç 

pilden  gaz  ya da alev  “çıkmasına”  yol açabilir.  Piliniz  hasar  görürse  ya da pilinizin  

boşaldığını  ya da pil kablolarında  yabancı  maddelerin  biriktiğini  fark  ederseniz,  pili 

kullanmayı  durdurun  ve pil  üreticisinden  değiştirin.  

Piller  uzun  süre  kullanılmadıklarında  özelliklerini  kaybedebilir.  Bazı  yeniden  

doldurulabilir  pillerde  (özellikle  Lityum  İyon  piller),  pilin  boşalmış  bir durumda  

bırakılması  pilin  kısa  devre  yapma  riskini  artırarak pilin  ömrünü  kısaltabilir  ve  ayrıca,  bir  

güvenlik  tehlikesi  de taşıyabilir.  Yeniden doldurulabilir  Lityum-İyon  pilleri  tamamen  

boşaltmayın  ya da bu pilleri  boşalmış  halde  saklamayın.
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Yeniden Doldurulabilen Pile İlişkin Not 

  

TEHLİKE  

 Pil takımını  sökmeye  ya da değiştirmeye  çalışmayın.  Bu hareket,  patlamaya  ya da pil 

takımında  sızıntıya  neden  olabilir.  Lenovo’nun  belirttikleri  dışında  ya da parçalarına  

ayrılmış  ya  da üzerinde  değişiklik  yapılmış  pil paketleri  garanti  kapsamına  girmez.  

Yeniden  doldurulabilir  pil takımı  yanlış  yerleştirilirse,  patlama  tehlikesi  vardır.  Pil 

takımında,  az miktarda  zararlı  madde  vardır.  Olası  yaralanmaları  önlemek  için:  

v   Pilinizi  yalnızca  Lenovo  tarafından  önerilen  tipte  bir  pille  değiştirin.  

v   Pil  takımını  ateşten  uzak  tutun.  

v   Pili  su ya da yağmurla  temas  ettirmeyin.  

v   Pili  parçalarına  ayırmaya  çalışmayın.  

v   Pile  kısa  devre  yaptırmayın.  

v   Pili  çocuklardan  uzak  tutun.  

v   Pil  takımını  düşürmeyin.

Pil takımını,  deniz  kıyısını  doldurmak  için  kullanılan  atık  maddelerle  birlikte  atmayın.  Pili  

atarken  ülkenizdeki  yerel  yönetmeliklere  ya da düzenlemelere  uyun.  

Pil takımının  oda  sıcaklığında,  kapasitesinin  yaklaşık  %30  - %50’si  arasında  dolulukta  

saklanması  gerekir.  Aşırı  boşalmayı  engellemek  için  pil takımını  yılda  bir  kez  doldurmanız  

önerilir.
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Madeni Para Büyüklüğündeki Lityum Pile İlişkin Not 

  

TEHLİKE  

 Pil yanlış  yerleştirilirse  patlama  tehlikesi  vardır.  

Madeni  para  büyüklüğündeki  lityum  pili  değiştirirken,  yalnızca  üreticinin  önerdiği  tipte  ya 

da benzer  bir  pil  kullanın.  Bu  pil lityum  içerir  ve yanlış  kullanıldığında  ya da  atıldığında  

patlayabilir.  

Pilleri  

v   Islatmayın  ya da suya  atmayın.  

v   100°C  (212°F)  üstünde  ısıtmayın.  

v   Onarmaya  kalkışmayın  ya da parçalarına  ayırmayın.  

Pili  atarken,  yerel  yönetmeliklere  ya  da düzenlemelere  uyun.  

Aşağıdaki  bildirim,  ABD’nin  Kaliforniya  Eyaleti’ndeki  kullanıcılar  içindir.  

Kaliforniya  için  Perklorat  Bilgisi:  

Madeni  para  büyüklüğünde  lityum  manganez  dioksit  pil içeren  ürünler,  perklorat  maddesi  

içerebilir.  

Perklorat  içeren  malzemelerin  dikkatli  kullanılması  gerekir.  

Bkz.  http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate  .
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Isı ve Ürünün Havalandırılması 

  

TEHLİKE  

 Bilgisayarlar,  AC  bağdaştırıcıları  ve birçok  donatı  açık  olduğunda  ve piller  dolarken  ısı  

üretir.  Dizüstü  bilgisayarlar  küçük  boyutlarından  dolayı  büyük  miktarda  ısı üretir.  Her  

zaman  aşağıdaki  temel  önlemleri  alın:  

v   Bilgisayarınız  açıldığında  ya da pil dolarken,  bilgisayarın  tabanı,  avuçiçi  desteği  ve diğer  

bazı  parçaları  ısınabilir.  Ellerinizi,  kucağınızı  ya da bedeninizin  başka  bir  bölümünü,  

bilgisayarın  sıcak  kısmı  ile çok  uzun  süre  temas  halinde  bulundurmayın.  Klavyeyi  

kullanırken  avuçiçinizi,  avuçiçi  desteği  üzerinde  uzun  süre  tutmaktan  kaçının.  

Bilgisayarınız  olağan  çalışması  sırasında  bir miktar  ısı yayar.  Isı  miktarı,  sistem  

etkinliğinin  miktarına  ve pil dolum  düzeyine  bağlıdır.  Bilgisayarın  vücudunuzla  uzun  

süreli  teması,  arada  giysiniz  olsa  da, rahatsızlığa,  hatta  deride  yanıklara  neden  olabilir.  

Klavye  kullanırken  ellerinizi  avuçiçi  desteğinden  kaldırarak  düzenli  olarak  ara  verin  ve  

klavyeyi  uzun  süre  kullanmamaya  dikkat  edin.  

v   Yanıcı maddelerin  yanında  ya da patlayıcı  madde  olan  ortamlarda bilgisayarınızı  

çalıştırmayın  ya da pili  doldurmayın.  

v   Güvenlik,  rahatlık  ve güvenilir  işleyiş  için  ürününüzde  havalandırma  yuvaları,  fanlar  

ve/veya  ısı alıcıları  bulunur.  Bu özellikler,  ürünün  bir  yatak,  kanepe,  halı  ya da başka  bir  

esnek  yüzeyin  üzerine  konulmasıyla  bloke  edilebilir.  Bu özelliklerin  hiçbirini  bloke  

etmeyin,  kapatmayın  ya  da geçersiz  kılmayın.  

v   AC  bağdaştırıcısı  prize  ve bilgisayarınıza  takılı  olduğunda  ısı yayar.  Bağdaştırıcıyı  

kullanırken  vücudunuzun  herhangi  bir  yeriyle  temas  edecek  şekilde  yerleştirmeyin.  

Hiçbir  zaman  vücudunuzu  ısıtmak  için  AC  bağdaştırıcısını  kullanmayın.  Bağdaştırıcının  

vücudunuzla  uzun  süreli  teması,  arada  giysiniz  olsa  da deride  yanıklara  neden  olabilir.  

