
ThinkPad® G40 Series
Ghid de service şi de depanare

���





ThinkPad® G40 Series
Ghid de service şi de depanare

���



Notă
Înainte de a folosi aceste informaţii şi produsul la care se referă, citiţi informaţiile generale din Anexă A, “Instrucţiuni
importante privind siguranţa”, pe pagina 43, Anexă B, “Informaţii despre comunicaţia fără fir”, pe pagina 49, Anexă C,
“Informaţii despre garanţie”, pe pagina 51 şi Anexă D, “Observaţii”, pe pagina 65.

PERICOL

v Pentru a evita electrocutarea, atunci când instalaţi, mutaţi sau deschideţi capacele acestui produs sau ale dispozitivelor
ataşate, conectaţi şi deconectaţi cablurile aşa cum se arată în continuare. Introduceţi cordonul de alimentare într-o priză
împământată corespunzător.

v Nu ţineţi pentru o perioadă lungă de timp baza calculatorului în poale sau în contact cu alte părţi ale corpului când
calculatorul funcţionează sau când i se încarcă bateria. Calculatorul disipă căldură în timpul funcţionării normale.
Căldura disipată depinde de intensitatea activităţii sistemului şi de nivelul de încărcare a bateriei. Contactul prelungit cu
corpul dumneavoastră, chiar şi prin haine, poate crea disconfort şi eventual arsuri pe piele.

v Pentru a reduce riscul electrocutării, nu folosiţi calculatorul în apă sau în apropierea acesteia.

v Pentru a evita şocurile electrice, nu folosiţi în timpul unei furtuni cu descărcări electrice calculatorul împreună cu un cablu
telefonic conectat la el. În timpul unei furtuni cu descărcări electrice, nu introduceţi sau nu scoateţi cablul în/din priza de
telefon din perete.

v Depozitaţi ambalajele într-un loc sigur, unde copiii nu au acces, pentru a preveni riscul de sufocare cu pungile de plastic.

v Ansamblul acumulator conţine o cantitate mică de substanţe primejdioase. Există pericolul declanşării unei explozii dacă
bateria este înlocuită incorect, expusă la foc sau apă, scurtcircuitată sau dezasamblată. Nu lăsaţi bateria la îndemâna
copiilor şi nu o aruncaţi într-un coş de gunoi care va ajunge în final la groapa de gunoi.

v Pentru a reduce riscul unui incendiu, utilizaţi numai cabluri telefonice nr. 26 AWG sau mai groase.

v Lampa fluorescentă din ecranul LCD conţine mercur. Nu o aruncaţi în cutiile de gunoi care sunt golite în gropi de gunoi.
Manipularea neatentă sau căderea calculatorului poate duce la spargerea ecranului LCD şi lichidul său intern vă poate
atinge ochii sau mâinile. Spălaţi imediat cu apă zonele afectate. Dacă simptomele persistă, apelaţi la un medic.

v Nu dezasamblaţi unitatea de stocare optică, deoarece aţi putea să vă expuneţi la radiaţii periculoase.

v Evitaţi expunerea directă a ochilor la raza laser existentă în unele unităţi.

Ediţia întâi (februarie 2003)

Următoarele paragrafe nu se referă la Marea Britanie sau la alte ţări unde asemenea prevederi nu sunt compatibile cu legile
locale:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION OFERĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE ″CA ATARE″, FĂRĂ NICI UN
FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ELE, GARANŢIILE
SUBÎNŢELESE DE NEÎNCĂLCARE, COMERCIALIZARE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Deoarece unele
state nu permit declinarea răspunderii pentru garanţiile explicite sau implicite asociate anumitor tranzacţii, este posibil ca această
declaraţie să nu fie valabilă în cazul dumneavoastră.

Aceste informaţii pot conţine inexactităţi tehnice sau erori tipografice. Informaţiile prezentate sunt modificate periodic, aceste
modificări fiind incluse în noile ediţii ale publicaţiei. IBM poate îmbunătăţi şi/sau modifica produsul (produsele) şi/sau programele
descrise în această publicaţie în orice moment, fără nici o notificare.

IBM poate utiliza sau distribui oricare dintre informaţiile pe care le furnizaţi în orice mod considerat adecvat, fără ca aceasta să
implice vreo obligaţie faţă de dumneavoastră.

© Copyright International Business Machines Corporation 2003. Toate drepturile rezervate.



Observaţii importante pentru utilizatori

Observaţii importante pentru utilizatori

Calculatorul ThinkPad G40 respectă standardele privind frecvenţa radio şi siguranţa
pentru fiecare regiune sau ţară în care s-a primit aprobarea de a folosi comunicaţia fără
fir. Sunteţi obligat să instalaţi şi să folosiţi calculatorul ThinkPad în strictă concordanţă
cu reglementările locale pentru frecvenţele radio. Înainte de a folosi calculatorul
ThinkPad G40, vă rugăm să căutaţi şi să citiţi “Regulatory Notice for ThinkPad G40”,
un anunţ care vine în completarea acestui ghid de depanare şi service. Acest anunţ este
inclus în pachet alături de această publicaţie.

Informaţii despre capacitatea discului

În loc să furnizeze împreună cu calculatorul un CD pentru reparare sau un CD cu
Windows®, IBM® oferă metode mai simple de realizare a operaţiilor asociate de obicei
cu aceste CD-uri. Fişierele şi programele pentru aceste metode alternative sunt pe discul
dumneavoastră, astfel că nu mai este nevoie să căutaţi CD-urile rătăcite şi scăpaţi de
problemele pe care le implică folosirea unei versiuni incorecte de CD.

Într-o secţiune (partiţie) ascunsă a discului se află o copie de siguranţă completă a
tuturor fişierelor pe care IBM le-a preinstalat pe calculatorul dumneavoastră. Chiar dacă
sunt ascunse, copiile de siguranţă consumă din spaţiului discului. De aceea, când
verificaţi capacitatea discului sub Windows®, capacitatea totală a discului apare mai
mică decât cea vă puteţi aştepta. Discrepanţa se explică prin conţinutul partiţiei ascunse.
(Vedeţi “Recuperarea software-ului preinstalat” pe pagina 30.)

Pentru mai multe informaţii despre refacerea conţinutul original, preinstalat al discului,
vedeţi sursa de ajutor integrată în sistem, Access IBM. Apăsaţi butonul albastru Access
IBM sau faceţi clic pe icoana Access IBM de pe desktop şi apoi răsfoiţi secţiunea Learn
pentru a vedea diferite subiecte referitoare la salvarea de siguranţă şi recuperare.

© Copyright IBM Corp. 2003 iii



iv ThinkPad® G40 Series Ghid de service şi de depanare



Găsirea informaţiilor cu Access IBM

Butonul albastru Access IBM vă poate ajuta în multe situaţii în care calculatorul
funcţionează normal şi chiar în cazul contrar. Din desktop, apăsaţi butonul Access IBM
pentru a deschide Access IBM. Access IBM este centrul de ajutor de pe calculator care
vă prezintă o serie de imagini informative şi instrucţiuni uşor de urmat pentru a putea
începe şi continua folosirea eficientă a calculatorului. De asemenea, cu butonul Access
IBM puteţi să întrerupeţi secvenţa de pornire a calculatorului şi să porniţi Access IBM
Presdesktop Area. Dacă Windows® nu porneşte corect, apăsaţi butonul Access IBM în
timpul secvenţei de pornire a calculatorului şi porniţi Access IBM Predesktop Area.
Folosiţi această zonă ca să rulaţi diagnoze, să vă restauraţi salvările de siguranţă
(presupunând că aţi făcut salvări de siguranţă cu IBM Rapid Restore PC), să refaceţi
conţinutul din fabrică (ceea ce era pe calculator atunci când l-aţi primit), să porniţi un
utilitar care să vă permită modificarea secvenţei de pornire şi obţinerea informaţiilor
esenţiale despre sistem şi să porniţi IBM BIOS Setup Utility, unde puteţi verifica şi
modifica setările BIOS.

Apăsaţi butonul Access IBM pentru a deschide aplicaţiile care vă aduc la dispoziţie toate
resursele IBM. Pe următoarea pagină veţi vedea pagina Welcome (Bun venit) Access

© Copyright IBM Corp. 2003 v



IBM, care explică cu ce anume vă ajută fiecare parte din Access IBM.

Unele dintre subiectele incluse în sistemul de ajutor conţin scurte videoclipuri care vă
arată cum să realizaţi anumite operaţii, cum ar fi înlocuirea bateriei, introducerea unei
PC Card sau mărirea capacităţii de memorie. Faceţi clic pe butonul de redare pentru a
urmări secvenţa video.
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ThinkPad la prima privire

Vedere din faţă

Vedere din spate

ThinkPad la prima privire
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Caracteristici
Procesor
v Procesor Intel® Pentium® 4
v Procesor Intel® Celeron®

Memorie
v Încorporată: 128 MB sau 256 MB, în funcţie de model
v Maxim: 1024 MB

Dispozitivul de stocare
v Unitate de disc de 2,5 inch: 20 GB sau 40 GB, în funcţie de model

Ecran

Ecranul color utilizează tehnologia TFT:
v Dimensiune: 14,1 inch sau 15,0 inch
v Rezoluţie:

– LCD: 1024 x 768 sau 1400 x 1050, în funcţie de model
– Monitor extern: Până la 1600-pe-1200

v Control strălucire

Tastatură
v 87 de taste, 88 de taste sau 92 de taste
v TrackPoint®

v Taste funcţionale Fn
v Buton Access IBM
v Butoane de control volum
v Taste Înainte şi Înapoi

Caracteristici
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Unitate de dischetă

Pentru a obţine cele mai bune performanţe de la unităţile dumneavoastră de dischetă,
utilizaţi dischete de calitate superioară (cum sunt dischetele IBM), care îndeplinesc sau
depăşesc specificaţiile din standardele următoare:
v Dischetă neformatată de 1 MB, 3,5 inch (2DD):

– ANSI (American National Standards Institute) X3.137
– ISO (International Standards Organization) 8860
– ECMA (European Computer Manufacturers Association) 100

v Dischetă neformatată de 2 MB, 3,5 inch (2 HD):
– ANSI X3.171
– ISO 9529
– ECMA 125

Interfaţa externă
v Conector pentru interfaţă paralelă (IEEE 1284A)
v Conector pentru mouse PS/2/tastatură
v Conector pentru monitor extern
v Slot PC Card (Tip III)
v Mufă pentru cască
v Mufă pentru microfon
v Patru conectori Universal Serial Bus (USB 2.0)
v Conector telefonic RJ11 (disponibil dacă este instalată caracteristica pentru modem)
v Conector Ethernet RJ45
v Caracteristica integrată pentru LAN fără fir (IEEE 802.11b) (la unele modele)
v Caracteristica integrată pentru LAN fără fir (IEEE 802.11b sau IEEE 802.11a/b) (la

unele modele)

Caracteristici
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Specificaţii
Dimensiune
v Lungime: 329 mm (12,95 inch)
v Lăţime: 282,5 mm (11,2 inch)
v Înălţime: 37,1 mm – 50,9 mm (1,46 inch – 2,00 inch)

Mediu
v Altitudinea maximă fără presurizare: 3048 m (10.000 ft)
v Temperatura

– La altitudini până la 2438 m (8000 ft)
- Funcţionare fără dischetă: de la 5° la 35°C (de la 41° la 95°F)
- Funcţionare cu dischetă: de la 10° la 35°C (de la 50° la 95°F)
- Nefuncţional: de la 5° la 43°C (de la 41° la 110°F)

– La altitudini peste 3048 m (10.000 ft)
- Temperatura maximă de funcţionare: 31,3°C (88° F)

Notă: Când încărcaţi acumulatorul, temperatura acestuia trebuie să fie de cel puţin
10°C (50°F).

v Umiditate relativă:
– Funcţionare fără dischetă în unitate: de la 8% la 95%
– Funcţionare cu o dischetă în unitate: de la 8% la 80%

Căldura degajată
v Maxim 120 W (410 Btu/h)

Sursa de alimentare (adaptor c.a.)
v Intrare alternativă la 50 - 60 Hz
v Regimul nominal al adaptorului c.a.: 100-240 V c.a., 50 la 60 Hz

Ansamblul baterie
v Ansamblu baterie cu 12 celule Li-Ion (litiu-ioni)

– Tensiune nominală: 10,8 V c.c.
– Capacitate: 8,8 Ah

v Ansamblu baterie cu 6 celule Li-Ion (litiu-ioni)
– Tensiune nominală: 10,8 V c.c.
– Capacitate: 4,4 Ah

v Ansamblu baterie cu 8 celule NiMH (nichel-hidrură metalică)
– Tensiune nominală: 9,6 V c.c.
– Capacitate: 4,5 Ah

Specificaţii
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Îngrijirea calculatorului ThinkPad
Deşi calculatorul dumneavoastră este proiectat să funcţioneze în siguranţă în medii de
lucru normale, nu trebuie să îl manevraţi cu neglijenţă. Urmând aceste sugestii
importante, funcţionarea calculatorului dumneavoastră va fi optimă, iar folosirea lui vă
va face plăcere.

Sugestii importante:

Fiţi atent unde şi cum lucraţi
v Nu aduceţi în contact baza calculatorului cu genunchii sau cu altă parte a corpului

dumneavoastră pentru o perioadă îndelungată atunci când funcţionează calculatorul
sau când se încarcă bateria. Calculatorul disipă căldură în timpul funcţionării normale.
Căldura disipată depinde de intensitatea activităţii sistemului şi de nivelul de
încărcare a bateriei. Contactul prelungit cu corpul dumneavoastră, chiar şi prin
îmbrăcăminte, ar putea cauza disconfort sau, eventual, arsura pielii.

v Păstraţi lichidele la o anumită distanţă de calculatorul dumneavoastră (pentru a evita
vărsarea lor accidentală) şi ţineţi-vă calculatorul departe de apă (pentru a evita
pericolul unei electrocutări).

v Păstraţi materialele pentru împachetare la loc sigur, unde nu pot ajunge copiii, pentru
a preveni riscul de sufocare cu pungile din plastic.

v Ţineţi-vă calculatorul departe de magneţi, telefoane celulare active, aparate electrice
sau difuzoare (la 13 cm/5 inch).

v Evitaţi să vă supuneţi calculatorul la temperaturi extreme (mai puţin de 5°C/41°F sau
mai mult de 35°C/95°F).

v Nu blocaţi orificiile de ventilare de pe calculator.

Aveţi grijă de calculatorul dumneavoastră
v Evitaţi plasarea obiectelor (inclusiv a hârtiei) între ecran şi tastatură sau între ecran şi

suportul pentru palme.
v Nu-l aruncaţi, nu-l ciocniţi, nu-l zgâriaţi, nu-l torsionaţi, nu-l loviţi, nu-l zgâlţâiţi şi nu

puneţi obiecte grele pe el, pe ecran sau pe dispozitivele externe.
v Ecranul calculatorului dumneavoastră este proiectat pentru a fi deschis şi utilizat la un

unghi puţin mai mare de 90 de grade. Nu deschideţi ecranul mai mult de 180 de
grade, deoarece aceasta ar putea defecta balamalele calculatorului.

Transportaţi calculatorul cu grijă
v Înainte de a muta calculatorul, asiguraţi-vă că aţi înlăturat toate mediile de stocare, că

aţi oprit toate dispozitivele ataşate şi că aţi deconectat toate cablurile.
v Înainte de a muta calculatorul, asiguraţi-vă că acesta este în modul standby sau de

hibernare sau că este oprit. Aceasta va preveni defectarea discului şi pierderea de
date.

Îngrijirea calculatorului ThinkPad
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v Când vă ridicaţi calculatorul, ţineţi-l de partea de jos. Nu ridicaţi şi nu ţineţi
calculatorul de ecran.

v Utilizaţi o geantă de calitate pentru transport, care furnizează amortizarea şi protecţia
corespunzătoare. Nu vă împachetaţi calculatorul într-o valiză sau geantă prea strâmtă.

