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Poznámka  

Před instalací  tohoto produktu  si přečtěte  Informace  o bezpečnosti  k systému Thinkpad.

 

 

Poznámka  
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Dodatek B, “IBM  Statement  of Limited  Warranty  - Z125-4753-07  - 11/2002”, na stránce 13.
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Bezpečnost: čtěte nejdříve 

Před  instalací  tohoto  produktu  si přečtěte  informace  o bezpečnosti.  

  

 

Antes  de instalar  este  produto,  leia  as Informações  de Segurança.  

  

 

Pred instalací tohoto produktu si prectete prírucku bezpecnostních instrukcí.
  

 

Læs  sikkerhedsforskrifterne,  før du installerer  dette  produkt.  

Ennen  kuin  asennat  tämän  tuotteen,  lue  turvaohjeet  kohdasta  Safety  Information.  

Avant  d’installer  ce produit,  lisez  les  consignes  de sécurité.  

Vor der  Installation  dieses  Produkts  die Sicherheitshinweise  lesen.  

  

 

  

 

  

 

Prima  di installare  questo  prodotto,  leggere  le Informazioni  sulla  Sicurezza.  

  

 

  

 

  

 

Lees  voordat  u dit product  installeert  eerst  de veiligheidsvoorschriften.  

Les  sikkerhetsinformasjonen  (Safety  Information)  før  du installerer  dette  produktet.  

  

 

Antes  de instalar  este  produto,  leia  as Informações  sobre  Segurança.  
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Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

   

Antes  de instalar  este  producto  lea la información  de seguridad.  

Läs  säkerhetsinformationen  innan  du installerar  den  här  produkten.  
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Kapitola 1. Jednotka CD-RW/DVD 

Tato  příručka  poskytuje  informace  a registraci,  instalaci  a používání  jednotky  IBM  

ThinkPad  CD-RW/DVD-ROM  Combo  Ultrabay  Enhanced  Drive  a je na CD  Software  

and  User’s  Guide  CD dostupná  v následujících  jazycích:  

v   brazilská  portugalština  

v   čeština  

v   angličtina  

v   francouzština  

v   němčina  

v   italština  

v   japonština  

v   zjednodušená  čínština  

v   slovenština  

v   španělština  

v   tradiční  čínština  

v   turečtina

Přílohy  této  příručky  obsahují  informace  o záruce  a právní  upozornění.  

Registrace produktu 

Děkujeme  vám  za zakoupení  produktu  firmy  IBM.  Prosíme  zaregistrujte  si tento  produkt  

a poskytněte  nám  údaje,  které  nám  pomohou,  abychom  vám  v budoucnosti  mohli  lépe  

sloužit.  Vaše informace  nám  pomohou  ve vývoji  produktů  a služeb,  které  jsou  pro  vás  

důležité,  a také  při zavádění  lepší  komunikace  s vámi.  Produkt  zaregistrujte  na webové  

stránce  http://www.ibm.com/pc/register/.  

Budete  dostávat  informace  a aktualizace  k zaregistrovanému  produktu,  pokud  na webové  

stránce  neuvedete,  že  nechcete  dostávat  další  informace.  

Popis produktu 

Jednotka  IBM  ThinkPad  CD-RW/DVD  Combo  Ultrabay  Enhanced  Drive  může  zapisovat  

a číst  CD-RW  a CD-R  (CD-Recordable)  disky  a může  číst  hromadně  produkované  

lisované  CD  a DVD  disky.  Tato  jednotka  může  také  číst  DVD-RAM,  DVD-R  a 

DVD-RW  disky.  

Disky  CD-R  lze  zapisovat  rychlostí  až 24X,  disky  CD-RW  lze  zapisovat  a přepisovat  

rychlostí  až 24X.  Disky  CD  lze číst rychlostí  až 24X,  disky  DVD  lze  číst  rychlostí  až  8X.  

V tomto  zařízení  zabudovaná  ochrana  ″buffer  underrun″ může  pomoci  minimalizovat  

výskyt  některých  chyb,  které  se vyskytují  při zápisu.  Informace  o technické  podpoře  

naleznete  v části  “Řešení  problémů”  na stránce  9. 
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Spolu  s touto  příručkou  se v dodávce  nachází:  

v   jednotka  CD-RW/DVD  

v   brašna  

v   CD se softwarem  a příručkou  uživatele  

v   bezpečnostní  pokyny  pro  laserová  zařízení  

v   příručku  Quick  Reference  Guide

Poznámka:   Dodávka  také  může  obsahovat  disketu  s aktualizacemi  softwaru  IBM  DVD  

nebo  CD-RW.  

Pokud  některá  položka  chybí,  obraťte  se na svého  dodavatele.  Uschovejte  si doklad  o 

koupi.  Můžete  ho potřebovat  pro  získání  záručního  servisu.  Informace  o technické  

podpoře  naleznete  v části  Dodatek  A, “Service  and  Support”, na stránce  11.  