Güvenliğiniz  için  her  zaman  bilgisayarınızda  aşağıdaki  temel  önlemleri  alın:  

v   Bilgisayar  prize  takılıyken  kapağını  kapalı  tutun.  

v   Düzenli  olarak  bilgisayarın  dışında  toz  birikip  birikmediğine  bakın.  

v   Pervanelerde  ve ön çerçevedeki  deliklerde  toplanan  tozları  temizleyin.  Tozlu  ya da 

hareketin  yoğun  olduğu  yerlerde  çalışan  bilgisayarlarda  temizleme  işlemini  daha  sık  

yapmanız  gerekebilir.  

v   Bilgisayarın  arkasındaki  hava  deliklerini  kapatmayın.  

v   Bilgisayarınızı  mobilya  içinde  çalıştırmayın.  Bu,  aşırı  ısınma  riskini  artırır. 

v   Bilgisayarın  içine  giren  hava  sıcaklığı  en çok  35° C (95°  F) olmalıdır.
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CD ve DVD sürücüsü güvenliği 

  

TEHLİKE  

 CD  ve DVD  sürücüleri,  diskleri  yüksek  bir  hızda  döndürür.  Bir  CD  ya da DVD  çizilirse  ya 

da fiziksel  bir  zarar  görürse,  CD  sürücüsü  kullanımdayken  disk  kırılabilir  ya da 

parçalanabilir.  Bu  durum  sonucunda  ortaya  çıkabilecek  zararlara  karşı  korunmak  ve 

bilgisayarınıza  zarar  gelme  riskini  azaltmak  için  aşağıdaki  önlemleri  alın:  

v   CD/DVD  disklerini  her  zaman  özgün  ambalajında  saklayın.  

v   CD/DVD  disklerini  her  zaman  doğrudan  güneş  ışığından  ve doğrudan  ısı 

kaynaklarından  uzak  tutun.  

v   CD/DVD  disklerini  kullanılmadığında  bilgisayarınızdan  çıkarın.  

v   CD/DVD  disklerini  eğmeyin,  bükmeyin  ya da bilgisayara  ya da ambalajlarına  

yerleştirirken  zorlamayın.  

v   Her  kullanımdan  önce  CD/DVD  disklerinde  çizik  olup  olmadığını  denetleyin.  Çizilmiş  ya 

da hasar  görmüş  diskleri  kullanmayın.  
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Elektrik Akımı Güvenlik Bilgileri 

  

TEHLİKE  

 Güç,  telefon  ve iletişim  kablolarındaki  elektrik  akımı  tehlikelidir.  

Elektrik  çarpması  tehlikesine  karşı  korunmak  için:  

v   Yıldırım  düşmesi  gibi  olayların  gözlendiği  koşullarda  bilgisayarınızı  kullanmayın.  

v   Yıldırım  düşmesi  gibi  doğa  olaylarının  gözlendiği  koşullarda  hiçbir  kabloyu  takmayın  ve 

çıkarmayın  ya da bu ürünün  kuruluş,  bakım  ya da yeniden  yapılandırma  işlemlerini  

gerçekleştirmeyin.  

v   Tüm  güç  kablolarını  doğru  biçimde  kablolanmış  ve topraklanmış  prize  takın.  

v   Bu  ürüne  bağlanacak  tüm  donatıları  doğru  biçimde  kablolanmış  prizlere  takın.  

v   Mümkünse,  sinyal  kablolarını  takıp  çıkarırken  yalnızca  tek bir  elinizi  kullanın.  

v   Ateşe,  suya  ve yapısal  bir  zarara  maruz  kalan  hiçbir  donatıyı  çalıştırmayın.  

v   Kuruluş  ve yapılandırma  yordamlarında  tersi  belirtilmediği  sürece  aygıt  kapaklarını  

açmadan  önce,  aygıta  bağlı  güç  kablolarının,  pil takımının  ve tüm  kabloların  

bağlantılarını  kesin.  

v   Kapağını  kapatmadan  bilgisayarınızı  kullanmayın.  Kapak  açıkken  bilgisayarı  asla  

kullanmayın.  

v   Bu  ürünü  ya da bağlı  aygıtları  kurarken,  taşırken  ya  da bunların  kapaklarını  açarken,  

kabloları  aşağıdaki  yordamlarda  gösterildiği  biçimde  takın  ya da  sökün.  

Bağlanmak  için:  

1.   Tüm  aygıtları  KAPATIN.  

2.   Önce,  tüm  kabloları  aygıtlara  bağlayın.  

3.   Sinyal  kablolarını  bağlaçlara  takın.  

4.   Güç  kablolarını  prizlere  takın.  

5.   Aygıtları  AÇIN.

Bağlantıyı  kesmek  için:  

1.   Tüm  aygıtları  KAPATIN.  

2.   Önce,  güç  kablolarını  prizlerden  çıkarın.  

3.   Sinyal  kablolarını  bağlaçlardan  çıkarın.  

4.   Tüm  kabloları  aygıtlardan  çıkarın.  

Diğer  tüm  elektrik  kabloları  ThinkPad® bilgisayar  ürününe  takılmadan  önce  güç  

kablosunun  prizden  ya da yuvadan  çekilmesi  gerekir.  

Güç  kablosunun  prize  ya da yuvaya  yeniden  takılabilmesi  için  önce  diğer  tüm  elektrik  

kablolarının  bilgisayarınıza  takılması  gerekir.
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Modem Güvenlik Bilgileri 

  

TEHLİKE  

 Yangın riskini  azaltmak  için  yalnızca  No.  AWG  ya da daha  geniş  bir  telekomünikasyon  hat  

kablosu  kullanın.  

Telefon  donatılarını  kullanırken,  yangın,  elektrik  çarpması  ya da yaralanma  tehlikesine  

karşı  korunmak  için,  aşağıdaki  gibi  temel  güvenlik  önlemlerine  her  zaman  uyun:  

v   Yıldırım  düşmesi  gibi  olayların  gözlendiği  koşullarda  kabloyu,  duvardaki  telefon  

çıkışına  bağlamayın  ya da buradan  çıkarmayın.  

v   Telefon  prizini  nemli  ortamlarda kullanmayın.  Bilgisayarınızı  su yakınında  

kullanmayın.  

v   Telefon  kablosunu  hattan  çıkarmadıkça,  çıplak  telefon  kablolarına  ya da uçbirimlere  

dokunmayın.  

v   Telefon  kablolarını  takarken  ya  da değiştirirken  uyarılara  dikkat  edin.  

v   Yıldırım  düşmesi  gibi  olayların  gözlendiği  hava  koşullarında,  bilgisayarınızı  telefon  

kablosu  bağlantısı  ile kullanmayın.  Yıldırım  nedeniyle,  uzaktan  elektrik  çarpma  

tehlikesi  oluşabilir.  

v   Yıldırım  düşmesi  gibi  olayların  gözlendiği  hava  koşullarında,  telsiz  telefon  dışında  bir  

telefon  kullanmayın.  

v   Gaz  kaçağı  durumlarında  haber  vermek  için,  kaçak  bölgesinde  telefon  kullanmayın.  