Manevraţi corespunzător mediile şi unităţile de stocare
v Evitaţi introducerea dischetelor într-o poziţie oblică, ataşarea mai multor etichete sau

ataşarea de etichete care nu sunt bine lipite, deoarece acestea se pot bloca în unitate.
v Dacă aveţi un calculator cu o unitate CD, DVD sau CD-RW/DVD, nu atingeţi

suprafaţa discului sau lentila din tavă.
v Înainte de a închide tava, aşteptaţi până când auziţi clicul care indică fixarea CD-ului

sau a DVD-ului pe pivotul central al unităţii de CD, DVD sau CD-RW/DVD.
v La instalarea unităţii de disc, dischetă, CD, DVD sau CD-RW/DVD, urmaţi

instrucţiunile furnizate cu componenta hardware şi apăsaţi pe dispozitiv doar acolo
unde este nevoie. Vedeţi Access IBM, sistemul de ajutor integrat, pentru informaţii
despre înlocuirea discului (deschideţi Access IBM prin apăsarea butonului Access
IBM.).

Aveţi grijă la setarea parolelor
v Ţineţi minte parolele. Dacă uitaţi o parolă pentru supervizor sau pentru disc, IBM nu

o va reseta şi puteţi fi nevoit să înlocuiţi placa sistemului dumneavoastră sau unitatea
de disc.

Alte sugestii importante
v Modemul calculatorului dumneavoastră poate utiliza doar o reţea telefonică analogică

sau o reţea telefonică comutată publică (PSTN). Nu conectaţi modemul la o centrală
telefonică cu ramificare privată sau la orice altă linie de extensie telefonică digitală,
deoarece aceasta vă poate deteriora modemul. Liniile telefonice analogice sunt
utilizate de obicei acasă, în timp ce liniile telefonice digitale sunt utilizate adesea în
hoteluri sau în clădiri de birouri. Dacă nu sunteţi sigur ce tip de linie utilizaţi, luaţi
legătura cu compania de telefoane.

v Calculatorul dumneavoastră poate avea atât un conector Ethernet, cât şi un conector
pentru modem. În acest caz, asiguraţi-vă că aţi conectat cablul de comunicaţii la
conectorul corespunzător, pentru a evita deteriorarea acestuia. Vedeţi Access IBM,
sistemul de ajutor integrat, pentru informaţii despre locaţia acestor conectori (apăsaţi
butonul Access IBM pentru a deschide Access IBM).

v Înregistraţi-vă produsele ThinkPad la IBM (consultaţi pagina Web:
www.ibm.com/pc/register). Aceasta poate ajuta autorităţile să vă returneze
calculatorul dacă este pierdut sau furat. Înregistrarea calculatorului dumneavoastră
oferă de asemenea posibilitatea ca IBM să vă anunţe despre posibile informaţii
tehnice şi modernizări.

v Numai un tehnician de service IBM ThinkPad autorizat trebuie să dezasambleze şi să
repare calculatorul dumneavoastră.

Îngrijirea calculatorului ThinkPad
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v Nu modificaţi şi nu lipiţi bandă adezivă pe zăvoare pentru a menţine ecranul deschis
sau închis.

v Aveţi grijă să nu răsturnaţi calculatorul în timp ce adaptorul c.a. este introdus. Aceasta
ar putea rupe conectorul adaptorului.

v Dacă doriţi să înlocuiţi unitatea de disc, opriţi alimentarea calculatorului.
v Dacă schimbaţi unităţi din calculatorul dumneavoastră, reinstalaţi faţetele din plastic

(dacă sunt furnizate).
v Dacă nu sunt folosite, păstraţi unităţile externe de disc, dischetă, CD, DVD şi

CD-RW/DVD în containere corespunzătoare sau în cutiile de ambalaj.

Curăţarea calculatorului dumneavoastră

Ocazional curăţaţi-vă calculatorul în felul următor:
v Pentru a şterge exteriorul calculatorului, folosiţi o cârpă moale, înmuiată în detergent

nealcalin.
v Evitaţi aplicarea substanţei de curăţire direct pe ecran sau pe tastatură.
v Ştergeţi uşor ecranul cu o cârpă moale, uscată. S-ar putea să observaţi pe ecran o

urmă ca de zgârietură, produsă ca urmare a presării capacului pe tastatură sau pe
TrackPoint. Ştergeţi pata uşor, cu o cârpă moale, uscată. Dacă pata este persistentă,
umeziţi o cârpă moale fără scame, cu apă care nu conţine impurităţi, stoarceţi din ea
cât de multă apă puteţi şi ştergeţi din nou ecranul. Înainte de a închide ecranul,
asiguraţi-vă că este uscat.

Îngrijirea calculatorului ThinkPad
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Diagnosticarea problemelor
Dacă aveţi o problemă cu calculatorul dumneavoastră, îl puteţi testa utilizând
PC-Doctor® pentru Windows®. Pentru a rula PC-Doctor pentru Windows, procedaţi în
felul următor:
1. Faceţi clic pe Start.
2. Mutaţi cursorul pe All Programs (sau pe Programs, dacă folosiţi alt Windows

decât Windows XP) şi apoi pe PC-Doctor pentru Windows.
3. Faceţi clic pe PC-Doctor.
4. Alegeţi un test din Device Categories sau Test Scripts.

Atenţie
Rularea unui test poate dura câteva minute. Asiguraţi-vă că aveţi timp să rulaţi
întreg testul; nu întrerupeţi testul în timpul rulării acestuia.

System Test (Test sistem) din Test Scripts (Scripturi de test) rulează unele teste pentru
componentele hardware critice, dar nu rulează toate testele de diagnosticare din
PC-Doctor pentru Windows. Dacă PC-Doctor pentru Windows raportează că toate
testele din System Test (Test sistem) au fost rulate şi că nu au fost găsite probleme, luaţi
în considerare rularea mai multora dintre testele din PC-Doctor pentru Windows.

Dacă vă pregătiţi să contactaţi IBM pentru suport, asiguraţi-vă că aţi tipărit istoricul de
test, pentru a putea oferi rapid informaţii tehnicianului de asistenţă.

Rezolvarea problemelor calculatorului
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Depanarea
Dacă nu vă regăsiţi problemele aici, consultaţi Access IBM, sistemul dumneavoastră de
ajutor integrat. Deschideţi Access IBM prin apăsarea butonului Access IBM. Secţiunea
următoare descrie doar problemele care vă pot împiedica să accesaţi acest sistem de
ajutor.

Mesaje de eroare

Note:
1. În diagrame, x poate fi orice caracter.
2. Versiunea de PC-Doctor la care se face referire aici este PC-Doctor pentru Windows.

Mesaj Soluţie

0175: Bad CRC1, stop
POST task

Suma de control din EEPROM nu este corectă (bloc #6). Apelaţi la service.

0177: Bad SVP data, stop
POST task.

Suma de control din EEPROM a parolei de supervizor nu este corectă. Apelaţi la
service.

0182: Bad CRC2. Enter
BIOS Setup and load Setup
defaults.

CRC2 incorect pentru suma de control din EEPROM. Intraţi în programul de setare
BIOS şi încărcaţi setarea implicită.

0185: Bad startup sequence
settings. Enter BIOS Setup
and load Setup defaults.

Suma de control din EEPROM a secvenţei de pornire nu este corectă. Intraţi în
programul de setare BIOS şi încărcaţi setarea implicită.

0187: EAIA data access
error

Accesul la EEPROM a eşuat. Apelaţi la service.

0188: Invalid RFID
Serialization Information
Area.

Suma de control din EEPROM nu este corectă (bloc # 0 şi 1). Trebuie înlocuită placa
sistemului, iar numărul de serie de pe casetă trebuie reinstalat. Apelaţi la service.

0189: Invalid RFID
configuration information
area

Suma de control din EEPROM nu este corectă (bloc # 4). Trebuie înlocuită placa
sistemului, iar UUID-ul trebuie reinstalat. Apelaţi la service.

0190: Critical low-battery
error

Calculatorul s-a închis deoarece bateria este consumată. Conectaţi adaptorul c.a. la
calculator şi încărcaţi bateria sau înlocuiţi bateria cu una încărcată complet.

0191: System Security -
Invalid remote change
requested.

Modificarea configuraţiei sistemului a eşuat. Confirmaţi operaţia şi încercaţi din nou.
Pentru a şterge eroarea, intraţi în IBM BIOS Setup Utility.

0199: System Security -
IBM Security password
retry count exceeded.

Acest mesaj este afişat după ce introduceţi de trei ori o parolă greşită de supervizor.
Confirmaţi parola de supervizor şi încercaţi din nou. Pentru a corecta eroarea, intraţi în
IBM BIOS Setup Utility.

Rezolvarea problemelor calculatorului
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Mesaj Soluţie

01C9: More than one
Ethernet devices are found.
Remove one of them. Press
<Esc> to continue.

Calculatorul ThinkPad are o componentă Ethernet înglobată şi nu mai puteţi adăuga o
altă componentă de acest tip prin instalarea unui dispozitiv Ethernet, cum ar fi o placă
Ethernet Mini-PCI sau o placă fiică (Daughter Card) Ethernet. Dacă este afişat acest
mesaj de eroare, înlăturaţi dispozitivul Ethernet pe care l-aţi instalat. Altfel, apăsaţi
Esc pentru a ignora mesajul de avertizare. Dacă aceasta nu rezolvă problema, apelaţi
la service.

0200: Hard disk error Discul fix nu funcţionează. Asiguraţi-vă că unitatea de disc este ataşată corespunzător.
Rulaţi IBM BIOS Setup Utility; apoi asiguraţi-vă că unitatea de disc nu este
dezactivată din meniul Startup.

021x: Keyboard error Asiguraţi-vă că nu este plasat nici un obiect pe tastatură sau, dacă există aşa ceva, pe
tastatura externă. Opriţi calculatorul şi opriţi toate dispozitivele ataşate. Porniţi mai
întâi calculatorul; apoi porniţi dispozitivele ataşate.

Dacă vedeţi din nou acelaşi cod de eroare, efectuaţi următoarele:

În cazul în care este conectată o tastatură externă:

v Opriţi calculatorul şi deconectaţi tastatura externă; apoi porniţi calculatorul.
Asiguraţi-vă că tastatura înglobată funcţionează corect. Dacă da, duceţi tastatura
externă la service.

v Asiguraţi-vă că tastatura externă este ataşată la conectorul corect.

Testaţi calculatorul utilizând PC-Doctor.

v În cazul în care calculatorul se opreşte în timpul testului, apelaţi la service.

0230: Shadow RAM error Memoria RAM shadow (umbrire) a eşuat. Testaţi memoria calculatorului cu
PC-Doctor. Dacă aţi adăugat un modul de memorie înainte de a porni calculatorul,
reinstalaţi-l. Apoi testaţi memoria cu PC-Doctor.

0231: System RAM error Memoria RAM a sistemului a eşuat. Testaţi memoria calculatorului cu PC-Doctor.
Dacă aţi adăugat un modul de memorie înainte de a porni calculatorul, reinstalaţi-l.
Apoi testaţi memoria cu PC-Doctor.

0232: Extended RAM error Memoria RAM extinsă a eşuat. Testaţi memoria calculatorului cu PC-Doctor. Dacă aţi
mărit memoria înainte de a porni calculatorul, reinstalaţi-o. Apoi testaţi memoria cu
PC-Doctor.

0250: System battery error S-a descărcat bateria de rezervă, care este utilizată pentru păstrarea informaţiilor de
configurare, cum sunt data şi ora, cât timp calculatorul este oprit. Înlocuiţi bateria şi
rulaţi IBM BIOS Setup Utility pentru a verifica configurarea. Dacă aveţi în continuare
probleme, apelaţi la service.

0251: System CMOS
checksum bad

Este posibil ca CMOS-ul sistemului să fi fost corupt de către un program de aplicaţie.
Calculatorul utilizează setările implicite. Rulaţi IBM BIOS Setup Utility pentru a
reconfigura setările. Dacă vedeţi din nou acelaşi cod de eroare, apelaţi la service.

0260: System timer error Apelaţi la service.

0270: Real time clock error Apelaţi la service.

0271: Date and time error Data şi ora nu sunt setate pe calculator. Setaţi data şi ora utilizând IBM BIOS Setup
Utility.

Rezolvarea problemelor calculatorului
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Mesaj Soluţie

0280: Previous boot
incomplete

Anterior, calculatorul dumneavoastră nu a putut termina procesul de boot.

Opriţi calculatorul; apoi porniţi-l pentru a intra în IBM BIOS Setup Utility. Verificaţi
configurările şi apoi reporniţi calculatorul fie alegând opţiunea Exit Saving Changes
(ieşire cu salvare modificări) din Restart, fie prin apăsarea F10. Dacă vedeţi din nou
acelaşi cod de eroare, apelaţi la service.

02D0: System cache error Cache-ul este dezactivat. Apelaţi la service.

02F4: EISA CMOS not
writable

Apelaţi la service.

02F5: DMA test failed Apelaţi la service.

02F6: Software NMI failed Apelaţi la service.

02F7: Fail-safe timer NMI
failed

Apelaţi la service.

1802: Unauthorized network
card is plugged in - Power
off and remove the miniPCI
network card.

Placa de reţea Mini-PCI nu este suportată pe acest calculator. Înlăturaţi-o.

1803: Unauthorized
daughter card is plugged in -
Power off and remove the
daughter card.

Calculatorul nu conţine suport pentru această placă fiică. Înlăturaţi-o.

1810: Hard disk partition
layout error

Pornirea calculatorului a fost întreruptă de o problemă privind recunoaşterea
dispunerii partiţiei discului. Fie a fost şters IBM Predesktop Area, fie discul conţine
date corupte. Încercaţi să reporniţi calculatorul folosind una dintre metodele
următoare:

v Dacă a fost şters IBM Predesktop Area

1. Apăsaţi F1 pentru a deschide IBM BIOS Setup Utility.

2. Selectaţi Security –> IBM Predesktop Area–> Access IBM Predesktop
Area.

3. Setaţi acest element la Disabled.

4. Salvaţi şi ieşiţi.

v Dacă această metodă nu reuşeşte

1. Apăsaţi Enter.

2. Faceţi clic pe RECOVER TO FACTRY CONTENTS şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
Notă: Va fi şters permanent întregul conţinut al discului şi apoi va fi instalat
software-ul preinstalat de IBM.

Apăsaţi F1 pentru a deschide BIOS Setup sau Enter pentru a porni IBM Predesktop
Area.

Dacă tot nu porneşte calculatorul, sunaţi la IBM HelpCenter. Puteţi găsi numerele de
telefon în “Telefonarea la IBM” pe pagina 38

Rezolvarea problemelor calculatorului
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Mesaj Soluţie

The power-on password
prompt

Este setată o parolă la pornire sau o parolă de supervizor. Introduceţi parola şi apăsaţi
Enter pentru a utiliza calculatorul. Dacă nu este acceptată parola de pornire, este
posibil să fi fost setată o parolă de supervizor. Introduceţi parola de supervizor şi
apăsaţi Enter. Dacă vedeţi din nou acelaşi mesaj de eroare, apelaţi la service.

The hard disk password
prompt

Este setată o parolă de disc. Introduceţi parola şi apăsaţi Enter pentru a utiliza
calculatorul.

Dacă vedeţi din nou acelaşi mesaj de eroare, apelaţi la service.

Hibernation error Configuraţia sistemului s-a modificat între momentul în care calculatorul a intrat în
modul de hibernare şi momentul în care a părăsit acest mod, iar calculatorul nu poate
relua funcţionarea normală.

v Restauraţi configuraţia sistemului la configuraţia care a fost înainte de intrarea în
modul de hibernare al calculatorului.

v Dacă s-a modificat dimensiunea memoriei, creaţi din nou fişierul de hibernare.

Operating system not found. Verificaţi următoarele:

v Unitatea de disc este instalată corect.

v În unitatea de dischetă este o dischetă de pornire

Dacă vedeţi în continuare acelaşi mesaj de eroare, verificaţi secvenţa de boot utilizând
IBM BIOS Setup Utility.

Fan error S-a defectat ventilatorul de răcire. Apelaţi la service.

EMM386 Not Installed —
Unable to Set Page Frame
Base Address.