Požadavky pro instalaci 

Pro  instalaci  jednotky  CD-RW/DVD  musí  počítač  ThinkPad  splňovat  následující  

podmínky:  

v   počítač  ThinkPad  s jednotkou  Ultrabay  Enhanced  Drive  nebo  

v   Dok  ThinkPad  Dock  nebo  Dock  II s adaptérem  ThinkPad  Enhanced  Drive  pro  

Ultrabay  2000  

v   operační  systém  Microsoft® Windows® XP nebo  Microsoft  Windows  2000  

Professional

Poznámka:   IBM  poskytuje  omezenou  podporu  pro  počítače  s operačními  systémy  

Microsoft  Windows  95,  Microsoft  Windows  98,  Microsoft  Windows  

Millennium  Edition  (Me)  nebo  Microsoft  Windows  NT. 

Instalace jednotky 

Váš  počítač  ThinkPad  má  systém  nápovědy  Access  ThinkPad,  který  obsahuje  instrukce  

pro  instalaci  jednotky  pro  váš  počítač.  Použijte  postup  ze systému  nápovědy  Access  

ThinkPad  pro  správnou  instalaci  jednotky  CD-RW/DVD.  

Umístění ovládacích prvků jednotky 

Popis  ovládacích  prvků  jednotky  naleznete  v příručce  uživatele  počítače  ThinkPad.  
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Kapitola 2. Používání jednotky CD-RW/DVD 

Tato  část  obsahuje  informace  o používání  a údržbě  jednotky  CD-RW/DVD  a o používání  

a péči  o disky  DVD  a CD  a o jejich  vkládání  do jednotky.  

Dříve než začnete 

Před  použitím  jednotky  si přečtěte  následující  informace:  

v   Při formátování  disku  nebo  zápisu  na disk  nepohybujte  počítačem  ThinkPad,  protože  

tím  můžete  způsobit  chyby  zápisu.  Také  během  formátování  disku  nebo  zápisu  na něj  

omezte  psaní  na klávesnici,  které  také  může  způsobit  chyby  zápisu.  

v   Při zápisu  na disk  mějte  počítač  ThinkPad  umístěn  na  rovném  povrchu.  

v   Při používání  jednotky  mějte  počítač  ThinkPad  připojený  ke zdroji  proudu.  Disk  se 

může  poškodit,  pokud  při zápisu  dojde  k vybití  baterie.  

v   Vypněte  šetřiče  obrazovky.  Šetřič  obrazovky  může  přerušit  proces  formátování  či 

zápisu.  

v   Při zapisování  na disk  nepřevádějte  počítač  ThinkPad  do režimu  hibernace.

Poznámka:   Úspěšnost  čtení  a zápisu  jednotky  závisí  na kvalitě  a vlastnostech  použitého  

média  DVD  či CD.  

Používání disků a péče o ně 

S disky,  zvláště  se zapisovatelnými  médii  CD-R  a CD-RW,  zacházejte  pečlivě  a udržujte  

je v čistotě,  aby  zůstaly  čitelné.  Následující  zásady  pomohou  prodloužit  životnost  vašich  

disků:  

v   Ukládejte  disky  v jejich  originálním  obalu.  

v   Neodkládejte  disky  na  místa  s přímým  slunečním  svitem.  

v   Neodkládejte  disky  na  místa  blízká  zdrojům  tepla.  

v   Neponechávejte  nepoužívaný  disk  v počítači.  

v   Před  každým  použitím  zkontrolujte  disk  na praskliny.  

v   Nevkládejte  disky  do počítače  či obalu  silou.  

v   Neohýbejte  disky.

DŮLEŽITÉ:  Nepoužívejte  disky  s prasklinami.  

 Upozornění:  Otírání  disku krouživým  pohybem  může způsobit  ztrátu dat. 
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v   Berte disk  za okraj  nebo  za otvor  uprostřed.  Nedotýkejte  se povrchu  disku.  

v   Prach  nebo  otisky  prstů  odstraňte  otřením  od středu  k okraji,  použijte  měkkou  látku  

bez chlupů.  

v   Nepište  na povrch  disku.  

v   Neodkládejte  disky  na místa  s přímým  slunečním  svitem.  

v   Nepoužívejte  na čistění  disků  průmyslová  čistidla.  

v   Disky  neohýbejte.