  

Lazer Uyum Bildirimi 

Bazı  kişisel  bilgisayar  modelleri,  CD  ya da  DVD  sürücüsü  fabrikada  takılmış  olarak  

gönderilir.  CD  ve  DVD  sürücüleri  ayrı  aksamlar  olarak  da  satılır.  CD  ve DVD  sürücüleri  

lazer  ürünlerdir.  Sürücünün  (aşağıda  gösterilen)  sınıflama  etiketi  üzerinde  yer  alır. 

   CLASS  1 LASER  PRODUCT  

   LASER  KLASSE  1 

   LUOKAN  1 LASERLAITE  

   APPAREIL  A LASER  DE  CLASSE  1 

   KLASS  1 LASER  APPARAT 

  

 

Etiket  örneği  
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Bu  sürücülerin,  ABD’de  Sınıf  1 (Class  1) lazer  ürünlerine  ilişkin  Sağlık  ve  İnsan  

Hizmetleri  Bakanlığı’nın  21  numaralı  Federal  Düzenlemesinin  (DHHS  21  CFR)  J 

Altbaşlığının  gereklerine  uygunluğu  onaylanmıştır.  Bu  sürücülerin,  diğer  ülkelerde,  Sınıf  

1 lazer  ürünlerine  ilişkin  International  Electrotechnical  Commission  (IEC)  60825-1  ve  

CENELEC  EN  60825-1’in  gereklerine  uygunluğu  onaylanmıştır.  

1.  sınıf  lazer  ürünleri  tehlikesiz  olarak  kabul  edilir.  Lazer  sisteminin  ve optik  depolama  

sürücüsünün  tasarımı,  olağan  işletim,  kullanıcı  bakımı  ve  hizmet  sırasında,  1.  sınıf  

düzeyinin  üzerinde  lazer  radyasyonu  yayılmasını  önler.  

CD  ya  da  DVD  sürücüsü  takılı  olduğunda,  aşağıdaki  uyarılara  dikkat  edin:  

  

TEHLİKE  

 

 Bazı  CD  ve  DVD  sürücüleri  yerleşik  Sınıf  3A  ya  da  Sınıf  3B  lazer  diyodu  içerir.  

Aşağıdaki  uyarıya  dikkat  edin.  

  

TEHLİKE  

   

Burada  belirtilenlerin  dışındaki  denetimlerin,  ayarların  ya da yordamların  kullanılması  

tehlikeli  radyasyon  yayılmasına  neden  olabilir.  

Sürücülerin  kapaklarını  çıkarmayın.  CD  ya da DVD  sürücüsünün  kapaklarının  

çıkarılması  tehlikeli  lazer  radyasyonu  yayılmasına  neden  olabilir.  CD  ya da DVD  

sürücüsünün  içinde  onarılabilecek  parça  yoktur.  

Açık  olduğunda  lazer  radyasyonu  yayılabilir.  Gözle  doğrudan  temas  ettirmeyin.  Işığa  

çıplak  gözle  ya da optik  aygıtlarla  bakmayın.  
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Sıvı kristal görüntü birimi (LCD) notu 

  

DİKKAT  

   

Kulaklık kullanılması 

Bilgisayarınızın  hem  kulaklık,  hem  de  ses  çıkış  bağlacı  varsa,  kulaklık  için  her  zaman  

kulaklık  bağlacını  kullanın.  

Kulaklıkların  uzun  süre,  yüksek  seste  kullanılması,  kulaklıklar  EN  50332-2  

belirtimleriyle  uyumlu  değilse  tehlikeli  olabilir.  EN  50332-2  belirtimi,  işitme  kaybını  

engellemek  amacıyla  ses  aygıtlarını,  100  dB  ses  basıncı  ile  sınırlı  tutar.  

Lenovo  bilgisayarınızla  birlikte  kulaklıkların  da  gönderilmesi  kulaklıkların  EN  50332-2  

belirtimleriyle  uyumlu  olduğunu  belirtir. EN  50332-2  ile  uyumlu  olmayan  farklı  

kulaklıkların  kullanılması  tehlikeli  olabilir.  

Ek Güvenlik Bilgileri 

  

TEHLİKE  

   

Sıvı  kristal  görüntü  birimindeki  (LCD)  floresan  lamba  cıva  içerir.  Floresan  lambayı,  

deniz  kıyısını  doldurmak  için  kullanılan  atık  maddelerle  birlikte  atmayın.  Pili  atarken,  

yerel  yönetmeliklere  ya da düzenlemelere  uyun.  

LCD  ekran  camdan  yapılmıştır  ve bilgisayarın  dikkatsizce  taşınması  ya da düşürülmesi  

LCD  ekranın  kırılmasına  neden  olabilir.  LCD  ekran  kırılır  ve içindeki  sıvı  gözlerinize  ya 

da ellerinize  bulaşırsa,  etkilenen  bölgeleri  hemen  ve  en az  15 dakika  süreyle  yıkayın;  

yıkamadan  sonra  herhangi  bir  belirti görülürse,  doktora  başvurun.  

Plastik  poşetler  tehlikeli  olabilir.  Boğulma  tehlikesini  önlemek  için  plastik  poşetleri  

bebeklerin  ve  çocukların  erişemeyeceği  yerlerde  saklayın.  
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Tablet bilgisayar  kullanıcıları  için  not  

Avustralya’daki  kullanıcılar  için  Güvenlik  Notu:  

  

TEHLİKE  

 

 ABD’deki  kullanıcılar  için  not  

Birçok  bilgisayar  ürünü  ve  donatısı,  donatıyı  bilgisayara  bağlamak  için  güç  kabloları  

içerir.  Bu  ürünün  böyle  bir  kablosu  varsa,  o zaman  aşağıdaki  uyarı  geçerlidir:  

  

UYARI  

    

Tablet  kipini  kullanırken  telefon  hattını  bağlamayın.  

Bu  üründeki  kablolara  ya da bu ürünle  birlikte  satılan  parçalarla  ilişkili  kablolara  el ile 

dokunulması,  ABD’nin  Kaliforniya  Eyaleti  tarafından  kansere,  doğum  kusurlarına  yol  

açabileceği  ve diğer  üreme  organlarına  zarar  verebileceği  kabul  edilen  kurşun  maddesine  

maruz  kalınmasına  neden  olur.  Kablolara  dokunduktan  sonra  ellerinizi  dikkatlice  yıkayınız. 