Editaţi C:\CONFIG.SYS înlocuind linia

device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM

cu

device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS

şi salvaţi acest fişier.

CardBus Configuration
Error —Device Disabled

Apăsaţi F1 pentru a deschide IBM BIOS Setup Utility. Apăsaţi F9 şi apoi Enter pentru
a încărca setările implicite.

Apăsaţi F10 şi apoi Enter pentru a reporni sistemul.

Thermal sensing error Senzorul de temperatură nu funcţionează corect. Apelaţi la service.

Erori fără mesaje

Problemă: Atunci când pornesc maşina, nu apare nimic pe ecran, iar maşina nu emite
nici un semnal sonor în timp ce porneşte.

Notă: Dacă nu sunteţi sigur că aţi auzit semnale sonore, opriţi calculatorul; apoi
porniţi-l din nou şi ascultaţi. Dacă utilizaţi un monitor extern, consultaţi
“Probleme cu ecranul calculatorului” pe pagina 20
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Soluţie: Dacă este setată o parolă la pornire, apăsaţi orice tastă pentru a fi afişat
promptul pentru parola de pornire şi apoi introduceţi parola corectă şi apăsaţi Enter.

Dacă nu apare promptul pentru parola de pornire, este posibil ca nivelul de strălucire să
fie setat la strălucirea minimă. Reglaţi nivelul de strălucire apăsând Fn+Home.

Dacă ecranul rămâne în continuare negru, asiguraţi-vă că:
v Bateria este instalată corect.
v Adaptorul c.a. este conectat la calculator, iar cordonul de alimentare este introdus

într-o priză electrică funcţională.
v Calculatorul este pornit. (Apăsaţi din nou comutatorul de pornire pentru confirmare.)

Dacă aceste elemente sunt setate corect, iar ecranul rămâne negru, apelaţi la service.

Problemă: Atunci când pornesc maşina, nu apare nimic pe ecran, dar aud unul sau mai
multe semnale sonore.

Soluţie: Asiguraţi-vă că placa de memorie este instalată corect. Dacă da, iar ecranul este
în continuare negru şi auziţi cinci semnale sonore, apelaţi la service.

Problemă: Atunci când pornesc maşina, apare doar un cursor alb pe un ecran negru.

Soluţie: Reinstalaţi sistemul de operare şi porniţi calculatorul. Dacă vedeţi în continuare
pe ecran doar cursorul, apelaţi la service.

Problemă: Ecranul meu se înnegreşte în timp ce este pornit calculatorul.

Soluţie: Poate fi activat screen saver-ul sau gestiunea alimentării. Mutaţi cursorul
TrackPoint-ului sau apăsaţi o tastă pentru a ieşi din screen saver sau apăsaţi comutatorul
alimentării pentru a ieşi din standby sau din hibernare.

Problemă: Ecranul complet DOS arată mai mic.

Soluţie: Dacă utilizaţi o aplicaţie DOS care suportă doar rezoluţia 640x480 (mod VGA),
imaginea ecranului poate arăta uşor deformată sau apare mai mică decât dimensiunea
ecranului. Aceasta este pentru a menţine compatibilitatea cu alte aplicaţii DOS. Pentru a
expanda imaginea ecranului la aceeaşi dimensiune cu a ecranului real, porniţi programul
de configurare ThinkPad şi faceţi clic pe LCD; apoi selectaţi funcţia Screen expansion
(Expandare ecran). (Imaginea poate arăta în continuare uşor deformată)

Notă: În cazul în care calculatorul dumneavoastră are o funcţie de expandare a
ecranului, puteţi utiliza tastele Fn+F8 pentru a expanda imaginea ecranului.
Această funcţie nu este suportată în Windows® XP şi Windows® 2000.

Rezolvarea problemelor calculatorului
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O problemă cu parola

Problemă: Aţi uitat parola.

Soluţie: Dacă aţi uitat parola de pornire, trebuie să duceţi calculatorul la un reseller sau
un reprezentant de marketing IBM pentru a o anula.

Dacă v-aţi uitat parola de disc, IBM nu vă va reseta parola şi nu vă va recupera datele de
pe disc. Trebuie să duceţi calculatorul la un reseller IBM sau un reprezentant de
marketing IBM pentru a fi înlocuită unitatea de disc. Este necesară dovada cumpărării şi
vi se va percepe o taxă pentru componente şi pentru service.

Dacă v-aţi uitat parola de supervizor, IBM nu vă va reseta parola. Trebuie să duceţi
calculatorul la un reseller IBM sau un reprezentant de marketing IBM pentru a fi
înlocuită placa de sistem. Este necesară dovada cumpărării şi vi se va percepe o taxă
pentru componente şi pentru service.

O problemă a comutatorului de pornire

Problemă: Sistemul nu răspunde şi nu puteţi închide calculatorul.

Soluţie: Opriţi calculatorul prin apăsarea şi reţinerea comutatorului de alimentare pentru
4 secunde sau mai mult. În cazul în care calculatorul tot nu s-a resetat, înlăturaţi
adaptorul c.a. şi bateria.

Probleme cu tastatura

Problemă: Una sau mai multe taste ale tastaturii nu funcţionează.

Soluţie: Dacă problema s-a produs imediat după ce calculatorul a revenit din modul
standby, introduceţi parola de pornire, dacă a fost setată una.

Dacă este conectată o tastatură externă, blocul de taste numerice de la calculatorul
dumneavoastră nu funcţionează. Utilizaţi blocul de taste numerice de pe tastatura
externă.

Dacă este conectat un bloc de taste numerice extern sau un mouse:
1. Opriţi calculatorul.
2. Înlăturaţi blocul de taste numerice extern sau mouse-ul.
3. Porniţi calculatorul şi încercaţi să utilizaţi din nou tastatura.

Dacă problema cu tastatura s-a rezolvat, conectaţi cu grijă blocul de taste numerice
extern sau mouse-ul, asigurându-vă că aţi introdus corect conectorii.

Dacă nu este ataşat blocul de taste numerice, tastatura externă sau mouse-ul şi totuşi
tastele nu funcţionează, trebuie să apelaţi la service.

Rezolvarea problemelor calculatorului
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Problemă: Atunci când introduceţi o literă apare un număr.

Soluţie: Funcţia NumLk este activă. Pentru a o dezactiva, apăsaţi şi menţineţi Shift; apoi
apăsaţi NumLk.

Problemă: Una sau mai multe taste ale blocului de taste numerice extern nu
funcţionează.

Soluţie: Asiguraţi-vă că blocul de taste numerice extern este conectat corect la
calculator.

Probleme de standby şi de hibernare

Problemă: Calculatorul intră în modul de stadby pe neaşteptate.

Soluţie: Dacă procesorul atinge o temperatură care este prea mare, calculatorul intră
automat în modul standby pentru a permite răcirea calculatorului şi pentru a proteja
procesorul şi alte componente interne. De asemenea, verificaţi setările pentru modul
standby, utilizând Battery MaxiMiser.

Problemă: Calculatorul intră în modul standby imediat după auto-testul de la pornire
(POST) (se aprinde indicatorul luminos de standby).

Soluţie: Asiguraţi-vă că:
v Bateria este încărcată.
v Temperatura de funcţionare este în intervalul acceptabil. Consultaţi “Specificaţii” pe

pagina 5.

Dacă aceste elemente sunt corecte, apelaţi la service.

Problemă: Este afişat mesajul critical low-battery error (eroare descărcare critică
baterie) şi calculatorul se opreşte imediat.

Soluţie: Energia bateriei este scăzută. Conectaţi adaptorul c.a. la calculator sau înlocuiţi
bateria cu una încărcată complet.

Problemă: Atunci când efectuaţi acţiunea de revenire din modul de standby, ecranul
calculatorului rămâne negru.

Soluţie: Verificaţi dacă a fost conectat un monitor extern în timp ce calculatorul era în
modul standby. Nu deconectaţi monitorul extern în timp ce calculatorul este în modul
standby sau în modul de hibernare. Dacă nu este ataşat nici un monitor extern atunci
când calculatorul îşi reia activitatea, ecranul calculatorului rămâne negru, iar ieşirea nu
este afişată. Această restricţie nu depinde de valoarea rezoluţiei. Apăsaţi Fn+F7 pentru a
activa ecranul calculatorului.
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Problemă: Calculatorul nu revine din modul standby sau indicatorul de standby rămâne
aprins şi calculatorul nu lucrează.

Soluţie: Dacă sistemul nu revine din modul standby, este posibil să fi intrat automat în
modul standby sau de hibernare deoarece s-a descărcat bateria. Verificaţi indicatorul de
standby.
v Dacă indicatorul de standby este activ, calculatorul dumneavoastră este în modul

standby. Conectaţi adaptorul c.a. la calculator; apoi apăsaţi Fn.
v Dacă indicatorul de standby este stins, calculatorul dumneavoastră este în modul de

hibernare sau în starea de oprire. Conectaţi adaptorul c.a. la calculator; apoi apăsaţi
butonul de pornire pentru a relua funcţionarea.

Dacă în continuare nu revine din modul standby, este posibil ca sistemul dumneavoastră
să nu mai răspundă şi să nu puteţi opri calculatorul. În acest caz, trebuie să resetaţi
calculatorul. Dacă nu v-aţi salvat datele, acestea se pot pierde. Pentru a reseta
calculatorul, apăsaţi şi menţineţi butonul de pornire 4 secunde sau mai mult. Dacă
sistemul tot nu se resetează, înlăturaţi adaptorul c.a. şi bateria.

Problemă: Calculatorul dumneavoastră nu intră în modul de standby sau de hibernare.

Soluţie: Verificaţi dacă a fost selectată vreo opţiune care ar împiedica calculatorul
dumneavoastră să intre în modul de standby sau de hibernare.

Problemă: Calculatorul nu intră în modul standby conform cronometrului din Windows
98.

Soluţie: Driver-ul generic de CD-ROM sau DVD-ROM pentru Windows 98 accesează
unitatea internă de CD-ROM sau DVD-ROM la fiecare 3 secunde pentru a vedea dacă a
fost inserat un CD-ROM. În acest fel, calculatorul este împiedicat să intre în modul
standby, chiar şi după timeout. Pentru a permite calculatorului să intre în modul standby,
faceţi următoarele:
1. Faceţi clic pe Start.
2. Mutaţi cursorul la Settings şi Control Panel.
3. Faceţi clic pe Control Panel şi apoi dublu clic pe System.
4. Faceţi clic pe fişa Device Manager.
5. Faceţi clic pe semnul + din dreptul rândului CD-ROM.
6. Faceţi dublu clic pe numele CD-ROM-ului sau DVD-ROM-ului.
7. Faceţi clic pe fişa Settings.
8. Ştergeţi caseta de validare Auto insert notification.

Windows 98 nu mai detectează automat introducerea unui CD-ROM sau DVD-ROM.

Rezolvarea problemelor calculatorului
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Problemă: Combinaţia de taste Fn+F12 nu are ca efect intrarea calculatorului în modul
de hibernare.

Soluţie: Calculatorul nu poate intra în modul de hibernare:
v Dacă “Hibernation Utility”, “Configuration Utility” şi “Battery MaxiMizer and Power

Management Features” nu sunt instalate în Windows 98. Pentru a instala aceste
componente, consultaţi “Installing device drivers” în Access ThinkPad, din sistemul
de ajutor integrat.

v Dacă modul de hibernare nu este activat. Pentru a-l activa efectuaţi următoarele:

Pentru Windows 98:
1. Porniţi programul ThinkPad Configuration.
2. Faceţi clic pe Power Management.
3. Faceţi clic pe fişa Hibernate.
4. Faceţi clic pe butonul Create hibernation file.
5. Faceţi clic pe butonul Create Now.
6. Efectuaţi repornirea.
7. Porniţi programul ThinkPad Configuration.
8. Faceţi clic pe Power Management.
9. Faceţi clic pe fişa Hibernate.

10. Selectaţi caseta de bifare Hibernate support.
11. Faceţi clic pe OK.

Pentru Windows XP sau Windows 2000:
1. Porniţi programul ThinkPad Configuration.
2. Faceţi clic pe Power Management.
3. Faceţi clic pe fişa Hibernate.
4. Selectaţi caseta de bifare pentru suport hibernare.
5. Faceţi clic pe OK.

Notă: Puteţi intra în modul de hibernare apăsând Fn+F12 numai dacă a fost instalat
driver-ul PM pentru Windows 98, Windows 2000 sau Windows XP.

Problemă: Sub Windows XP, combinaţia de taste Fn+F3 nu determină golirea ecranului
calculatorului.

Soluţie: Windows XP permite logarea pe sistem a mai multor utilizatori în acelaşi timp.
Dacă sunteţi primul utilizator care s-a logat pe calculator, puteţi utiliza combinaţia de
taste Fn+F3. Altfel combinaţia nu va funcţiona pe calculatorul dumneavoastră.

Rezolvarea problemelor calculatorului
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Probleme cu ecranul calculatorului
Problemă: Ecranul este negru.

Soluţie:
v Dacă indicatorul de stare standby este activ (verde), apăsaţi Fn pentru a reveni din

modul standby.
v Dacă utilizaţi adaptorul c.a. sau dacă utilizaţi bateria, iar indicatorul de stare a bateriei

este activ (verde), apăsaţi Fn+Home pentru a face ecranul mai strălucitor.
v Dacă ataşaţi un monitor extern la calculatorul dumneavoastră, apăsaţi Fn+F7 pentru a

comuta ieşirea de ecran.
v Dacă problema persistă, urmaţi indicaţiile din “Soluţie” din problema de mai jos.

Problemă: Ecranul nu poate fi citit sau este distorsionat.

Soluţie: Asiguraţi-vă că:
v Driver-ul dispozitivului de afişare este instalat corect.
v Rezoluţia ecranului şi adâncimea culorii sunt setate corect.
v Tipul monitorului este corect.

Pentru a verifica aceste setări, procedaţi în felul următor:

Pentru Windows XP:
1. Faceţi clic pe Start.
2. Faceţi clic pe Control Panel.
3. Faceţi clic pe Appearance and Themes din secţiunea Pick a category.
4. Faceţi clic pe Display din secţiunea Pick a Control Panel icon.
5. Faceţi clic pe fişa Settings.
6. Verificaţi dacă au fost setate corect Screen resolution şi Color quality.
7. Faceţi clic pe Advanced.
8. Faceţi clic pe fişa Adapter.
9. Asiguraţi-vă că în fereastra de informaţii Adapter apare “Intel® 82852/82855

GM/GME Chip”.
10. Faceţi clic pe fişa Monitor.
11. Asiguraţi-vă că tipul de monitor este corect.

Pentru Windows 2000:
1. Faceţi dublu clic pe Display în Control Panel. Se deschide fereastra Display

Properties.
2. Faceţi clic pe fişa Settings.
3. Verificaţi dacă au fost setate corect Colors şi Screen area.
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4. Faceţi clic pe Advanced....
5. Faceţi clic pe fişa Adapter.
6. Asiguraţi-vă că în fereastra de informaţii Adapter apare “Intel®82852/82855

GM/GME Chip”.
7. Faceţi clic pe fişa Monitor.
8. Asiguraţi-vă că informaţiile sunt corecte.

Pentru Windows 98
1. Faceţi dublu clic pe Display în Control Panel. Se deschide fereastra Display

Properties.
2. Faceţi clic pe fişa Settings.
3. Verificaţi dacă au fost setate corect Colors şi Screen area.
4. Faceţi clic pe Advanced....
5. Faceţi clic pe fişa Adapter.
6. Asiguraţi-vă că în fereastră apare “Intel®82852/82855 GM/GME Graphics

Controller –0”.
7. Faceţi clic pe fişa Monitor.
8. Asiguraţi-vă că informaţiile sunt corecte.

Problemă: Pe ecran apar caractere incorecte.

Soluţie: Aţi instalat corect sistemul de operare sau programul aplicaţie? Dacă acestea
sunt instalate şi configurate corect, apelaţi la service.

Problemă: Ecranul rămâne pornit chiar şi după ce aţi oprit calculatorul.

Soluţie: Apăsaţi şi menţineţi comutatorul de pornire timp de patru secunde sau mai mult
pentru a opri calculatorul; apoi porniţi-l din nou.