Bu yönergeleri  saklayın.  
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Bölüm  2. İşletim  ortamı  ve diğer  önemli  notlar  

İşletim Ortamı 

Bilgisayarınızı  kullanacağınız  en  iyi  ortam, %35  - %80  arasında  değişen  nem  oranıyla  

10°C-35°C  (50°F-95°F)  arasındaki  sıcaklıktır.  Bilgisayarınız  10°C’den  (50°F)  daha  

düşük  sıcaklıklarda  saklanıyor  ya  da  taşınıyorsa,  kullanmadan  önce  soğuk  bilgisayarın  

10°C-35°C  (50°F-95°F)  arasında  uygun  bir  işletim  sıcaklığına  yükselmesini  sağlayın.  

Bu  işlem  aşırı  koşullarda  iki  saat  alabilir.  Bilgisayarınızı  kullanmadan  önce  onun  en iyi  

işletim  sıcaklığına  ulaşmasını  sağlayamamak,  bilgisayarınızın  onarılamayacak  hasarlar  

görmesine  neden  olabilir.  

Mümkünse,  bilgisayarınızı  güneş  ışığına  doğrudan  maruz  kalmayan,  iyi  havalandırılan,  

kuru  bir  alana  yerleştirin.  

Elektrikli  fan,  radyo,  yüksek  güçlü  hoparlörler,  klima  ve mikro  dalga  fırın  gibi  elektrikli  

aletleri  bilgisayarınızdan  uzak  tutun  çünkü  bu  aletlerin  oluşturduğu  kuvvetli  manyetik  

alan,  görüntü  birimine  ve  sabit  disk  sürücüsündeki  verilere  zarar  verebilir.  

Bilgisayarınızın  ya  da  bağlı  diğer  aygıtların  üstüne  ya  da yanına  herhangi  bir  içecek  

koymayın.  Bilgisayarınızın  ya  da  ona  bağlı  aygıtın  üstüne  ya  da içine  sıvı  dökülürse,  

kısa  devre  yapabilir  ya  da  başka  bir  zarar  meydana  gelebilir.  

Klavyenizin  üzerinde  yemek  yemeyin  ya da  sigara  içmeyin.  Klavyenizin  içine  düşen  

parçalar  zarara  neden  olabilir.  

Statik Elektriğin Önlenmesi 

Statik  elektrik,  sizin  için  zararsız  olmasına  rağmen  bilgisayar  bileşenleri  ve aksamlarına  

ciddi  zararlar  verebilir.  Statik  elektriğe  duyarlı  parçaların  yanlış  tutulması  parçaya  zarar  

verebilir.  Aksamı  ya  da  CRU’yu  paketinden  çıkarırken  yönergeler parçayı  kurmanız  için  

sizi  yönlendirinceye  kadar  parçayı  içeren  statik  elektrikten  koruyucu  paketi  açmayın.  

Aksamları  ya  da  CRU’ları  tutarken  ya da bilgisayarınızın  içinde  herhangi  bir  çalışma  

gerçekleştirirken  statik  elektrikten  zarar  görmemek  için  aşağıdaki  önlemleri  alın:  

v   Hareketinizi  sınırlayın.  Hareket  etmek,  statik  elektriğin  etrafınızda  toplanmasına  

neden  olabilir.  

v   Bileşenleri  her  zaman  dikkatli  bir  şekilde  tutun.  Bağdaştırıcıları,  bellek  modüllerini  ve  

diğer  devre  kartlarını  kenarlarından  tutun.  Hiçbir  zaman  açık  bir  devreye  

dokunmayın.  

v   Başkalarının  bileşenlere  dokunmasını  önleyin.  
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v   Statik  elektriğe  duyarlı  bir  aksam  ya da  CRU  takarken,  parçanın  bulunduğu  statik  

elektrikten  koruyucu  paketi  metal  bir  genişletme  yuvası  kapağına  ya da  bilgisayar  

üzerindeki  boyalı  olmayan  başka  bir  metal  yüzeye  en az  iki  saniye  dokundurun.  Bu  

işlem,  paketteki  ve  vücudunuzdaki  statik  elektriği  azaltır.  

v   Mümkün  olduğunda,  statik  elektriğe  karşı  duyarlı  parçayı,  statik  korumalı  paketten  

çıkarın  ve  parçayı  yere  koymadan  takın.  Mümkün  değilse,  statik  korumalı  paketi  

düzgün  bir  zemin  üzerine  yerleştirin  ve  parçayı  üzerine  koyun.  

v   Parçayı  bilgisayar  kapağının  üzerine  ya da  diğer  metal  zemin  üzerine  koymayın.

Temizlik ve Bakım 

Bilgisayarınızı  ve  çalışma  alanınızı  temiz  tutun.  Bilgisayarınızı  temizlemeden  önce  

kapatın,  daha  sonra  güç  kablosunu  çıkarın.  Bilgisayarınıza  temizleyici  maddeleri  

doğrudan  püskürtmeyin  ya  da  bilgisayarınızı  temizlemek  için  yanıcı  madde  içeren  

temizleyici  maddeler  kullanmayın.  Temizleyici  maddeyi  yumuşak  bir  bez  parçasının  

üzerine  püskürtün,  daha  sonra  bilgisayarın  yüzeyini  silin.  

Veri Güvenliği 

Bilinmeyen  dosyaları  silmeyin  ya  da  sizin  oluşturmadığınız  dosyaların  ya  da dizinlerin  

adlarını  değiştirmeyin,  tersi  durumda,  bilgisayar  yazılımınız  çalışmayabilir.  Ağ  

kaynaklarına  erişim,  bilgisayarınızı  virüslere,  korsanlara,  zararlı  yazılımlara  ve 

bilgisayarınıza,  yazılımınıza  ya  da  verilerinize  zarar  verebilecek  diğer  zararlı  etkinliklere  

açık  hale  getirebilir.  Güvenlik  duvarı,  virüs  ve  casus  yazılımlara  karşı  koruyucu  

yazılımlar  gibi  gerekli  koruma  önlemlerini  almak  ve bu  yazılımları  güncellemek  sizin  

sorumluluğunuzdadır.  
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Bölüm  3. Garanti  Bilgileri  

Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi 

L505-0010-00  09/2006  

Bu  Lenovo  Uluslararası  Garantisi  satmak  için  değil,  yalnızca  kendi  kullanımınız  için  satın  aldığınız  

Lenovo  donanım  ürünleri  için  geçerlidir.  Bu  garanti,  başka  Lenovo  belgelerinde  ″Uluslararası  Garanti  

Bildirimi″  olarak  anılabilir.  

Bu  Garantinin  Kapsamına  Girenler  

Lenovo,  her  donanım  ürününün,  garanti  süresi  boyunca  olağan  kullanım  durumunda  malzeme  ve işçilik  

hatası  içermediğini  garanti  eder.  Ürünün  garanti  süresi,  Lenovo  size  yazılı  olarak  başka  bir  tarih  

bildirmediği  takdirde,  faturanızda  belirtilen  satın  alma  tarihinde  başlar.  Ürününüz  için  geçerli  olan  garanti  

süresi  ve  garanti  hizmeti  tipi  aşağıdaki  Garanti  Bilgileri  (sayfa  23)  başlıklı  bölümde  verilmiştir.  

BU  GARANTİ  SİZE  MÜNHASIR  GARANTİDİR  VE  TİCARETE  VE  BELİRLİ  BİR  AMACA  

UYGUNLUK  İÇİN  ZIMNİ  GARANTİLER  YA DA  KOŞULLAR  DA  DAHİL,  ANCAK  

BUNLARLA  SINIRLI  OLMAMAK  ÜZERE,  HER  TÜRLÜ  DİĞER  AÇIK  YA DA  ZIMNİ  

GARANTİ  YA DA  KOŞULLARIN  YERİNE  GEÇER.  BAZI  ÜLKELER  YA DA  HUKUK  

DÜZENLERİ,  AÇIK  YA DA  ZIMNİ  GARANTİLERİN  KAPSAM  DIŞI  TUTULMASINA  İZİN  

VERMEZ.  BU  TAKDİRDE,  YUKARIDAKİ  KAPSAM  DIŞI  TUTMA  SİZİN  İÇİN  GEÇERLİ  

OLMAZ.  BU  DURUMDA  BU  TÜR  GARANTİLER  YALNIZCA  YASALARIN  GEREKTİRDİĞİ  

SINIRLAR  ÖLÇÜSÜNDE  GEÇERLİDİR  VE  GARANTİ  SÜRESİYLE  SINIRLIDIR.  BU  

SÜREDEN  SONRA  HİÇBİR  GARANTİ  GEÇERLİ  OLMAZ.  BAZI  ÜLKELER  YA DA  HUKUK  

DÜZENLERİ  ZIMNİ  GARANTİLERİN  NE  KADAR  SÜREYLE  GEÇERLİ  OLACAĞI  

KONUSUNDA  SINIRLAMA  YAPILMASINA  İZİN  VERMEZ.  BU  DURUMDA  YUKARIDAKİ  

SÜRE  SINIRLAMASI  SİZİN  İÇİN  GEÇERLİ  OLMAYABİLİR.  

Garanti  Hizmetinin  Alınması  

Ürün,  garanti  süresi  içinde  garanti  edildiği  gibi  çalışmazsa,  Lenovo’ya  ya da  yetkili  bir  Garanti  Hizmet  

Çözüm  Ortağı’na  başvurarak  garanti  hizmeti  alabilirsiniz.  Bunların  her  birine  ″Garanti  Hizmet  Çözüm  

Ortağı″  denir.  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortakları  ve  bunların  telefon  numaralarının  bulunduğu  bir  listeye  şu 

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

Garanti  hizmeti  tüm  bölgelerde  mevcut  olmayabilir  ve  bölgeden  bölgeye  farklılık  gösterebilir.  Bir  Garanti  

Hizmet  Çözüm  Ortağı’nın  olağan  hizmet  alanı  dışında,  garanti  hizmeti  için  ücret  talep  edilebilir.  Belirli  

bölgelerdeki  hizmet  bilgileri  için  yerel  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağı’na  başvurun.  
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Sorunların  Çözülmesi  İçin  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınızın  Yapacakları  

Hizmet  almak  için  bir  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağı’na  başvurduğunuzda,  belirlenen  sorun  saptama  ve  

çözme  prosedürlerini  izlemeniz  gerekir.  

Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  sorununuzu  telefonla  ya da  uzaktan  destek  sağlayarak  tanılamaya  ve  

çözmeye  çalışır.  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  sizi  belirtilen  yazılım  güncellemelerini  yüklemeye  ve 

kurmaya  yönlendirebilir.  

Bazı  sorunlar,  sizin  takabileceğiniz  (klavye,  fare,  hoparlör,  bellek,  sabit  disk  sürücüsü  ya  da  kapı  

çoğaltıcısı  gibi)  ve  ″Müşteri  Tarafından  Değiştirilebilir  Birim″ ya  da  ″CRU″ olarak  adlandırılan  bir  yedek  

parça  ile  çözülebilir.  Böyle  bir  durumda,  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  CRU’yu  size  takmanız  için  

gönderir.  

Sorununuz  telefonla  ya  da  uzaktan,  yazılım  güncellemelerini  kurmanızla  ya  da bir  CRU  ile  çözülemiyorsa,  

Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız,  Garanti  Bilgileri  (sayfa  23)  başlıklı  bölümde  açıklanan  ve ürününüz  için  

belirlenen  garanti  hizmeti  tipi  kapsamında  hizmet  almanızı  sağlayacaktır.  

Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  ürününüzü  onarmanın  mümkün  olmadığına  karar  verirse,  ürününüzü  en  

azından  işlevsel  olarak  eşdeğerde  bir  yenisiyle  değiştirir.  

Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız,  ürününüzü  onarmanın  ya da değiştirmenin  mümkün  olmadığına  karar  

verirse,  son  çare  olarak,  paranızın  iade  edilmesi  için  ürünü  satın  aldığınız  yere  ya  da Lenovo’ya  

götürmeniz  gerekir.  

Ürün  ya  da  Parçanın  Değiştirilmesi  

Garanti  hizmeti  kapsamında  bir  ürün  ya  da  parça  değiştirildiğinde,  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınızın  

değiştirdiği  eski  ürün  ya  da  parça  Lenovo’nun,  yerine  konan  ise  sizin  malınız  olur. Çıkarılan  tüm  öğeler  

orijinal  ve  değiştirilmemiş  olmalıdır.  Yerine  takılan  birimler  yeni  olmayabilir,  ancak  iyi  çalışır  durumda  ve  

en  azından  değiştirilenle  işlevsel  olarak  eşdeğerde  olacaktır.  Yerine  takılan  birimler,  değiştirilen  birimin  

garanti  durumuna  sahip  olur.  

Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  bir  ürün  ya  da  parçayı  değiştirmeden  önce  aşağıdakileri  kabul  etmiş  

sayılırsınız:  

1.   Garanti  kapsamında  olmayan  tüm  aksamları,  parçaları,  seçenekleri,  değişiklikleri  ve  bağlantıları  

çıkarmayı;  

2.   Ürünün,  değiştirilmesini  engelleyecek  hiçbir  yasal  zorunluluk  ya  da kısıtlama  altında  olmamasını  

sağlamayı;  ve  

3.   Sahibi  olmadığınız  bir  ürüne  ilişkin  olarak  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınızın  hizmet  verebilmesi  için  

ürünün  sahibinden  yetki  almayı.