Problemă: Pe ecran se observă lipsa unor puncte, sau puncte decolorate sau
strălucitoare de fiecare dată când porniţi calculatorul.

Soluţie: Aceasta este o caracteristică intrinsecă a tehnologiei TFT. Ecranul
calculatorului dumneavoastră conţine mai multe tranzistoare thin-film (TFT-uri).
Ecranul va avea tot timpul un mic număr de puncte lipsă, decolorate sau strălucitoare.

Problemă: Apare un mesaj, “Unable to create overlay window,” atunci când încercaţi să
porniţi redarea DVD.
sau
Nu merge redarea sau calitatea este slabă atunci când redaţi o secvenţă video, un DVD
sau jocuri.

Soluţie: Efectuaţi una dintre următoarele:
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v Dacă utilizaţi modul color pe 32 de biţi, schimbaţi adâncimea culorii la modul pe 16
biţi.

v Dacă utilizaţi o dimensiune a desktop-ului de 1280×1024 sau mai mare, reduceţi
dimensiunea desktop-ului şi adâncimea culorii.

v Dacă folosiţi funcţia Rotation din fişa Rotation a ferestrei “Intel(R) 82852/82855
GM/GME Graphics Controller Properties”, setaţi-o la Normal.

v Ataşaţi adaptorul de c.a.
v Închideţi programele care nu sunt folsite.

Probleme cu bateria

Problemă: Bateria nu poate fi încărcată complet prin metoda opririi calculatorului în
timpul de încărcare standard pentru calculatorul dumneavoastră.

Soluţie: Bateria poate fi descărcată peste limita normală. Efectuaţi următoarele:
1. Opriţi calculatorul.
2. Asiguraţi-vă că bateria descărcată peste limita normală este în calculator.
3. Conectaţi adaptorul la calculator şi lăsaţi-l să încarce.

Dacă bateria nu poate fi încărcată complet în 24 de ore, utilizaţi o baterie nouă.

Dacă este disponibilă opţiunea Quick Charger (încărcător rapid), utilizaţi-l pentru a
încărca bateria descărcată peste limita normală.

Problemă: Calculatorul dumneavoastră se opreşte înainte ca indicatorul de stare a
bateriei să indice că este descărcată sau calculatorul dumneavoastră funcţionează după
ce indicatorul de stare a bateriei arată că este descărcată.

Soluţie: Descărcaţi şi reîncărcaţi bateria.

Problemă: Timpul de funcţionare pentru o baterie complet încărcată este scurt.

Soluţie: Descărcaţi şi reîncărcaţi bateria. Dacă durata de funcţionare a bateriei
dumneavoastră este în continuare scurtă, utilizaţi o baterie nouă.

Problemă: Calculatorul nu funcţionează cu o baterie încărcată complet.

Soluţie: Poate fi activă protecţia bateriei la supratensiune. Opriţi calculatorul pentru un
minut pentru a reseta protecţia; apoi porniţi din nou calculatorul.

Problemă: Bateria nu se încarcă.
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Soluţie: Nu puteţi încărca bateria atunci când este prea fierbinte. Dacă bateria este
fierbinte, înlăturaţi-o din calculator şi lăsaţi-o să se răcească la temperatura camerei.
După ce se răceşte, reinstalaţi-o şi reîncărcaţi bateria. Dacă tot nu poate fi încărcată,
duceţi-o la service.

Probleme cu unitatea de disc fix

Problemă: Unitatea de disc scoate un zgomot puternic, intermitent.

Soluţie: Sunetul puternic poate fi auzit când:
v Unitatea de disc începe accesarea datelor sau când se opreşte.
v Transportaţi unitatea de disc.
v Vă transportaţi calculatorul.

Aceasta este o caracteristică normală a unei unităţi de disc şi nu este un defect.

Problemă: Unitatea de disc nu funcţionează.

Soluţie: În meniul de pornire din IBM BIOS Setup Utility, asiguraţi-vă că nu este nici
un semn de exclamare ! la stânga unităţii de disc sau la nodul său copil. Dacă există un
astfel de semn, unitatea de disc este dezactivată. Eliminaţi semnul pentru a activa
unitatea prin apăsarea tastei Insert.

Probleme de pornire

Problemă: Sistemul de operare Microsoft® Windows® nu porneşte.

Soluţie: Utilizaţi Access IBM Predesktop Area pentru ajutor pentru rezolvarea sau
identificarea problemei dumneavoastră.

Pornirea Access IBM Predesktop este uşoară. Dacă sistemul de operare Windows nu
porneşte corect, va porni automat Access IBM Predesktop Area. Dacă dintr-un anumit
motiv Access IBM Predesktop Area nu se deschide automat, efectuaţi următoarele:
1. Opriţi PC-ul şi apoi porniţi-l din nou.
2. Supravegheaţi ecranul cu atenţie în timp ce porneşte PC-ul. Atunci când este afişat

promptul: “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”, apăsaţi
butonul albastru Access IBM pentru a deschide Access IBM Predesktop Area: Se
deschide Access IBM Predesktop Area la pagina Utilities.
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Va apărea o fereastră ca aceasta:

3. După ce se deschide Access IBM Predesktop Area în pagina Utilities, puteţi selecta
dintre următoarele pictograme:
v Start setup utility deschide programul IBM BIOS Setup Utility.
v Recover to factory contents şterge toate fişierele de pe partiţia primară--unitatea

C--şi instalează conţinutul software adăugat atunci când a fost fabricat PC-ul
dumneavoastră. Sunaţi la IBM HelpCenter pentru ajutor şi informaţii despre
utilizarea acestei metode de recuperare. (Vedeţi numerele de telefon din această
publicaţie de la “Telefonarea la IBM” pe pagina 38

v Restore your backups restaurează salvările de siguranţă pe care le-aţi făcut cu
IBM Rapid Restore PC, dacă au fost realizate salvări de siguranţă.

v Run diagnostics porneşte testele de diagnosticare pentru a vă ajuta să determinaţi
dacă sunt probleme cu PC-ul dumneavoastră şi ce le poate cauza.

v Create diagnostic disks vă ajută să creaţi discuri speciale utilizate în timpul
testelor de diagnosticare.

În panoul din stânga al Access IBM Predesktop Area, puteţi face clic pe următoarele
pentru a deschide alte pagini sau pentru a ieşi din utilitar:
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Startup vă dă posibilitatea să modificaţi ordinea dispozitivelor pe care caută PC-ul
sistemul de operare în timpul pornirii. În unele situaţii, puteţi fi nevoit să porniţi sistemul
de operare de pe o unitate de CD, şi nu de pe disc. Aceste tipuri de modificări le
specificaţi în această pagină.

Preferences vă prezintă diferite opţiuni, în funcţie de modelul şi accesoriile
dumneavoastră, pe care le puteţi seta pentru Access IBM Predesktop Area.

Information adună informaţii esenţiale despre PC-ul dumneavoastră, pe care le puteţi
furniza, dacă este necesar, tehnicienilor de la centrul de suport.

Help furnizează informaţii despre diversele pagini din Access IBM Predesktop Area.

Exit închide Access IBM Predesktop Area şi reia secvenţa de pornire care a fost
întreruptă.
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Alte probleme
Problemă: Calculatorul se blochează sau nu acceptă nici o intrare.

Soluţie: Calculatorul dumneavoastră se poate bloca atunci când intră în modul de
standby în timpul unei operaţii de comunicaţie. Dezactivaţi cronometrul de standby
atunci când lucraţi în reţea.

Pentru a opri calculatorul, apăsaţi şi menţineţi butonul de pornire 4 secunde sau mai
mult.

Problemă: Calculatorul nu se opreşte cu comutatorul de alimentare.

Soluţie: Dacă indicatorul de standby este activat şi folosiţi calculatorul alimentat de la
baterie, înlocuiţi bateria cu una încărcată complet sau treceţi pe alimentarea c.a.

Dacă problema persistă, apăsaţi şi menţineţi comutatorul de alimentare timp de 4
secunde sau mai mult; aceasta forţează calculatorul să se oprească.

Problemă: Calculatorul nu porneşte de pe dispozitivul dorit, cum ar fi unitatea de
dischetă.

Soluţie: Consultaţi meniul Startup din IBM BIOS Setup Utility. Asiguraţi-vă că
secvenţa de pornire din IBM BIOS Setup Utility este setată astfel încât calculatorul să
pornească de pe dispozitivul pe care îl doriţi.

De asemenea, asiguraţi-vă că dispozitivul de pe care porneşte calculatorul este activat
verificând dacă nu este un semn ! înainte de numele dispozitivului.

Problemă: Calculatorul nu răspunde.

Soluţie: IRQ-urile pentru PCI sunt toate setate la 11. Calculatorul nu răspunde deoarece
nu poate partaja IRQ-ul cu alte dispozitive. Consultaţi programul de configurare
ThinkPad.

Problemă: În Windows 2000, atunci când reveniţi din starea de suspendare sau de
hibernare puteţi primi un mesaj “Unsafe Removal of Device” care menţionează
dispozitivul USB 1.x.

Soluţie: Puteţi închide această fereastră de mesaj fără să vă faceţi griji. Se referă la o
problemă privind driver-ul USB din Windows 2000. Puteţi găsi mai multe informaţii pe
Microsoft Knowledge Base Homepage, la http://support.microsoft.com/. Nu trebuie
decât să tastaţi “Q328580” şi “Q323754” în câmpul de căutare şi apoi să faceţi clic pe
butonul de căutare.

Problemă: Calculatorul nu poate reda un CD sau calitatea sunetului unui CD nu este
bună.
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Soluţie: Asiguraţi-vă că discul este conform standardului utilizat în ţara dumneavoastră.
De obicei, discurile care respectă standardele locale sunt marcate pe etichetă cu
emblema CD (aşa cum se vede mai jos). Dacă folosiţi un disc care nu respectă
standardele, nu vă putem garanta redarea acestuia sau un nivel satisfăcător de calitate a
sunetului, în cazul în care poate fi redat.

Problemă:Viteza de lucru a sistemului este mică.

Soluţie: Această problemă poate apărea atunci când nu este ataşat adaptorul de c.a.
Pentru a creşte viaţa bateriei în cazul procesoarelor Intel Pentium 4/Celeron, cu
frecvenţă mare, în ThinkPad G40 este implementată caracteristica Dynamic CPU
Throttling, care reduce dinamic frecvenţa CPU-ului: 1) atunci când sistemul lucrează
alimentat de la baterie; 2) când sistemul are un consum mare de putere; 3) când
temperatura sistemului este ridicată.

Pentru a evita această problemă sau pentru a-i reduce impactul, faceţi una dintre
următoarele:
1. Ataşaţi adaptorul de c.a.
2. Închideţi aplicaţiile care nu sunt folosite.
3. Încercaţi să micşoraţi temperatura sistemului folosind Fan Control din vrăjitorul

Battery MaxiMiser pentru a mări viteza ventilatorului.

Problemă:DVD-ul nu este redat uniform.

Soluţie: Această problemă poate apărea atunci când nu este ataşat adaptorul de c.a.
Pentru a creşte viaţa bateriei în cazul procesoarelor Intel Pentium 4/Celeron, cu
frecvenţă mare, în ThinkPad G40 este implementată caracteristica Dynamic CPU
Throttling, care reduce dinamic frecvenţa CPU-ului: 1) atunci când sistemul lucrează
alimentat de la baterie; 2) când sistemul are un consum mare de putere; 3) când
temperatura sistemului este ridicată.

Pentru a evita această problemă sau pentru a-i reduce impactul, faceţi una dintre
următoarele:
1. Ataşaţi adaptorul de c.a.
2. Închideţi aplicaţiile care nu sunt folosite.
3. Încercaţi să micşoraţi temperatura sistemului folosind Fan Control din vrăjitorul

Battery MaxiMiser pentru a mări viteza ventilatorului.
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Pornirea utilitarului de setare BIOS
Calculatorul dumneavoastră furnizează un program, numit IBM BIOS Setup Utility, care
vă dă posibilitatea să selectaţi diferiţi parametri de setare.
v Config: Setează configuraţia calculatorului dumneavoastră.
v Date/Time: Setează data şi ora.
v Security: Setează caracteristicile de securitate.
v Startup: Setează dispozitivul de pornire.
v Restart: Reporneşte sistemul.

Notă: Puteţi seta uşor mulţi dintre aceşti parametri prin utilizarea programului de
configurare ThinkPad. Pentru informaţii suplimentare despre acest program,
consultaţi ajutorul integrat.

Pentru a porni IBM BIOS Setup Utility, procedaţi în felul următor:
1. Pentru a vă proteja împotriva pierderilor accidentale de date, consultaţi “Backing up

your system registry and configuration” din Access IBM. Deschideţi Access IBM
prin apăsarea butonului Access IBM. Prin salvarea conţinutului din registry vă
salvaţi configuraţia curentă a calculatorului.

2. Înlăturaţi orice dischetă din unitatea de dischete şi apoi opriţi calculatorul.
3. Porniţi calculatorul; apoi, în timp ce este afişat mesajul “To interrupt normal startup,

press the blue Access IBM button” în partea de jos stânga a ecranului, apăsaţi
butonul Access IBM.
Apare pe ecran Access IBM Predesktop Area. (Dacă aţi şters partiţia de service a
unităţii de disc sau aţi înlocuit unitatea de disc, Access IBM Predesktop Area nu
apare. Consultaţi “Nota” de mai jos.) Apoi, faceţi dublu clic pe icoana “Start setup
utility”.
Dacă aţi setat o parolă de supervizor, meniul “IBM BIOS Setup Utility” apare după
ce introduceţi parola. Puteţi porni utilitarul apăsând Enter în loc să introduceţi parola
de supervizor; totuşi, nu puteţi modifica parametrii care sunt protejaţi de către parola
de supervizor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul integrat.

Notă: Dacă apare “Startup Interrupt Menu” în loc de “Access IBM Predesktop
Area”, apăsaţi tasta F1 pentru a intra în “IBM BIOS Setup Utility ”.

Atenţie
Nu întrerupeţi alimentarea calculatorului (folosind întrerupătorul sau
decuplând fişa de alimentare) decât după ce aţi ieşit din BIOS Setup
Utility.

4. Utilizând tastele cursor, mutaţi-vă pe un element pe care doriţi să îl modificaţi.
Atunci când elementul pe care îl doriţi este evidenţiat, apăsaţi Enter. Este afişat un
submeniu.
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5. Modificaţi elementele pe care doriţi să le schimbaţi. Pentru a modifica valoarea unui
element, utilizaţi tasta F5 sau F6. Dacă elementul are un submeniu, îl puteţi afişa
apăsând Enter.

6. Apăsaţi F3 sau Esc pentru a ieşi din submeniu.
Dacă sunteţi într-un submeniu imbricat, apăsaţi Esc în mod repetat până când
ajungeţi în meniul IBM BIOS Setup Utility.

Notă: Dacă trebuie să restauraţi setările la starea lor originală din momentul
cumpărării, apăsaţi tasta F9 pentru a încărca setările implicite. Puteţi de
asemenea selecta o opţiune din submeniul Restart pentru încărca setările
implicite sau pentru a anula modificările.

7. Selectaţi Restart; apoi apăsaţi Enter. Mutaţi cursorul pe opţiunea pe care o doriţi
pentru repornirea calculatorului dumneavoastră; apoi apăsaţi Enter. Calculatorul
dumneavoastră va reporni.
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Recuperarea software-ului preinstalat
Dacă datele de pe discul dumneavoastră sunt deteriorate sau şterse accidental, puteţi
restaura software-ul care a fost livrat cu calculatorul dumneavoastră. Acest software
include sistemul dumneavoastră de operare preinstalat, aplicaţiile şi driver-ele de
dispozitive.

Vă puteţi restaura software-ul preinstalat utilizând programul Product Recovery.

Programul Product Recovery este într-o secţiune a unităţii dumneavoastră de disc care
nu este afişată de către Windows Explorer.

Notă: Procesul de recuperare poate dura până la 2 ore.