Ek  Sorumluluklarınız  

Uygun  olduğunda,  hizmet  isteğinde  bulunmadan  önce  şunları  kabul  etmiş  sayılırsınız:  

1.   Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınızın  sağladığı  hizmet  isteği  prosedürünü  izlemeyi;  
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2.   Üründeki  tüm  programları  ve  verileri  yedeklemeyi  ya da  güvenlik  altına  almayı;  

3.   Bu  garantinin  koşullarının  yerine  getirilebilmesi  için  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınızın  tüm  sistem  

şifrelerinize  ya  da  parolalarınıza  ve  tesisinize  yeterli,  özgür  ve  güvenli  olarak  erişmesine  olanak  

tanımayı;  ve  

4.   Kimliği  belirli  ya  da  belirlenebilir  olan  kişiler  hakkındaki  tüm  bilgilerin  (″Kişisel  Veriler″) üründen  

silindiğini  ya  da  silmediğiniz  kalan  Kişisel  Verilerle  ilgili  olarak,  yürürlükteki  tüm  yasalara  uygunluk  

sağlamayı.  

Kişisel  Bilgilerin  Kullanılması  

Bu  garanti  kapsamında  hizmet  alırsanız,  Lenovo,  garanti  hususunuzla  ilgili  bilgileri  ve  adınız,  telefon  

numaralarınız  ve  e-posta  adresiniz  de  içinde  olmak  üzere  erişim  bilgilerinizi  saklar,  kullanır  ve işler.  

Lenovo  bu  bilgileri,  bu  garanti  kapsamında  hizmet  gerçekleştirmek  ve size  sağladığımız  garanti  hizmetinin  

verimliliğiyle  ilgili  şirket  içinde  ortaya çıkan  görüşleri  size  iletmek  gibi  yöntemlerle  sizinle  iş ilişkimizi  

geliştirmek  için  kullanır.  Garanti  hizmetimizden  memnun  kalıp  kalmadığınızı  öğrenmek  ya  da sizi  geri  

toplanacak  ürünler  ya  da  güvenlikle  ilgili  konularda  bilgilendirmek  için  sizinle  iletişim  kurabiliriz.  Bu  

amaçlar  doğrultusunda,  bilgilerinizi  iş  yaptığımız  herhangi  bir  ülkeye  aktarabilir  ve  bizim  adımıza  hareket  

eden  tüzel  kişilere  verebiliriz.  Ayrıca,  bilgilerinizi  yasaların  ya  da  yasal  yetkililerin  gerekli  gördüğü  

durumlarda  açıklayabiliriz.  

Bu  Garantinin  Kapsamı  Dışındakiler  

Aşağıdakiler  bu  garantinin  kapsamı  dışındadır:  

v   Bir  ürünün  kesintisiz  ya  da  hatasız  çalışması;  

v   Verilerinizdeki  kayıp  ya  da  hasarlar;  

v   Ürünle  birlikte  sağlanan  ya  da  sonradan  kurulan  yazılım  programları;  

v   Hatalı  kullanım,  kaza,  değişiklik,  uygun  olmayan  fiziksel  ortam  ya  da  işletim  ortamı, doğal  afet,  güç  

kesintileri  ya  da  sizin  tarafınızdan  yapılan  uygun  olmayan  bir  bakım  nedeniyle  ortaya çıkan  arızalar;  

v   Tüm  üçüncü  kişilere  ait  ürünler.  Bunlara  Lenovo’nun  sizden  gelen  bir  istek  üzerine  tedarik  ederek,  

Lenovo  ürünü  ile  birlikte  sağladığı  ya  da  Lenovo  ürünü  ile  bütünleştirdiği  ürünler  de  dahildir;  ve 

v   Herhangi  bir  teknik  ya  da  ″nasıl  yapılır?″ tipi  sorulara  ve  ürününüzün  hazırlığı  ve  kuruluşuna  ilişkin  

destek.

Bu  garanti,  ürün  ya  da  parçaların  üzerindeki  tanıtım  etiketlerinin  sökülmesi  ya  da  değiştirilmesi  halinde  de 

geçerliliğini  yitirir.  

Sorumluluğun  Sınırı  

Lenovo,  ürün  yalnızca  1)  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınızın  zilyedliğindeyken  ya da 2) nakliyesinden  

Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağı’nın  sorumlu  olduğu  durumlarda  sevk  edilirken  doğan  kayıp  ya  da 

hasarlardan  sorumludur.  

Lenovo  ya  da  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  gizli,  size  özel  ya da  kişisel  veriler  de  dahil  olmak  üzere  

ürün  içindeki  hiçbir  verinizden  sorumlu  değildir.  Ürün  bakıma  gönderilmeden  ya  da iade  edilmeden  önce  

bu  tür  bilgilerin  tümünü  kaldırmalı  ve/ya  da  yedeklemelisiniz.  
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Lenovo’nun  kusurundan  ya  da  sorumluluklarını  yerine  getirmemesinden  kaynaklanan  zararınızı  talep  

etmeye  hak  kazanabileceğiniz  durumlar  olabilir.  Bu  tür  durumların  her  birinde,  Lenovo’dan  zararınızı  

tazmin  etmeye  neden  olan  hukuki  dayanak  her  ne  olursa  olsun  (esaslı  ihlal,  ihmal,  yanlış  beyan  ve  diğer  

sözleşme  ya  da  haksız  fiil  iddiaları  da  dahil  olmak  üzere),  yürürlükteki  kanunlar  ile  feragat  edilemeyen  ya  

da  sınırlandırılamayan  sorumluluklar  haricinde  ve  ölçüsünde,  Lenovo,  uğradığınız  doğrudan  gerçek  

hasarlardan,  yalnızca  ürün  için  ödediğiniz  ücretle  sınırlı  olmak  koşuluyla  sorumludur.  Bu  sınırlama,  

Lenovo’nun  yasal  olarak  yükümlü  olduğu  bedensel  yaralanma  (ölüm  dahil)  ve taşınmaz  mallar  ile  kişisel  

maddi  mallara  verilen  hasarlar  için  geçerli  değildir.  

Bu  sınır  ayrıca  Lenovo’nun  sağlayıcıları,  yetkili  satıcıları  ve  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  için  de  

geçerlidir.  Bu,  Lenovo’nun,  Lenovo  sağlayıcılarının,  yetkili  satıcılarının  ve  Garanti  Hizmet  Çözüm  

Ortağınızın  toplu  olarak  sorumlu  oldukları  azami  tutardır.  