Atenţie
Toate fişierele de pe partiţia de disc primară (de obicei drive C) vor fi
pierdute în procesul de recuperare. Asiguraţi-vă că aţi realizat copii de
siguranţă ale fişierelor pe care le-aţi salvat pe drive-ul dumneavoastră C
înainte de a începe.

Pentru a utiliza programul Product Recovery pentru a restaura software-ul
dumneavoastră preinstalat, efectuaţi următoarele:
1. Dacă este posibil, salvaţi-vă toate fişierele pe un mediu de stocare, altul decât discul

dumneavoastră.
2. Opriţi calculatorul.
3. Porniţi calculatorul. La prompt, apăsaţi butonul Access IBM. (Promptul “To

interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” apare doar pentru câteva
secunde. Trebuie să apăsaţi rapid butonul Access IBM.) Apare pe ecran Access IBM
Predesktop Area.

4. Faceţi clic dublu pe icoana “Recover to factory contents”. Se deschide meniul
principal al programului Product Recovery.

5. Selectaţi opţiunile de recuperare pe care le doriţi şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
6. Când se termină programul Product Recovery, calculatorul dumneavoastră va

reporni şi va începe procesul de configurare.
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Înlocuirea unităţii de disc
Puteţi înlocui singur o unitate de disc.

Notă: Înlocuiţi unitatea de disc numai dacă trebuie să fie reparată. Conectorii şi locaşul
unităţii de disc nu au fost proiectaţi pentru modificări sau înlocuiri de discuri
frecvente. Unitatea de disc folosită pentru înlocuire nu conţine programul
Product Recovery şi Access ThinkPad Predesktop Area.

Atenţie
Manevrarea unei unităţi de disc
v Aveţi grijă să nu cadă şi nu o supuneţi la şocuri mecanice. Puneţi unitatea pe un

material, cum ar fi o cârpă moale, care absoarbe şocurile mecanice.
v Nu presaţi cutia discului.
v Nu atingeţi conectorii.

Unitatea este foarte sensibilă. Manevrarea incorectă îi poate cauza defectarea şi
pierderea definitivă a datelor de pe disc. Înainte de a înlocui unitatea de disc, faceţi
o copie de siguranţă a tuturor informaţiilor de pe disc şi după aceea opriţi
calculatorul. Nu înlocuiţi niciodată unitatea de disc în timp ce sistemul
funcţionează în modul standby sau în modul hibernare.

Pentru a înlocui unitatea de disc, faceţi următoarele:
1. Opriţi calculatorul; apoi deconectaţi adaptorul de c.a. şi toate cablurile de la

calculator.
2. Închideţi ecranul şi apoi răsturnaţi calculatorul.
3. Scoateţi bateria.
4. Îndepărtaţi şurubul care securizează unitatea de disc.

Înlocuirea unităţii de disc
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5. Deschideţi ecranul calculatorului; răsturnaţi calculatorul pe partea laterală şi
înlăturaţi unitatea de disc trăgând capacul în afară.

6. Nu scoateţi şuruburile din părţile laterale ale capacului, ci detaşaţi capacul unităţii
de disc trăgând în direcţia săgeţilor, mai întâi �1� şi apoi �2�.

7. Ataşaţi capacul la noua unitate de disc.
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8. Introduceţi unitatea de disc şi capacul său în compartimentul unităţii de disc; apoi
fixaţi-le apăsându-le ferm.

9. Întoarceţi calculatorul cu fundul în sus. Puneţi şurubul la loc.

Notă: Puteţi înlocui şurubul cu un şurub de siguranţă pentru ca discul să nu poată
fi îndepărtat cu uşurinţă. Este posibil ca şurubul de siguranţă să nu fie inclus
în pachetul livrat. Puteţi însă să-l cumpăraţi de la NABS, la
www.nabsnet.com

10. Reinstalaţi bateria.
11. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi la calculator adaptorul c.a. şi celelalte

cabluri.

Înlocuirea unităţii de disc

Capitol 2. Rezolvarea problemelor calculatorului 33



Înlocuirea bateriei
1. Opriţi calculatorul sau intraţi în modul hibernare. Deconectaţi de la calculator

adaptorul c.a. şi toate cablurile.

Notă: Dacă folosiţi PC Card, uneori calculatorul s-ar putea să nu intre în modul
hibernare. Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi calculatorul.

2. Închideţi ecranul calculatorului şi întoarceţi calculatorul.
3. Glisaţi zăvorul bateriei pentru a o debloca �1�; scoateţi bateria �2�.

Notă: Prima poziţie a zăvorului bateriei este pentru a elibera încuietoarea bateriei.

1

2

4. Aliniaţi latura bateriei de rezervă, încărcate complet, cu marginea compartimentului
prevăzut în calculator pentru baterie �1�; apoi împingeţi uşor bateria în

Înlocuirea bateriei

34 ThinkPad® G40 Series Ghid de service şi de depanare



compartiment �2�.

5. Glisaţi zăvorul bateriei pentru a o bloca.

6. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi la calculator adaptorul c.a. şi celelalte
cabluri.

Înlocuirea bateriei
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Obţinerea de ajutor şi de service
Dacă aveţi nevoie de ajutor, service, asistenţă tehnică sau doar doriţi informaţii
suplimentare despre produsele IBM, veţi găsi o mare varietate de surse disponibile din
cadrul IBM care să vă ajute. Această secţiune conţine informaţii despre locurile în care
puteţi găsi informaţii suplimentare despre IBM şi produsele IBM, despre ce să faceţi
dacă aveţi o problemă cu calculatorul dumneavoastră şi pe cine să sunaţi pentru service,
dacă este necesar.

Microsoft Service Packs este sursa de software cu cele mai recente actualizări pentru
produsele Windows. Aceste pachete pot fi obţinute prin descărcare din Web (pot fi
aplicate taxe de conexiune) sau de pe CD-ROM. Pentru informaţii şi legături, specifice,
vizitaţi http://www.microsoft.com. Pentru produsele Microsoft Windows preinstalate,
IBM oferă asistenţă tehnică atunci când se instalează sau când există nelămuriri privind
Service Packs; vă rugăm să luaţi legătura cu IBM HelpCenter folosind numărul
(numerele) de telefon din manualul dumneavoastră.

Obţinerea de ajutor pe Web
Pe Internet, site-ul IBM conţine informaţii actualizate despre calculatoare personale
IBM şi suport. Adresa pentru pagina de bază IBM Personal Computing este
www.ibm.com/pc

IBM furnizează un site vast, dedicat calculatoarelor mobile şi calculatoarelor ThinkPad
la www.ibm.com/pc/support

Cercetaţi acest site pentru a învăţa cum să rezolvaţi probleme, pentru a găsi noi
modalităţi de utilizare a calculatorului dumneavoastră şi pentru a învăţa despre opţiunile
care pot face lucrul cu calculatorul dumneavoastră ThinkPad mai uşor.

Puteţi de asemenea să comandaţi publicaţii prin intermediul sistemului IBM de comandă
a publicaţiilor de la
www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi

Telefonarea la IBM
Dacă nu aţi reuşit să corectaţi singur problema şi aveţi nevoie de ajutor, în timpul
perioadei de garanţie puteţi obţine asistenţă şi informaţii la telefon prin intermediul IBM
PC HelpCenter. În timpul perioadei de garanţie sunt disponibile următoarele servicii:
v Determinarea problemelor - Este disponibil personal specializat care să vă ajute să

determinaţi dacă aveţi o problemă hardware şi să decideţi ce acţiune este necesară
pentru a rezolva problema.

v Repararea hardware-ului IBM - Dacă se determină că problema este cauzată de
hardware-ul IBM în garanţie, este disponibil personal de service pregătit pentru a
furniza nivelul aplicabil de service.

Obţinerea de ajutor şi de service
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v Gestiunea modificărilor tehnice - Ocazional, pot fi realizate modificări care sunt
necesare după ce a fost vândut un produs. IBM sau vânzătorul dumneavoastră, dacă
este autorizat de către IBM, va face disponibile modificările tehnice (EC) care se
aplică hardware-ului dumneavoastră.

Următoarele elemente nu sunt acoperite:
v Înlocuirea sau utilizarea de componente non-IBM sau de componente IBM care nu

sunt în garanţie

Notă: Toate componentele în garanţie conţin un cod de identificare de 7 caractere în
formatul IBM FRU XXXXXXX

v Identificarea surselor de probleme software
v Configurarea BIOS-ului ca parte a unei instalări sau modernizări
v Schimbări, modificări sau modernizări ale driver-elor de dispozitive
v Instalarea şi întreţinerea sistemelor de operare de reţea (NOS)
v Instalarea şi întreţinerea programelor aplicaţie

Consultaţi garanţia dumneavoastră hardware IBM pentru o explicaţie completă a
termenilor de garanţie IBM. Păstraţi dovada cumpărării pentru a obţine service în
garanţie.

Dacă este posibil, fiţi lângă calculatorul dumneavoastră când efectuaţi apelul telefonic
pentru cazul în care reprezentantul de asistenţă tehnică trebuie să vă ajute să rezolvaţi o
problemă a calculatorului. Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi descărcat cele mai recente
driver-e şi actualizări de sistem, că aţi rulat diagnoze şi că aţi înregistrat informaţiile
înainte de a suna. Atunci când sunaţi pentru asistenţă tehnică, vă rugăm să aveţi
disponibile următoarele informaţii:
v Tipul maşinii şi modelul
v Numerele de serie ale calculatorului, monitorului şi ale celorlalte componente sau

dovada de cumpărare
v Descrierea problemei
v Mesajul de eroare exact
v Informaţiile de configurare hardware şi software pentru sistemul dumneavoastră

Numere de telefon

Notă: Numerele de telefon pot fi modificate fără notificare. Pentru a vedea cea mai
recentă listă cu numere de telefon IBM HelpCenter şi cu orele de lucru, vizitaţi
site-ul Web de suport la www.pc.ibm.com/qtechinfo/MIGR-4HWSE3.html

Ţară sau regiune Limbă Număr de telefon

Argentina Spaniolă 0800-666-0011

Obţinerea de ajutor şi de service
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Ţară sau regiune Limbă Număr de telefon

Australia Engleză 1300-130-426

Austria Germană 01-24592-5901

Bolivia Spaniolă 0800-0189

Belgia Olandeză

Franceză

02-210 9820

02-210 9800

Brazilia Portugheză 55-11-3889-8986

Canada Engleză/ Franceză 1-800-565-3344

în Toronto sunaţi doar la
416-383-3344

Chile Spaniolă 800-224-488

China Mandarin 800-810-1818

Columbia Spaniolă 980-912-3021

Danemarca Daneză 45 20 82 00

Ecuador Spaniolă 1-800-426911 (opţiunea #4)

Finlanda Finlandeză 09-459 69 60

Franţa Franceză 02 38 55 74 50

Germania Germană 07032-1549 201

Hong Kong Cantoneză 2825-7799

Irlanda Engleză 01-815 9200

Italia Italiană 02-7031-6101

Japonia Japoneză *1

Luxemburg Franceză 298-977 5063

Mexic Spaniolă 001-866-434-2080

Olanda Olandeză 020-514 5770

Noua Zeelandă Engleză 0800-446-149

Norvegia Norvegiană 66 81 11 00

Peru Spaniolă 0-800-50-866

Portugalia Portugheză 21-791 51 47

Rusia Rusă 095-940-2000

Spania Spaniolă 91-662 49 16

Suedia Suedeză 08-477 4420

Obţinerea de ajutor şi de service
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Ţară sau regiune Limbă Număr de telefon

Elveţia Germană/

Franceză

Italiană

0583-33-09-00

Taiwan Mandarin 886-2-2725-9799

Marea

Britanie

Engleză 0-1475-555 055

Statele Unite Engleză 1-800-772-2227

Uruguay Spaniolă 000-411-005-6649

Venezuela Spaniolă 0-800-100-2011

*1 Dacă aţi cumpărat calculatorul ThinkPad din Japonia, numărul de telefon al
IBM Help Center vă va fi oferit în momentul terminării înregistrării
calculatorului. Pentru informaţii detaliate, vizitaţi site-ul Web de la
www.ibm.com/jp/pc/ibmjreg

Obţinerea de ajutor pe tot globul
În cazul în care luaţi calculatorul cu dumneavoastră într-o călătorie sau îl mutaţi într-o
ţară în care este vândut şi se asigură service pentru tipul dumneavoastră de maşină
ThinkPad de către IBM sau un reseller IBM autorizat să acorde service în garanţie,
puteţi beneficia de International Warranty Service (serviciu de garanţie internaţional).

Metodele şi procedurile de service sunt diferite în funcţie de ţară şi este posibil ca unele
servicii să nu fie disponibile în toate ţările. Serviciul de garanţie internaţional este
asigurat prin metoda de service (depot, carry-in şi on-site) care este furnizată în ţara în
care se efectuează service. Este posibil ca în unele ţări centrele de service să nu fie
capabile să ofere service pentru toate modelele sau pentru un anumit tip de maşină. În
unele ţări, se pot aplica taxe şi restricţii în momentul efectuării service-ului.

Pentru a determina dacă aveţi un calculator eligibil pentru service-ul de garanţie
internaţional şi pentru a vedea o listă cu toate ţările în care este disponibil service,
mergeţi la http://www.ibm.com/pc/support/ şi faceţi clic pe Warranty Lookup.
Calculatoarele IBM eligibile sunt identificate prin tipurile lor de maşină de patru cifre.
Pentru informaţii suplimentare despre Serviciul de garanţie internaţional, vedeţi Service
Anouncement 601-034 la http://www.ibm.com/. Faceţi clic pe Support & downloads ,
faceţi clic pe Announcement letters şi clic pe Announcements search. În câmpul
Search by letter number only, introduceţi 601-034 şi faceţi clic pe Search.

Obţinerea de ajutor şi de service
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Anexă A. Instrucţiuni importante privind siguranţa

PERICOL

Curentul electric din cablurile de alimentare, telefonice şi de comunicaţie este periculos.
Pentru a evita electrocutarea, atunci când instalaţi, mutaţi sau deschideţi capacele acestui
produs sau ale dispozitivelor ataşate, conectaţi şi deconectaţi cablurile aşa cum se arată în
continuare. Dacă produsul este însoţit de un cordon de alimentare cu 3 fire, acesta trebuie
să fie introdus într-o priză cu împământare corespunzătoare.

© Copyright IBM Corp. 2003 43



PERICOL

Pentru a reduce riscul de producere a unui incendiu sau de electrocutare, trebuie să
respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă elementare, cum ar fi:

v Nu folosiţi calculatorul în apă sau în apropierea acesteia.

v În timpul furtunilor cu descărcări electrice:

– Nu folosiţi calculatorul cu conexiunea prin cablu telefonic.

– Nu conectaţi cablul la priza telefonică din perete sau nu-l deconectaţi de la ea.

PERICOL

Dacă ansamblul acumulator este înlocuit incorect, apare pericolul de explozie. Ansamblul
acumulator conţine o cantitate mică de substanţe primejdioase. Pentru a evita rănirea:

v La înlocuire folosiţi numai tipul de acumulator recomandat de IBM.

v Ţineţi ansamblul acumulator la distanţă de foc.

v Nu-l expuneţi apei sau ploii.

v Nu încercaţi să-l demontaţi.

v Nu-l scurtcircuitaţi.

v Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor.

Nu-l aruncaţi în cutiile de gunoi care sunt golite în gropi de gunoi. Atunci când aruncaţi la
gunoi bateria, respectaţi hotărârile şi reglementările locale şi standardele companiei
dumneavoastră privind siguranţa.

PERICOL

Dacă ansamblul acumulator este înlocuit incorect, apare pericolul de explozie.

Acumulatorul cu litiu poate exploda dacă nu este manevrat sau aruncat corespunzător.

La înlocuire folosiţi numai o baterie de acelaşi tip.

Pentru a evita rănirea sau moartea: (1) nu aruncaţi sau scufundaţi bateria în apă, (2) nu
lăsaţi să-i crească temperatura mai mult de 100 °C (212 °F) sau (3) nu încercaţi să o
reparaţi sau să o dezasamblaţi. Atunci când o aruncaţi la gunoi, respectaţi hotărârile şi
reglementările locale şi standardele companiei dumneavoastră privind siguranţa.
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PERICOL Notă de siguranţă privind acumulatorul principal

PERICOL Notă de siguranţă privind acumulatorul principal

Anexă A. Instrucţiuni importante privind siguranţa 45



PERICOL

Atunci când instalaţi sau reconfiguraţi opţiunea Mini PCI, respectaţi instrucţiunile
următoare.

Pentru a evita electrocutarea, deconectaţi toate cablurile şi adaptorul de c.a. atunci când
instalaţi opţiunea Mini PCI sau deschideţi capacele sistemului sau ale dispozitivelor
ataşate. Curentul electric din cablurile de alimentare, telefonice şi de comunicaţie este
periculos.

ATENŢIE:

După ce aţi adăugat sau modernizat o placă Mini PCI sau de memorie, nu utilizaţi
calculatorul decât după ce aţi închis capacul. Niciodată să nu utilizaţi calculatorul
cu capacul deschis.

ATENŢIE:

Lampa fluorescentă din afişajul cu cristale lichide (LCD) conţine mercur. Nu o
aruncaţi în cutiile de gunoi care sunt golite în gropi de gunoi. Aruncaţi-o în locurile
indicate de legile sau reglementările locale.

Afişajul LCD este confecţionat din sticlă şi acesta se poate sparge dacă este
manevrat brutal sau dacă este scăpat calculatorul pe jos. Dacă afişajul LCD se
sparge şi fluidul intern intră în contact cu ochii sau cu mâinile dumneavoastră,
spălaţi imediat cu apă zona afectată, timp de cel puţin 15 minute; dacă după
spălare apare vreun simptom, solicitaţi asistenţă medicală.

ATENŢIE:

Pentru a reduce riscul unui incendiu, utilizaţi numai cabluri telefonice nr. 26 AWG
sau mai mari (mai groase).

Informaţii de siguranţă privind modemul
Pentru a reduce riscul de producere a unui incendiu, de electrocutare sau de rănire în
timpul utilizării echipamentului telefonic, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă elementare, cum ar fi:

Nu instalaţi niciodată cablurile telefonice în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

Nu instalaţi niciodată fişele (jack-urile) telefonice în locuri umede, decât dacă fişa este
special proiectată pentru asemenea condiţii.
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Nu atingeţi niciodată fire sau terminale neizolate, decât dacă linia telefonică a fost
deconectată de la interfaţa reţelei.

Daţi dovadă de atenţie atunci când instalaţi sau modificaţi liniile telefonice.

Evitaţi folosirea telefonului (cu excepţia celui fără fir) în timpul unei furtuni cu
descărcări electrice. Există un risc minim de electrocutare ca urmare a fulgerelor.

Nu folosiţi telefonul pentru a raporta scurgeri de gaze în vecinătatea acestora.

Declaraţie de conformitate privind laserul
În calculatorul IBM ThinkPad poate fi instalată o unitate (dispozitiv) de stocare optică,
ca de exemplu o unitate CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM sau SuperDisk. Un astfel de
produs foloseşte laserul. Pe unitate se află eticheta sa de clasificare (prezentată mai jos).

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT

Unitatea este certificată de producător în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor stipulate
de Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS
21 CFR) Subchapter J pentru produsele cu laser din Clasa I la data fabricării.

În alte ţări, unitatea este certificată cu privire la respectarea cerinţelor stipulate de
IEC825 şi EN60825 pentru produsele cu laser din Clasa I.

PERICOL

Nu deschideţi unitatea de stocare optică; în interior nu se află componente care să permită
utilizatorului reglarea sau repararea.

Utilizarea altor elemente de reglare sau control sau a altor proceduri decât cele specificate
poate provoca expunerea la radiaţii periculoase.

Produsele cu laser din Clasa 1 nu sunt considerate periculoase. Sistemul cu laser şi
unitatea de stocare optică au fost concepute astfel încât să nu existe expuneri la radiaţii
laser peste nivelul Clasei 1 pe durata utilizării normale, a întreţinerii de către utilizator
sau a depanării.

În unele unităţi este înglobată o diodă laser Clasa 3A. Reţineţi acest avertisment:
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PERICOL

La deschidere sunt emise radiaţii laser vizibile şi invizibile. Evitaţi expunerea directă a
ochilor. Nu vă uitaţi la fascicul nici direct, nici printr-un instrument optic.

Păstraţi aceste instrucţiuni.
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Anexă B. Informaţii despre comunicaţia fără fir

Interoperabilitatea comunicaţiilor fără fir
Adaptorul Mini-PCI pentru LAN fără fir a fost conceput astfel încât să fie interoperabil
cu orice produs pentru LAN fără fir care are la bază tehnologia radio DSSS (Direct
Sequence Spread Spectrum) şi este compatibil cu:
v Standardul IEEE 802.11 pentru LAN-uri fără fir, aşa cum a fost definit şi aprobat de

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
v Certificarea Wireless Fidelity (WiFi), aşa cum a fost definită de WECA (Wireless

Ethernet Compatibility Alliance).

Mediul de utilizare şi sănătatea
La fel ca şi alte dispozitive radio, adaptorul Mini-PCI pentru LAN fără fir emite energie
electromagnetică de radiofrecvenţă. Nivelul energiei emise este însă cu mult mai scăzut
decât cel al energiei electromagnetice emise de alte dispozitive fără fir, cum ar fi de
exemplu telefoanele mobile.

Deoarece adaptorul Mini-PCI pentru LAN fără fir funcţionează în cadrul limitelor
specificate de standardele şi recomandările pentru măsurile de siguranţă privind
radiofrecvenţa, IBM consideră că utilizarea plăcilor integrate pentru comunicaţii fără fir
nu expune clienţii nici unui pericol. Aceste standarde şi recomandări reflectă consensul
comunităţii ştiinţifice şi sunt rezultatul deliberărilor oamenilor de ştiinţă din diferite
organizaţii, care sunt la curent cu ultimele informaţii din literatura de specialitate.

În anumite situaţii sau medii, utilizarea unui adaptor Mini-PCI pentru LAN fără fir poate
fi restricţionată de proprietarul clădirii sau de persoane din organizaţie care au această
responsabilitate. Printre exemplele de astfel de situaţii se numără:
v Utilizarea plăcilor integrate pentru comunicaţii fără fir în avioane sau în spitale
v În mediile în care riscul de interferenţă cu alte dispozitive sau servicii este perceput

sau identificat ca fiind dăunător.

Dacă nu sunteţi sigur ce politică se aplică cu privire la utilizarea dispozitivelor fără fir
într-o anumită organizaţie (de ex. un aeroport sau un spital), vă recomandăm ca înainte
de a porni calculatorul ThinkPad G40 să solicitaţi autorizaţia de a utiliza adaptorul
Mini-PCI pentru LAN fără fir.
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Anexă C. Informaţii despre garanţie

Această anexă conţine informaţii referitoare la garanţie pentru ThinkPad, despre
perioada de garanţie, service şi suport în perioada de garanţie şi Declaraţia IBM de
garanţie limitată.

Perioada de garanţie
Contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat ThinkPad pentru informaţii referitoare la
garanţie. Anumite Maşini IBM sunt eligibile pentru service de garanţie la domiciliul
clientului în funcţie de ţara sau regiunea în care este efectuat service-ul sau în funcţie de
maşină.

Tipul de maşină 2387

Ţară sau regiune Perioadă de garanţie

Toate Componente - 3 luni, manoperă - 3 luni
Ansamblu baterie - 3 luni

Tipul de maşină 2388

Ţară sau regiune Perioadă de garanţie

Toate Componente - 1 an, manoperă - 1 an
Acumulator - 1 an

Tipul de maşină 2389

Ţară sau regiune Perioadă de garanţie

Toate Componente - 3 ani, manoperă - 3 ani
Acumulator - 1 an

Service şi suport în perioada de garanţie
Din momentul în care aţi cumpărat un IBM ThinkPad, aveţi acces la suport tehnic
extins. În timpul perioadei de garanţie a Maşinii IBM, puteţi apela la IBM sau la
vânzătorul dumneavoastră pentru asistenţă în determinarea problemelor, în conformitate
cu Declaraţia IBM de garanţie limitată.

În timpul perioadei de garanţie sunt disponibile următoarele servicii:
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v Determinarea problemelor - Este disponibil personal pregătit pentru a vă ajuta să
determinaţi dacă aveţi o problemă hardware şi să decideţi ce acţiune să efectuaţi
pentru a rezolva problema.

v Repararea hardware-ului IBM - Dacă se determină că problema este provocată de
hardware IBM care se află în perioada de garanţie, este disponibil personal de service
pregătit pentru a furniza nivelul corespunzător de service, fie la domiciliul clientului,
fie la centrul de service al IBM, după cum stabileşte IBM.

v Gestionarea modificărilor - Uneori, trebuie efectuate unele modificări după ce
produsul a fost livrat de IBM. În alte cazuri, IBM va pune la dispoziţie EC-uri
(Engineering Changes - Modificări tehnice) care se pot aplica hardware-ului
dumneavoastră.

Elementele următoare nu sunt acoperite de service-ul din perioada de garanţie:
v Înlocuirea sau utilizarea de piese non-IBM. Toate componentele IBM conţin un

identificator din 7 caractere în formatul IBM FRU XXXXXXX.
v Identificarea surselor de probleme software non-IBM.
v Instalarea CRU-urilor (customer replaceable units - unităţi înlocuibile de către client)
v Instalarea şi configurarea codului maşină sau a codului intern licenţiat care este

proiectat astfel încât să fie instalabil de către client.

Dacă nu vă înregistraţi calculatorul la IBM, este posibil să fie nevoie să prezentaţi o
dovadă a achiziţionării pentru a obţine service în garanţie.

Înainte de a apela service-ul
Puteţi rezolva multe probleme fără asistenţă din afară urmând procedurile de depanare
pe care le furnizează IBM în ajutorul online sau în publicaţiile care sunt furnizate
împreună cu calculatorul şi software-ul dumneavoastră.

Cele mai multe calculatoare, sisteme de operare şi programe de aplicaţii vin împreună cu
informaţii care conţin proceduri de depanare şi explicaţii ale mesajelor de eroare şi ale
codurilor de erori. Informaţiile care vin împreună cu calculatorul dumneavoastră descriu
de asemenea testele de diagnosticare pe care le puteţi efectua.

Dacă suspectaţi o problemă software, consultaţi informaţiile pentru sistemul de operare
sau pentru programul aplicaţie.

Apelarea service-ului
Vă rugăm să aveţi pregătite următoarele informaţii:
v Tipul maşinii, modelul şi numărul de serie
v Descrierea problemei
v Mesajul de eroare exact
v Informaţii de configurare hardware şi software
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Pentru a găsi numărul de telefon al unui Centru de ajutor cât mai apropiat de
dumneavoastră, consultaţi “Numere de telefon ” din Capitol 3, “Obţinerea de ajutor şi de
service de la IBM”, pe pagina 37

Declaraţia IBM de garanţie limitată Z125-4753-06 8/2000
Declaraţia de garanţie constă din două părţi. Vă rugăm să citiţi prima parte şi termenii
specifici de ţară din a doua parte care se aplică în cazul ţării sau regiunii dumneavoastră.

Prima parte - Termeni generali
Această Declaraţie de garanţie limitată include Prima parte - Temeni generali şi A doua
parte - Termeni specifici ţării. Termenii din a doua parte înlocuiesc sau modifică
termenii din prima parte. Garanţiile furnizate de IBM în această Declaraţie de garanţie
limitată se aplică doar Maşinilor pe care le cumpăraţi, de la IBM sau de la un reseller al
IBM, pentru folosirea de către dumneavoastră şi nu pentru revânzare. Termenul de
“Maşină” înseamnă o maşină IBM, caracteristicile sale, conversiile, modernizările,
elementele sau accesoriile sau orice combinaţie a acestora. Termenul de “Maşină” nu
include software-ul, fie preîncărcat pe Maşină, fie instalat ulterior. Cu excepţia cazului
în care IBM specifică altfel, garanţiile următoare se aplică doar în ţara în care aţi
achiziţionat Maşina. Nimic din această Declaraţie de garanţie limitată nu afectează vreun
drept al consumatorilor care nu poate fi suspendat sau limitat prin contract. Dacă aveţi
întrebări, contactaţi IBM sau reseller-ul dumneavoastră.

Garanţia IBM pentru Maşini
IBM garantează că Maşinile 1) nu au defecte legate de materiale sau de manoperă şi 2)
sunt conforme Specificaţiilor IBM publicate oficial (“Specificaţii”). Perioada de garanţie
pentru o Maşină este specificată ca o perioadă fixă de timp, începând cu Data instalării
maşinii. Data din chitanţa dumneavoastră este Data instalării, doar dacă IBM sau
reseller-ul dumneavoastră nu vă informează altfel.

Dacă în perioada de garanţie o maşină nu funcţionează aşa cum este garantat şi IBM sau
reseller-ul dumneavoastră nu poate 1) să o facă să funcţioneze aşa cum este garantat sau
2) să o înlocuiască cu una care are o funcţionalitate cel puţin echivalentă, o puteţi returna
în locul în care aţi cumpărat-o şi veţi primi banii înapoi.

Extensia garanţiei
Garanţia nu acoperă repararea sau schimbarea unei Maşini ca rezultat al unei folosiri
defectuoase, accident, modificare, mediu fizic de operare necorespunzător, întreţinere
defectuoasă sau defect provocat de un produs pentru care IBM nu este responsabilă.
Garanţia se anulează în cazul înlăturării sau deteriorării etichetelor de identificare ale
componentelor sau ale Maşinii.

ACESTE GARANŢII SUNT GARANŢIILE DUMNAEVOASTRĂ EXCLUSIVE
ŞI ÎNLOCUIESC ORICE ALTE GARANŢII SAU CONDIŢII, INDICATE
EXPRES SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA,
GARANŢIILE SAU CONDIŢIILE DE COMERCIALIZARE ŞI CELE DE
POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. ACESTE GARANŢII SE

Anexă C. Informaţii despre garanţie 53



CONSTITUIE ÎN DREPTURI LEGALE ŞI PUTEŢI AVEA DE ASEMENEA ŞI
ALTE DREPTURI, CE VARIAZĂ DE LA JURISDICŢIE LA JURISDICŢIE.
UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA
GARANŢIILOR EXPLICITE SAU IMPLICITE, ASTFEL CĂ EXCLUDEREA
SAU LIMITAREA DE MAI SUS POATE SĂ NU FIE VALABILĂ PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ. ÎNTR-UN ASEMENEA CAZ, RESPECTIVELE
GARANŢII SUNT LIMITATE LA DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE.
DUPĂ ACEASTĂ PERIOADĂ NU SE APLICĂ NICI O GARANŢIE.

Elemente neacoperite de garanţie
IBM nu garantează funcţionarea neîntreruptă sau fără erori a unei Maşinii.

Orice suport tehnic sau de altă natură furnizat pentru o Maşină aflată în perioada de
garanţie (cum ar fi asistenţa telefonică prin întrebări de tipul “cum să” şi întrebări
referitoare la setarea şi instalarea Maşinii) va fi furnizat FĂRĂ NICI UN FEL DE
GARANŢIE.

Service în perioada de garanţie
Pentru a obţine service în perioada de garanţie pentru o Maşină, contactaţi IBM sau
reseller-ul dumneavoastră. Dacă nu vă înregistraţi Maşina la IBM, va trebui să prezentaţi
o dovadă a cumpărării.

În timpul perioadei de garanţie, IBM sau reseller-ul dumneavoastră, în cazul în care are
aprobare de la IBM pentru a furniza service în perioada de garanţie, furnizează fără plată
anumite tipuri de servicii de reparaţii sau schimb pentru a menţine Maşina sau pentru a o
aduce într-o stare conformă cu specificaţiile. IBM sau reseller-ul dumneavoastră vă va
informa despre tipurile de servicii disponibile pentru o Maşină în funcţie de ţara în care
este instalată. IBM sau reseller-ul dumneavoastră va 1) repara sau modifica Maşina
defectă şi 2) va furniza service la domiciliul dumneavoastră sau la centrul de service.
IBM sau reseller-ul dumneavoastră va gestiona şi instala de asemenea modificările
tehnice care se aplică Maşinii dumneavoastră.