HİÇBİR  KOŞULDA,  LENOVO’NUN  SAĞLAYICILARI,  YETKİLİ  SATICILARI  YA DA  

GARANTİ  HİZMET  ÇÖZÜM  ORTAKLARI  OLASILIKLARI  ÖNCEDEN  BİLDİRİLMİŞ  OLSA  

DAHİ  AŞAĞIDAKİ  ZARARLARDAN  SORUMLU  OLMAZLAR:  1) ÜÇÜNCÜ  KİŞİLERİN  

ZARARLAR  NEDENİYLE  SİZE  YÖNELTTİĞİ  İDDİALARDAN;  2) VERİLERİNİZDEKİ  

KAYIP  YA DA  HASARLARDAN;  YA DA  3) KAR  KAYBI,  GELİR  KAYBI,  İTİBAR  KAYBI  VEYA  

BEKLENEN  TASARRUFUN  KAYBI  DAHİL  ÖZEL,  ARIZİ  YA DA  DOLAYLI  ZARARLARDAN  

YA DA  SONUÇTA  ORTAYA  ÇIKAN  EKONOMİK  ZARARLARDAN.  BAZI  ÜLKELER  YA DA  

HUKUK  DÜZENLERİ,  ARIZİ  YA DA  SONUÇTA  ORTAYA  ÇIKAN  ZARARLARIN  KAPSAM  

DIŞI  TUTULMASINA  YA DA  SINIRLANMASINA  İZİN  VERMEZ,  BU  DURUMDA  

YUKARIDAKİ  SINIRLAMA  YA DA  KAPSAM  DIŞI  TUTMALAR  SİZİN  İÇİN  GEÇERLİ  

OLMAYABİLİR.  

Anlaşmazlıkların  Çözümlenmesi  

Ürününüzü  Kamboçya,  Endonezya,  Filipinler,  Vietnam  ya  da  Sri  Lanka’da  satın  aldıysanız,  bu  garanti  

konusunda  ya  da  garantiyle  bağlantılı  olarak  doğan  tüm  anlaşmazlıklar  Singapur’da  gerçekleşecek  tahkim  

sonucunda  karara  bağlanır  ve  bu  garanti,  kanunlar  ihtilafı  dikkate  alınmaksızın,  Singapur  kanunlarına  

uygun  olarak  yürütülür,  yorumlanır  ve  uygulanır.  Ürününüzü  Hindistan’da satın  aldıysanız,  garanti  

konusunda  ya  da  garantiyle  bağlantılı  olarak  doğan  tüm  anlaşmazlıklar  Hindistan’ın  Bangalore  kentinde  

gerçekleşecek  tahkim  sonucunda  karara  bağlanır.  Singapur’daki  tahkim,  Singapur  Uluslararası  Tahkim  

Merkezi’nin  o sırada  yürürlükte  olan  Tahkim  Kurallarına  (″SIAC  Kuralları″)  uygun  olarak  yürütülecektir.  

Hindistan’daki  tahkim,  Hindistan’da  o sırada  yürürlükte  olan  kanunlara  uygun  olarak  yürütülecektir.  

Hakem  kararı  tarafların  itiraz  hakkı  olmaksızın  nihai  ve  bağlayıcıdır  ve yazılı  olmak  kaydıyla  konuya  

ilişkin  kararı  ve  mer’i  kanun  hükümlerinin  uygulanmasıyla  varılan  sonuçları  belirtir. Tüm  tahkim  

muameleleri,  sunulan  belgeler  de  dahil  olmak  üzere,  İngilizce  olarak  yürütülür  ve bu  muamelelerde  bu  

garantinin  İngilizce  olarak  hazırlanan  kopyası  diğer  tüm  dillerdeki  kopyalardan  öncelikli  olarak  uygulanır.  

Diğer  Haklar  

BU  GARANTİ  SİZE  BELİRLİ  YASAL  HAKLAR  VERİR  VE  ÜLKELERE  GÖRE  YA DA  

HUKUK  DÜZENLERİNE  GÖRE  DEĞİŞEBİLEN  BAŞKA  HAKLARINIZ  DA  OLABİLİR.  

AYRICA,  GEÇERLİ  YASA  YA DA  LENOVO  İLE  YAPTIĞINIZ  YAZILI  SÖZLEŞME  

KAPSAMINDA  BAŞKA  HAKLARINIZ  DA  OLABİLİR.  BU  GARANTİDEKİ  HİÇBİR  HÜKÜM,  
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TÜKETİM  MALLARININ  SATIŞINI  DÜZENLEYEN  ULUSAL  YASA  KAPSAMINDAKİ,  

SÖZLEŞME  İLE  FERAGAT  EDİLEMEYEN  YA DA  SINIRLANDIRILAMAYAN  TÜKETİCİ  

HAKLARI  DA  DAHİL  OLMAK  ÜZERE,  YASAL  HAKLARI  ETKİLEMEZ. 

Avrupa  Ekonomik  Alanı  (EEA)  

EEA  içindeki  müşteriler  Lenovo’ya  aşağıdaki  adresten  erişebilirler:  Lenovo  Warranty  & Service  Quality  

Dept.,  PO  Box  19547,  Inverkip  Road,  Greenock,  İskoçya  PA16 9WX.  EEA  ülkelerinde  satın  alınan  

Lenovo  donanım  ürünlerine  ilişkin  garanti  hizmeti  ürünün  Lenovo  tarafından  duyurulduğu  ve satışa  

sunulduğu  tüm  EEA  ülkelerinde  alınabilir.  

Bu  Lenovo  Uluslararası  Garantisi’nin  diğer  dillerde  hazırlanan  kopyalarına  şu adresten  erişebilirsiniz:  

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

Garanti Bilgileri 

Garanti  süresi,  ülkelere  ve  bölgelere  göre  değişiklik  gösterebilir  ve bu  süre  bilgisayarınızla  birlikte  

gönderilen  Dizüstü  Bilgisayar  Tanıtma  ve  Kullanma  Kılavuzu’nun  Ek  A  bölümünde  belirtilmiştir.  

Talep  edildiği  takdirde,  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız,  gerekirse,  ürününüz  için  belirlenen  garanti  

hizmeti  tipine  ve  sağlanan  hizmete  göre  onarım  ya  da  parça  değiştirme  hizmeti  sağlayacaktır.  Hizmetin  ne  

zaman  sağlanacağı,  hizmeti  istediğiniz  zamana,  parçaların  mevcut  olup  olmadığına  ve diğer  etkenlere  

bağlıdır.  

Üç  yıllık  garanti  süresinin,  ilk  iki  yılında  parça  ve  işçilik  ücretsizdir,  üçüncü  yıl  parça  ücretsiz,  değiştirme  

hizmeti  ücretlidir.  Yazılımların  yeniden  kurulması,  disk  değişimi  gerektiren  fiziksel  arıza  durumu  hariç  

ücretsiz  değildir.  

a.  garanti  süresinin  ilk  yılında  (ya  da  kanunun  gerektirdiği  üzere  daha  uzun  bir  süre)  parçalar  ve işçilik;  ve 

Garanti  Hizmetinin  Tipi  

1. Müşteri  Tarafından  Değiştirilebilir  Birim  (″CRU″) Hizmeti  

CRU  Hizmetinde,  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  CRU’ları  size  takmanız  için  gönderir.  Birçok  CRU  

kolayca  kurulurken,  bazı  CRU’lar  bazı  teknik  bilgilerin  ve araçların  bulunmasını  gerektirir.  CRU  bilgileri  

ve  değiştirme  yönergeleri,  ürününüzle  birlikte  size  gönderilir  ve bunlar  talep  halinde  her  zaman  

Lenovo’dan  edinilebilir.  Bazı  CRU  kuruluşlarını  ürününüz  için  belirlenen  bir  garanti  hizmet  tipi  

kapsamında  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınızın  yapmasını  isteyebilirsiniz.  Dış  CRU’ların  kuruluşu  

(örneğin,  fare,  klavye  ya  da  görüntü  birimi)  sizin  sorumluluğunuzdadır.  Lenovo,  yeni  CRU  ile  birlikte  

gönderilen  malzemelerde,  arızalı  CRU  parçasının  geri  gönderilmesinin  gerekli  olup  olmadığını  belirtir. 