Anumite părţi ale Maşinii IBM sunt de tip Customer Replaceable Units - unităţi
înlocuibile de către client (numite “CRU-uri”), ca de exemplu tastatura, memoria şi
discurile. IBM vă furnizează CRU-uri, urmând să le înlocuiţi dumneavoastră. Trebuie să
returnaţi IBM-ului toate CRU-urile defecte în 30 de zile de la data primirii CRU-ului de
înlocuire. Sunteţi responsabil pentru descărcarea actualizărilor codului Maşinii şi ale
Codului intern licenţiat de pe site-ul web al IBM sau de pe medii electronice şi pentru
respectarea instrucţiunilor furnizate de IBM.

Atunci când service-ul în perioada de garanţie implică schimbarea unei Maşini sau a
unei componente, componenta înlocuită de IBM sau de reseller-ul dumneavoastră
devine proprietatea acestuia şi componenta care i-a luat locul devine proprietatea
dumneavoastră. Dumneavoastră garantaţi că toate componentele înlăturare sunt originale
şi nemodificate. Componenta înlocuitoare poate să nu fie nouă, dar va fi în stare bună de
funcţionare şi va fi cel puţin egală ca funcţionalitate cu componenta înlocuită.
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Componenta înlocuitoare primeşte starea de service în garanţie a componentei înlocuite.
Multe caracteristici, conversii sau modernizări implică înlăturarea unor componente şi
returnarea lor la IBM. O componentă care înlocuieşte o alta va primi starea de service în
garanţie a componentei înlocuite.

Înainte ca IBM sau reseller-ul dumneavoastră să schimbe o Maşină sau o componentă,
sunteţi de acord să înlăturaţi toate caracteristicile, opţiunile, modificările şi ataşamentele
care nu beneficiază de service în perioada de garanţie.

De asemenea, sunteţi de acord să
1. vă asiguraţi că Maşina este liberă de orice obligaţii legale sau restricţii care

împiedică modificarea sa;
2. obţineţi autorizarea de la proprietar pentru ca IBM sau reseller-ul să poată efectua

service pe o maşină care nu vă aparţine; şi
3. acolo unde este valabil, înainte de a fi acordat service-ul:

a. să urmaţi procedurile pe care le furnizează IBM sau reseller-ul dumneavoastră
pentru determinarea problemei, analiza acesteia şi solicitarea service-ului.

b. să vă securizaţi toate programele şi datele de pe Maşină;
c. să furnizaţi IBM-ului sau reseller-ului dumneavoastră acces liber şi neîngrădit la

facilităţile dumneavoastră, pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor acestora; şi
d. să informaţi IBM-ul sau reseller-ul dumneavoastră despre modificările aduse

locaţiei Maşinii.

IBM este responsabilă de pierderea sau deteriorarea Maşinii dumneavoastră atâta timp
cât aceasta este 1) în posesia IBM sau 2) în tranzit în cazurile în care IBM este
responsabilă de transport.

Nici IBM şi nici reseller-ul dumneavoastră nu sunt responsabili pentru datele
dumneavoastră confidenţiale, brevetate sau personale, aflate pe Maşină atunci când o
returnaţi la IBM sau la reseller-ul dumneavoastră din orice motiv. Ar trebui să înlăturaţi
astfel de informaţii de pe Maşină înainte de a o returna.

Limitarea răspunderii
Pot apărea anumite circumstanţe în care, datorită unor componente IBM sau datorită
altor responsabilităţi, sunteţi îndreptăţit să obţineţi despăgubiri de la IBM. În fiecare din
aceste situaţii, indiferent de motivele pentru care sunteţi îndreptăţit să obţineţi
despăgubiri de la IBM (cum ar fi încălcările fundamentale, neglijenţa, reprezentarea
necorespunzătoare sau alte daune prevăzute de contract), cu excepţia responsabilităţilor
care nu pot fi anulate sau limitate de legile în vigoare, IBM nu este răspunzătoare decât
pentru
1. daune privind rănirea (inclusiv moartea) şi daune aduse proprietăţii de patrimoniu şi

proprietăţii personale materiale; şi
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2. valoarea altor daune directe, nu mai mult de suma plătită pentru Maşina reclamată
(în caz de recurenţă, se calculează daunele pe 12 luni). În acest scop, termenul de
“Maşină” include Codul maşinii şi Codul intern licenţiat.

Această limită se aplică şi pentru vânzătorii şi distribuitorii de produse IBM. Aceasta
este maximul pentru care IBM, vânzătorii şi distribuitorii săi sunt responsabili în
colectiv.

SUB NICI UN MOTIV IBM NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU ORICARE
DIN URMĂTOARELE: 1) PRETENŢII ALE UNEI TERŢE PĂRŢI PENTRU
DEFECŢIUNI (ALTELE DECÂT CELE DIN PRIMUL ELEMENT LISTAT MAI
SUS); 2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU
DATELOR; SAU 3) DEFECŢIUNI SPECIALE, ACCIDENTALE SAU
INDIRECTE SAU ORICE PAGUBE DE NATURĂ ECONOMICĂ, PIERDERI
DE PROFIT SAU DE ECONOMII, CHIAR DACĂ IBM, VÂNZĂTORII SĂI SAU
RESELLER-UL DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ
POSIBILITATE. UNELE LEGISLAŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU
LIMITAREA PAGUBELOR ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, ASTFEL CĂ
ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU SE
APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

Legea în vigoare
Atât dumneavoastră cât şi IBM sunteţi de acord cu aplicarea legii din ţara în care a fost
achiziţionată Maşina pentru reglementarea, interpretarea şi punerea în aplicare a tuturor
drepturilor şi obligaţiilor dumneavoastră şi ale IBM, rezultate din sau înrudite în orice
fel cu acest Acord, fără a lua în considerare conflictele cu principiile legii.

Partea a doua - Termeni specifici ţărilor
AMERICILE

BRAZILIA

Legea în vigoare: Se adaugă următoarele după prima frază:
Orice litigiu care are ca sursă acest Acord va fi rezolvat doar de curtea de justiţie din Rio
de Janeiro.

AMERICA DE NORD

Service în garanţie: Se adaugă următoarele la această Secţiune:
Pentru a obţine service de la IBM în Canada sau Statele Unite, sunaţi la
1-800-IBM-SERV (426-7378).

CANADA
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Legea în vigoare: Următoarele înlocuiesc “legile ţării din care aţi achiziţionat
maşina” din prima frază:
legile din Provincia Ontario.

STATELE UNITE

Legea în vigoare: Următoarele înlocuiesc “legile ţării din care aţi achiziţionat
maşina” din prima frază:
legile statului New York.

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

Garanţia IBM pentru Maşini: Se adaugă paragraful următor la această secţiune:
Garanţiile specificate în această secţiune se adaugă oricăror drepturi pe care le-aţi putea
avea conform Legii practicilor comerciale din 1974 sau conform altor legi similare şi
sunt limitate la extensia permisă de legislaţia aplicabilă.

Limitarea răspunderii: Se adaugă următoarele în această Secţiune:
Atunci când IBM este implicată în încălcarea unei condiţii sau garanţii precizate în
Legea practicilor comerciale din 1974, responsabilitatea IBM se limitează numai la
repararea sau înlocuirea bunurilor sau la furnizarea de bunuri echivalente. Nu se aplică
nici una dintre limitările precizate în acest paragraf acolo unde această condiţie se referă
la dreptul de a vinde, la posesie sau la un titlu evident sau atunci când bunurile fac parte
dintr-o categorie care se achiziţionează în mod normal pentru uzul sau consumul
personal sau casnic.

Legea în vigoare: Următoarele înlocuiesc “legile ţării din care aţi achiziţionat
maşina” din prima frază:
legile statului sau teritoriului.

CAMBODGIA, LAOS ŞI VIETNAM

Legea în vigoare: Următoarele înlocuiesc “legile ţării din care aţi achiziţionat
maşina” din prima frază:
legile statului New York.

Se adaugă următoarele la această secţiune:
Orice dispută privind acest Acord va fi rezolvată prin arbitraj în Singapore, în
concordanţă cu regulile ICC (International Chamber of Commerce - Camera de comerţ
internaţională). Arbitrul sau arbitrii desemnaţi în conformitate cu aceste reguli trebuie să
aibă puterea de a decide după competenţele lor şi pe baza validităţii Acordului.
Arbitrarea va fi finală şi fără apel, iar rezultatul arbitrajului va fi în scris şi utilizat ca
fapt şi concluzie a legii.
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Toate procedurile, inclusiv documentele prezentate în cadrul acestor proceduri, vor fi
prezentate în limba engleză. Numărul arbitrilor va fi de trei, fiecare parte având dreptul
la un arbitru.

Cei doi arbitri desemnaţi de către părţi vor numi un al treilea arbitru înainte de a începe
arbitrajul. Al treilea arbitru va acţiona ca preşedinte. Dacă postul preşedintelui devine
vacant, va fi ocupat de către preşedintele ICC. Celelalte locuri vacante vor fi ocupate
prin decizia părţii respective. Procedurile vor continua din starea în care au fost lăsate în
momentul eliberării locului respectiv.

Dacă una dintre părţi refuză sau nu reuşeşte să numească un arbitru în mai puţin de 30
de zile de la data desemnării arbitrului de către cealaltă parte, primul arbitru desemnat va
fi singurul, cu condiţia ca desemnarea arbitrului să fie validă şi corespunzătoare.

Versiunea în limba engleză a acestui Acord are prioritate faţă de orice versiune în altă
limbă.

HONG KONG ŞI MACAO

Legea în vigoare: Următoarele înlocuiesc “legile ţării din care aţi achiziţionat
maşina” din prima frază:
legile Regiunii speciale administrative Hong Kong.

INDIA

Limitări ale responsabilităţii: Următoarele înlocuiesc elementele 1 şi 2 ale acestei
secţiuni:
1. răspunderea pentru rănire (inclusiv moartea) şi daune aduse proprietăţii de

patrimoniu şi proprietăţii personale materiale va fi limitată la ceea ce a fost provocat
de neglijenţa din partea IBM;

2. ca şi pentru orice altă daună reală apărută în orice situaţie implicând lipsa de
performanţă din partea IBM sau referitoare în orice mod la subiectul acestei
Declaraţii de garanţie, răspunderea IBM va fi limitată la suma care vă este plătită
pentru Maşina reclamată.

JAPONIA

Legea în vigoare: Următoarea frază este adăugată la această secţiune:
Dubiile privind acest Acord vor fi rezolvate iniţial între persoanele implicate pe
principiul încrederii reciproce.

NOUA ZEELANDĂ

Garanţia IBM pentru Maşini: Se adaugă paragraful următor la această secţiune:
Garanţiile specificate în această secţiune sunt suplimentare la orice drepturi pe care le
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puteţi avea prin Legea garanţiilor consumatorului din 1993 sau alte legislaţii ce nu pot fi
excluse sau limitate. Legea garanţiilor consumatorului din 1993 nu se aplică unui bun pe
care îl furnizează IBM dacă bunul este solicitat pentru scopul unei afaceri după cum este
definit în acea lege.

Limitarea răspunderii: Următoarele se adaugă la această Secţiune:
Dacă Maşinile nu sunt achiziţionate în scopuri de afaceri definite astfel în Legea
garanţiilor consumatorului din 1993, limitările din această Secţiune respectă limitările
din acea lege.

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Legea în vigoare: Următoarele înlocuiesc această secţiune:
Atât dumneavoastră cât şi IBM sunteţi de acord cu aplicarea legilor statului New York
(cu excepţia cazuli în care legile locale prevăd altceva) pentru reglementarea,
interpretarea şi punerea în aplicare a tuturor drepturilor şi îndatoririlor dumneavoastră şi
ale IBM, rezultate din sau înrudite în orice fel cu acest Acord, fără a lua în considerare
conflictele cu principiile legii.

Orice dispută legată de acest Acord va fi rezolvată mai întâi prin negocieri amicale, în
urma eşuării lor orice parte având dreptul de a trimite disputa Comisiei internaţionale
chineze de arbitrare a comerţului şi economiei din Beijing, R.P.C., pentru a fi arbitrată în
conformitate cu regulile sale de arbitraj valabile în acel moment. Tribunalul de arbitraj
va avea trei arbitri. Limba folosită aici va fi engleza şi chineza. Rezultatul arbitrajului va
fi final şi fără apel şi va obliga toate părţile şi va fi aplicat conform Convenţiei de
recunoaştere şi executare a deciziilor judecătoreşti (1958).

Taxa de arbitraj va fi suportată de partea care a pierdut, în cazul în care nu se specifică
altfel de către decizia judecătorească.

În timpul arbitrajului, acest Acord va fi derulat în continuare, cu excepţia părţii care este
în dispută şi pentru care se realizează arbitrajul.

EUROPA, ORIENTUL MIJLOCIU, AFRICA (EMEA)

URMĂTOARELE CONDIŢII SE APLICĂ TUTUROR ŢĂRILOR DIN EMEA:
Condiţiile acestei Declaraţii de garanţie limitată se aplică maşinilor cumpărate de la IBM
sau de la un reseller IBM.

Service în perioada de garanţie:
Dacă aţi cumpărat o Maşină IBM în Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda,
Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia sau Marea Britanie, puteţi obţine
service în perioada de garanţie pentru acea Maşină în oricare din aceste ţări de la (1) un
reseller IBM care are dreptul să efectueze service în perioada de garanţie sau (2) de la
IBM. Dacă aţi cumpărat o Maşină IBM Personal Computer în Albania, Armenia,
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Bielorusia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Georgia, Ungaria,
Kazahstan, Kirghizia, Republica Federală Iugoslavia, fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Moldova, Polonia, România, Rusia, Republica Slovacă, Slovenia sau
Ucraina, puteţi obţine service în perioada de garanţie pentru acea Maşină în oricare
dintre aceste ţări de la (1) un reseller IBM care are aprobare pentru a efectua service în
perioada de garanţie sau (2) de la IBM.

Dacă aţi cumpărat o Maşină IBM în Orientul Mijlociu sau într-o ţară din Africa, puteţi
obţine service în perioada de garanţie pentru acea Maşină în ţara de achiziţionare dacă
acea entitate a IBM furnizează service în perioada da garanţie în acea ţară sau de la un
reseller IBM, cu aprobare de la IBM pentru efectuarea de service în perioada de garanţie
pe acea Maşină în ţara respectivă. Service-ul în perioada de garanţie este disponibil în
Africa la 50 de kilometri de furnizorul de service autorizat de IBM. Sunteţi responsabil
cu costurile de transport pentru Maşini localizate la mai mult de 50 de kilometri de
furnizorul de service autorizat de IBM.

Legea în vigoare:
Legile în vigoare care reglementează, interpretează şi pun în aplicare drepturile şi
obligaţiile ce derivă sau se înrudesc în orice fel cu această Declaraţie, indiferent de
conflictele cu principiile legii, precum şi cu termenii şi curţile competente specifice
ţărilor sunt acelea ale ţării în care este furnizat service-ul în perioada de garanţie, cu
excepţia că :1) în Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei, România, Slovacia, Slovenia, Armenia, Azerbaidjan,
Bielorusia, Georgia, Kazahstan, Kirghizia, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan,
Ucraina şi Uzbekistan se aplică legile Austriei; 2) în Estonia, Letonia şi Lituania, se
aplică legile Finlandei; 3) în Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Capul Verde,
Republica Africană Centrală, Ciad, Congo, Djibouti, Republica Democrată Congo,
Guineea Ecuatorială, Franţa, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Coasta de
Fildeş, Liban, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Senegal, Togo şi Tunisia acest Acord va
fi analizat şi astfel vor fi determinate relaţiile legale dintre părţi conform legilor din
Franţa, iar disputele privind încălcarea sau derularea acestui Acord vod fi soluţionate
exclusiv de Curtea Comercială din Paris; 4) în Angola, Bahrain, Botswana, Burundi,
Egipt, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iordania, Kenia, Kuweit, Liberia, Malawi, Malta,
Mozambic, Nigeria, Oman, Pakistan, Quatar, Ruanda, Sao Tome, Arabia Saudită, Sierra
Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, West
Bank/Gaza, Yemen, Zambia şi Zimbabwe acest Acord va fi guvernat de către legile din
Anglia, iar disputele referitoare la el vor fi soluţionate exclusiv de un tribunal englez; şi
5)în Grecia, Israel, Italia, Portugalia şi Spania orice cerere legală ce derivă din acest
Acord va fi adusă în faţa şi rezolvată definitiv de către curtea competentă a Atenei, Tel
Aviv, Milano, Lisabona şi respectiv Madrid.

CONDIŢIILE URMĂTOARE SE APLICĂ ŢĂRILOR SPECIFICATE:

AUSTRIA ŞI GERMANIA
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Garanţia IBM pentru Maşini: Următoarele înlocuiesc prima propoziţie a primului
paragraf al acestei Secţiuni:
Garanţia pentru un echipament IBM acoperă funcţionalitatea echipamentului pentru o
utilizare normală şi conformitatea echipamentului cu specificaţiile sale.

Se adaugă următoarele la această secţiune:

Perioada minimă de garanţie pentru Maşini este de şase luni. În caz că IBM sau
distribuitorul dumneavoastră nu poate să repare maşina IBM, puteţi să cereţi returnarea
parţială a plăţii, justificată prin valoarea redusă a maşinii nereparate, sau să cereţi
anularea contractului pentru o astfel de maşină şi să obţineţi toţi banii înapoi.

Extensia garanţiei: Al doilea paragraf nu se aplică.

Service în garanţie: Se adaugă următoarele la această Secţiune:
Pe perioada de garanţie, cheltuielile privind transportul echipamentului defect la IBM
vor fi suportate de către IBM.

Limitarea răspunderii: Se adaugă următoarele la această Secţiune:
Limitările şi excluderile specificate în Certificatul de Garanţie limitată nu se aplică în
cazul daunelor cauzate de IBM prin fraudă sau neglijenţă majoră şi nici în cel al unei
garanţii exprese.

Următoarea propoziţie se va adăuga la sfârşitul articolului 2:
Răspunderea IBM de la acest punct se limitează la violarea acordurilor contractuale
esenţiale în cazuri de neglijenţă gravă.

EGIPT

Limitarea răspunderii Următoarele înlocuiesc articolul 2 din această Secţiune:
ca şi în cazul altor daune directe, răspunderea IBM se va limita la suma totală pe care aţi
plătit-o pentru Maşina care face subiectul revendicării. În acest scop, termenul de
“Maşină” include Codul maşinii şi Codul intern licenţiat.

Aplicabilitatea pentru furnizori şi distribuitori (nu se schimbă).

FRANŢA

Limitarea răspunderii: Următoarele înlocuiesc a doua propoziţie a primului paragraf
al acestei Secţiuni:
În fiecare din aceste situaţii, indiferent de motivele pentru care sunteţi îndreptăţit să
pretindeţi daune de la IBM, IBM nu este răspunzătoare decât pentru: (cauzele 1 şi 2
neschimbate).

IRLANDA
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Extensia garanţiei: Se adaugă următoarele la această Secţiune:
Cu excepţia cazului în care este prevăzut în mod expres de aceşti termeni şi condiţii,
sunt excluse toate condiţiile statutare, inclusiv toate garanţiile implicite, dar fără a
prejudicia derularea garanţiei globale conform Legii vânzării bunurilor din 1893 sau
Legii vânzării bunurilor şi furnizării de servicii din 1980.

Limitarea răspunderii: Următoarele înlocuiesc articolele unu şi doi ale primului
paragraf al acestei Secţiuni:
1. moartea, rănirea sau daune fizice aduse proprietăţii dumneavoastră reale, cauzate

numai prin neglijenţa IBM; şi
2. valoarea altor daune directe, nu mai mult de 125 de procente din suma plătită (în caz

de recurenţă se calculează daunele pe 12 luni) pentru maşina reclamată sau care
determină o reclamaţie.

Aplicabilitatea pentru furnizori şi distribuitori (nu se schimbă).

Se adaugă paragraful următor la sfârşitul acestei Secţiuni:
Răspunderea totală a IBM şi unica dumneavoastră despăgubire, prevăzută de contract
sau pentru prejudicii, ţinând cont de toate implicaţiile, se va limita la daune.

ITALIA

Limitarea răspunderii: Următoarele înlocuiesc a doua propoziţie din primul paragraf:
În fiecare din astfel de cazuri, dacă nu este specificat altfel de lege, IBM nu este
răspunzătoare pentru mai mult decât:
1. (nemodificat)
2. ca şi pentru orice altă daună reală apărută în situaţiile implicând lipsa de performanţă
din partea IBM sau referitoare în orice mod la subiectul acestei Declaraţii de garanţie,
răspunderea IBM va fi limitată la suma totală plătită dumneavoastră pentru Maşina care
este subiectul revendicării.
Aplicabilitatea pentru furnizori şi distribuitori (nu se schimbă).

Următoarele înlocuiesc al treilea paragraf al acestei Secţiuni:
Dacă nu este specificat altfel de către o lege, IBM şi distribuitorul dumneavoastră nu
sunt responsabili pentru nici una dintre următoarele: (condiţiile 1 şi 2 neschimbate) 3)
daune indirecte, chiar dacă IBM sau distribuitorul dumneavoastră sunt informaţi de
posibilitatea lor.

AFRICA DE SUD, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO ŞI SWAZILAND

Limitarea răspunderii: Următoarele se adaugă la această Secţiune:
Răspunderea IBM faţă de dumneavoastră pentru daune intervenite într-o situaţie care
implică lipsa de performanţă a IBM în privinţa subiectului acestei Declaraţii, se va limita
la suma pe care aţi plătit-o pentru Maşina care face subiectul revendicării.
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REGATUL UNIT

Limitarea răspunderii: Următoarele înlocuiesc articolele 1 şi 2 ale primului paragraf
al acestei Secţiuni:
1. moartea, rănirea sau daunele fizice aduse proprietăţii dumneavoastră reale, cauzate

numai prin neglijenţa IBM;
2. valoarea altor daune sau pierderi directe, nu mai mult de 125 de procente din suma

plătită (în caz de recurenţă se calculează daunele pe 12 luni) pentru maşina
reclamată sau care determină o reclamaţie.

Se adaugă următorul articol acestei secţiuni:
3. încălcarea obligaţiilor IBM impuse de Secţiunea 12 din Legea furnizării bunurilor şi

serviciilor din 1979 sau de Secţiunea 2 din Legea furnizării bunurilor şi serviciilor
din 1982.

Aplicabilitatea pentru furnizori şi distribuitori (nu se schimbă).

Se adaugă următoarele la sfârşitul acestei Secţiuni:
Răspunderea totală a IBM şi unica dumneavoastră despăgubire, prevăzută de contract
sau pentru prejudicii, ţinând cont de toate implicaţiile, se va limita la daune.
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Anexă D. Observaţii

Această publicaţie a fost elaborată pentru produse şi servicii oferite în S.U.A.

Este posibil ca IBM să nu ofere în alte ţări produsele, serviciile sau caracteristicile
discutate în acest document. Luaţi legătura cu reprezentantul IBM local pentru
informaţii despre produsele şi serviciile disponibile în zona dumneavoastră. Referirea la
un produs, program sau serviciu IBM nu înseamnă că se afirmă sau că se sugerează
faptul că poate fi folosit numai acel produs, program sau serviciu IBM. Poate fi folosit în
loc orice produs, program sau serviciu care este echivalent din punct de vedere
funcţional şi care nu încalcă dreptul de proprietate intelectuală al IBM. Însă evaluarea şi
verificarea modului în care funcţionează un produs, program sau serviciu non-IBM ţine
de responsabilitatea utilizatorului.

IBM poate avea brevete sau aplicaţii în curs de brevetare care să acopere subiectele
descrise în acest document. Faptul că vi se furnizează acest document nu înseamnă că vi
se acordă licenţa pentru aceste brevete. Pentru a vi se acorda licenţa, puteţi să o solicitaţi
în scris la adresa:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Procesarea datei calendaristice
Acest produs hardware IBM şi produsele software IBM care îl însoţesc au fost
concepute ca, atunci când sunt utilizate conform documentaţiei asociate, să proceseze
corect datele calendaristice din intervalul cuprins între secolul 20 şi secolul 21, cu
condiţia ca toate celelalte produse (software, hardware şi firmware) utilizate împreună
cu aceste produse să le furnizeze date corespunzătoare.

IBM nu îşi poate asuma responsabilitatea pentru capacitatea de prelucrare a datelor
calendaristice a produselor non-IBM, chiar dacă aceste produse sunt preinstalate sau
distribuite în alt mod de IBM. Trebuie să luaţi legătura direct cu responsabilul desemnat
de furnizor, pentru a afla care este capacitatea de prelucrare a produselor respective şi
pentru a le actualiza, dacă este necesar. Acest produs hardware IBM nu poate preveni
erorile generate atunci când software-ul, modernizările sau dispozitivele periferice pe
care le utilizaţi sau cu care schimbaţi date nu procesează datele corect.

Cele menţionate mai sus se referă la rezolvarea problemei anului 2000.
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Referiri la adrese de site-uri Web
Referirile din acestă publicaţie la adrese de site-uri Web non-IBM sunt făcute numai
pentru a vă ajuta, fără ca prezenţa lor să însemne o susţinere acordată acestor site-uri
Web. Materialele de pe site-urile Web respective nu fac parte din materialele pentru
acest produs IBM, iar utilizarea acestor site-uri Web se face pe propriul risc.

Observaţii privind emisia electronică
Declaraţie Federal Communications Commission (FCC)
ThinkPad G40, tipul de maşină 2387, 2388 sau 2389

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv
digital din Clasa B, conform Părţii 15 a Regulilor FCC. Aceste limite au fost impuse
pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare ale unei
instalaţii din locuinţă. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de
frecvenţă radio, iar atunci când nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor poate
produce interferenţe care să afecteze comunicaţiile radio. Nu există nici o garanţie că nu
vor apărea interferenţe într-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament produce
interferenţe care dăunează recepţiei radio sau TV (ceea ce se poate constata prin pornirea
şi oprirea echipamentului), se recomandă utilizatorului să încerce corectarea problemei
prin:
v Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
v Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
v Conectarea echipamentului la o priză aflată pe un circuit diferit de cel al receptorului.
v Consultarea unui vânzător (dealer) IBM autorizat sau a unui reprezentant de service,

pentru asistenţă.

Pentru a respecta limitele FCC privind emisia, trebuie să fie utilizate cabluri şi conectori
cu ecranare şi împământare corespunzătoare. Vânzătorii IBM autorizaţi furnizează
cabluri şi conectori care îndeplinesc aceste condiţii. IBM nu este responsabilă pentru
interferenţele radio sau TV produse ca urmare a utilizării unor cabluri şi conectori cu
caracteristici necorespunzătoare sau în urma unor modificări aduse echipamentului.
Modificările neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest dispozitiv este conform Părţii 15 a Regulilor FCC. Funcţionarea este condiţionată
de următoarele două restricţii: (1) dispozitivul nu trebuie să producă interferenţe
dăunătoare şi (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferenţă externă, inclusiv
interferenţele care pot conduce la o funcţionare necorespunzătoare.

Parte responsabilă:
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International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telephone 1-919-543-2193

Declaraţie de conformitate cu nivelul de emisie din Clasa B a Industry Canada
Acest aparat digital din Clasa B respectă standardul canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

Declaraţie de conformitate cu directiva Comunităţii Europene
Acest produs este în conformitate cu cerinţele de protecţie stipulate de Directiva
89/336/EEC a Consiliul Europei la aproximarea legilor statelor membre în legătură cu
compatibilitatea electromagnetică. IBM nu poate accepta responsabilitatea pentru
nesatisfacerea cerinţelor de protecţie ca urmare a unei modificări nerecomandate a
produsului, incluzând introducerea de plăci opţionale non-IBM.

Acest produs satisface limitele impuse de Clasa B a EN 55022.
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Observaţie privind cerinţele produsului
Următoarea observaţie se referă la maşinile dotate cu DVD şi cu funcţia de ieşire TV:

Acest produs încorporează tehnologie cu copyright, protejată prin brevete S.U.A. şi alte drepturi
de proprietate intelectuală deţinute de Macrovision Corporation şi de alţii. Utilizarea acestei
tehnologii cu copyright trebuie să fie autorizată de Macrovision Corporation şi poate avea ca
scop numai vizionările la domiciliu sau alte vizionări limitate, cu excepţia cazului în care
autorizarea dată de Macrovision Corporation prevede altceva. Este interzisă reproducerea sau
dezasamblarea.

Observaţii privind mediul pentru Japonia
Colectarea şi reciclarea unui calculator ThinkPad scos din uz

Dacă sunteţi angajatul unei companii şi trebuie să aruncaţi la gunoi un calculator
ThinkPad care este proprietatea companiei, trebuie să o faceţi în conformitate cu legea
depozitării deşeurilor. Calculatorul face parte din categoria deşeurilor industriale şi
conţine fier, sticlă, materiale plastice şi alte materiale. Trebuie să fie aruncat la gunoi de
către o companie specializată în deşeuri industriale, certificată de un guvern local.

Pentru detalii, vizitaţi site-ul Web IBM la www.ibm.com/jp/pc/recycle/pc

Dacă utilizaţi un calculator ThinkPad acasă şi doriţi să-l aruncaţi, trebuie să respectaţi
hotărârile şi reglementările locale.

Aruncarea la gunoi a unei componente din calculatorul ThinkPad care conţine
metale grele

Placa cu circuite imprimate din calculatorul ThinkPad conţine metale grele.
(Componentele de pe placa cu circuite imprimate sunt lipite cu plumb.) Pentru a arunca
la gunoi o placă cu circuite imprimate, urmaţi instrucţiunile din Colectarea şi reciclarea
unui calculator ThinkPad scos din uz.

Aruncarea la gunoi a unei baterii cu litiu scoase din uz

Pe placa de sistem a calculatorului ThinkPad este instalată o baterie cu litiu, ca rezervă a
bateriei principale.
Dacă doriţi să o înlocuiţi cu una nouă, luaţi legătura cu vânzătorul sau apelaţi la un
serviciu de reparaţii oferit de IBM. Dacă aţi înlocuit bateria singur şi doriţi să o aruncaţi
pe cea veche, izolaţi-o prin învelire cu o bandă din vinil, luaţi legătura cu vânzătorul şi
urmaţi instrucţiunile. Puteţi vedea aceste instrucţiuni şi la
www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery

Dacă utilizaţi un calculator ThinkPad acasă şi doriţi să aruncaţi o baterie cu litiu, trebuie
să respectaţi hotărârile şi reglementările locale.
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Manipularea unui ansamblu acumulator ThinkPad scos din uz

Calcualtorul ThinkPad are un ansamblu acumulator litiu-ion sau nichel-hidrură metalică.
Dacă sunteţi angajatul unei companii, utilizaţi un calculator ThinkPad şi doriţi să
aruncaţi un ansamblu acumulator, luaţi legătura cu persoana corespunzătoare din
departamentul IBM de vânzări, service sau marketing şi apoi urmaţi instrucţiunile
primite. Puteţi vedea aceste instrucţiuni şi la www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery

Dacă utilizaţi un calculator ThinkPad acasă şi doriţi să aruncaţi un ansamblu acumulator,
trebuie să respectaţi hotărârile şi reglementările locale.

Mărci comerciale
Următorii termeni sunt mărci comerciale ale IBM Corporation în Statele Unite, în alte
ţări sau ambele:

IBM ThinkPad
HelpCenter TrackPoint
PS/2

Microsoft, Windows şi Windows XP sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau alte ţări.

Intel, Pentium şi SpeedStep sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în Statele Unite
şi/sau alte ţări. (Pentru o listă completă cu mărcile comerciale deţinute de Intel, vedeţi
www.intel.com/tradmarx.htm)

Şi alte nume de companii, produse sau servicii pot fi mărci comerciale sau mărci de
serviciu ale altora.
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