İade  gerekliyse,  1)  yeni  CRU  parçasıyla  birlikte  iade  yönergeleri,  ücreti  önceden  ödenmiş  bir  iade  etiketi  

ve  taşımak  üzere  bir  kutu  gönderilir  ve  2)  arızalı  CRU’yu  yeni  CRU’yu  aldıktan  sonra  30  gün  içinde  

Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınıza  iade  etmezseniz,  yeni  CRU  için  sizden  ücret  talep  edilebilir.  

2. Müşteri  Yerinde  Hizmet  
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Müşteri  Yerinde  Hizmet  tipinde,  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  ürünü  sizin  yerinizde  onarır  ya  da  

değiştirir.  Lenovo  ürününün  sökülüp  takılması  için  uygun  bir  çalışma  alanı  sağlamanız  gerekir.  Bazı  

ürünlerde,  bazı  onarımların  gerçekleştirilebilmesi  için  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağının  ürünü  belirli  bir  

hizmet  merkezine  göndermesi  gerekebilir.  

3.  Kurye  ya  da  Depo  Hizmeti  

Kurye  ya  da  Depo  Hizmetinde,  ürününüz  belirli  bir  hizmet  merkezinde  onarılır  ya  da değiştirilir;  ürünün  

ilgili  hizmet  merkezine  gönderilmesini  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  ayarlar.  Ürünün  sökülmesinden  

siz  sorumlu  olursunuz.  Ürünü  belirlenen  hizmet  merkezine  göndermeniz  için  size  bir  teslimat  kutusu  

sağlanacaktır.  Bir  kurye ürününüzü  gelip  alacak  ve  belirlenen  hizmet  merkezine  teslim  edecektir.  Ürün  

onarıldıktan  ya  da  değiştirildikten  sonra,  size  iade  edilmesi  hizmet  merkezi  tarafından  ayarlanacaktır.  

4.  Müşteri  Tarafından  Teslim  ya  da  Posta  ile  Teslim  Hizmetleri  

Müşteri  Tarafından  Teslim  ya  da  Posta  ile  Teslim Hizmetinde,  ürünün  sizin  tarafınızdan  teslimi  ya  da 

gönderilmesi  üzerine,  ürününüz  belirli  bir  hizmet  merkezinde  onarılır  ya  da değiştirilir.  Ürünün  düzgün  bir  

şekilde  paketlenmiş  olarak,  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınızın  belirlediği  yere  teslimi  ya da  posta  ile  

gönderilmesinden  (aksi  belirtilmedikçe,  masraflar  önceden  ödenecektir)  siz  sorumlusunuzdur.  Ürün  

onarıldıktan  ya  da  değiştirildikten  sonra,  teslim  almanıza  hazır  bulundurulacaktır.  Ürünün  teslim  

alınmaması  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınızın  uygun  bulduğunda  ürünü  atmasına  neden  olabilir.  Posta  ile  

Teslim  Hizmetinde,  Garanti  Hizmet  Çözüm  Ortağınız  aksini  belirtmedikçe,  ürünün  size  iade  masrafları  

Lenovo’ya  aittir.  

Meksika için Garanti Eki 

Bu  ek,  Lenovo  Uluslararası  Garanti  Bildirimi’nin  bir  parçası  olarak  değerlendirilir  ve  yalnızca  ve size  

münhasır  olarak  Meksika  Birleşik  Devletleri  toprakları  içinde  dağıtılan  ve  ticari  olarak  sunulan  ürünler  

için  geçerli  olacaktır.  Herhangi  bir  çelişki  olması  durumunda,  bu  ekin  koşulları  uygulanacaktır.  

Donatıda  önceden  kurulmuş  olan  tüm  yazılım  programları  için,  kuruluş  hatalarıyla  ilgili  olarak  satın  alma  

tarihinden  itibaren  yalnızca  otuz  (30)  günlük  bir  garanti  olmalıdır.  Lenovo,  bu  tür  yazılım  

programlarındaki  ve/ya  da  sizin  kurduğunuz  ya  da  ürün  satın  alındıktan  sonra  kurulan  herhangi  bir  ek  

yazılım  programındaki  bilgilerden  sorumlu  değildir.  

Garantide  ücretlendirilemeyen  hizmetler,  yetki  verilmeden  önce  son  kullanıcıya  ücretlendirilecektir.  

Garanti  kapsamında  onarımın  gerekli  olması  durumunda,  Hizmet  ve  Destek  telefon  numaralarının  listesi  

için  lütfen  http://www.lenovo.com/support/phone adresine  bakın.  Bulunduğunuz  şehir  ya da konumda  ya 

da  şehrinize  ya  da  bulunduğunuz  konuma  en  fazla  70  kilometre  mesafede  Yetkili  Hizmet  Merkezi  yoksa,  

ürünün  en  yakın  Yetkili  Hizmet  Merkezi’ne  nakliyesine  ilişkin  makul  teslim  ücretleri  garanti  kapsamında  

yer  alır. Ürünün  sevkiyatı  ile  ilgili  gerekli  onayları  ya  da  bilgileri  almak  ve  sevkiyat  adresini  öğrenmek  

için  lütfen  en  yakın  Yetkili  Hizmet  Merkezi’ni  arayın.  

Yetkili  Hizmet  Merkezleri’nin  (Authorized  Service  Centers)  bir  listesini  elde  etmek  için,  lütfen  şu adresi  

ziyaret  edin:  

 

24 ThinkPad® Güvenlik  ve Garanti  Kılavuzu

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


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

Üreten:  

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  

Satışa  Sunan:  

Lenovo  Mexico  S de  RL  de  CV  

Av. Santa  Fe  505,  Piso  15  

Col.  Cruz  Manca  

Cuajimalpa,  México,  DF  

CP  05349  

Telefon  Numarası:  55-5000-8500  

Ticari Markalar 

Aşağıdaki  terimler,  Lenovo’nun  ABD  ve/veya  diğer  ülkelerdeki  ticari  markalarıdır:  

   Lenovo  

   ThinkPad  

Diğer  şirket,  ürün  ya  da  hizmet  adları  ilgili  şirketlerin  ticari  markaları  ya da  hizmet  

markaları  olabilir.
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Parça numarası:  42W9668

  

Çin’de basılmıştır.   

 

  

(1P) P/N: 42W9668  
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