Péče o jednotku CD-RW/DVD 

Při  provozování  jednotky  dodržujte  následující  zásady:  

v   Vyjměte  disk  z jednotky  před  jejím  přemístěním.  

v   Nevkládejte  do jednotky  cizí  předměty.  

v   Nepokládejte  předměty  na jednotku.  

v   Nerozebírejte  jednotku  a nezkoušejte  ji opravovat.  

v   Neprovozujte  jednotku  v následujících  podmínkách:  

–   vysoká  teplota,  vysoká  vlhkost  a přímý  sluneční  svit  

–   nadměrné  vibrace,  prudké  nárazy  a nakloněný  povrch  

–   nadměrná  prašnost
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Vkládání disku 

  

  

1.   Stiskněte  tlačítko  Eject.  Otevře  se zásuvka  jednotky.  

2.   Vložte  disk  do zásuvky  nálepkou  nahoru.  

3.   Zasuňte  zásuvku  jemným  zatlačením  na zásuvku  dokud  nezapadne.

 Upozornění:  Neotvírejte  zásuvku  silou,  nevkládejte  do zásuvky  cizí předměty.  Pokud se zásuvka 

neotevře po stisknutí  tlačítka Eject,  postupujte  podle části “Ruční  vysunutí disku”. 

  

Ruční vysunutí disku 

Stisknete-li  tlačítko  Eject  a zásuvka  se nevysune,  vypněte  počítač  a narovnáním  větší  

kancelářské  svorky  vytvořte  nástroj  zobrazený  na obrázku.  Narovnaná  část  musí  být  

alespoň  45 mm  (1.8″)  dlouhá.  Zasuňte  narovnanou  část  do otvoru  pro  ruční  vysunutí  na 

přední  části  jednotky.  Zatlačte  svorku  do otvoru,  dokud  se zásuvka  neotevře.  Jemným  

tahem  vysuňte  zásuvku  a vyndejte  z ní disk.  

45 mm

1.8 in
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Použití funkce DVD 

Abyste  mohli  využívat  funkci  DVD,  musíte  po instalaci  jednotky  jednotka  CD-RW/DVD  

nastavit  počítač  následujícím  postupem:  

1.   Nastavte  DMA  (pouze  Windows  XP  a Windows  2000).  

2.   Instalujte  WinDVD  (program  pro  přehrávání  DVD).

Poznámka:   V systému  Windows  95 je přehrávač  DVD  podporován  verzí  Windows 95 

OSR2.0  a vyššími.  Verzi systému  Windows  95 zjistíte  následujícím  

postupem:  

1.   Klepněte  na Start, přesuňte  ukazatel  na Nastaveni  a klepněte  na 

Ovládací  panely. 

2.   Poklepejte  na Systém. 

 Podívejte  se na čísla  pod  textem  “Systém”.  

v   4.00.950B  znamená,  že verze  je Windows  95 OSR2.0  nebo  OSR2.1.  

v   4.00.950C  znamená,  že verze  je Windows  95 OSR2.5.

Nastavení DMA 

Tato  část  popisuje  nastavení  DMA  v systémech  Windows  2000  a Windows  XP:  

Systém  Windows  2000  

 1.   Klepněte  na Start, přesuňte  ukazatel  na Nastaveni  a klepněte  na Ovládací  panely. 

 2.   Poklepejte  na Systém. 

 3.   Klepněte  na kartu Hardware. 

 4.   Klepněte  na tlačítko  Správce  zařízení. 

 5.   Klepnutím  na řadič  IDE  ATA/ATAPI  otevřete  místní  nabídku.  

 6.   Poklepejte  na Sekundární  IDE.  (Používáte-li  počítač  ThinkPad  A21e  poklepejte  na  

Primární  IDE).  

 7.   Vyberte  DMA  (je-li  k dispozici)  jako  režim  přenosu.  

 8.   Klepněte  na OK.  

 9.   Klepnutím  na Zavřít  uzavřete  okno  vlastností  systému.  Zobrazí  se zpráva,  že bylo  

změněno  nastavení  systému.  

10.   Klepnutím  na OK  restartujete  systém.

Systém  Windows  XP  

 1.   Klepněte  na Start, přesuňte  ukazatel  na ikonu  Tento  počítač  a klepněte  na ni. 

 2.   Klepněte  na Zobrazit  systémové  informace  pod  Práce  se systémem.  

 3.   Klepněte  na kartu Hardware. 

 4.   Klepněte  na tlačítko  Správce  zařízení. 

 5.   Klepnutím  na řadič  IDE  ATA/ATAPI  otevřete  místní  nabídku.  
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6.   Poklepejte  na Sekundární  IDE.  (Používáte-li  počítač  ThinkPad  A21e  poklepejte  na 

Primární  IDE).  

 7.   Klepněte  na kartu Další  nastavení. 

 8.   Vyberte  DMA  (je-li  k dispozici)  jako  režim  přenosu.  

 9.   Klepněte  na OK.  

10.   Klepnutím  na Zavřít  uzavřete  okno  vlastností  systému.

Instalace WinDVD a přehrávání DVD 

Chcete-li  instalovat  WinDVD,  použijte  sekci  ″Software″ na CD  Software  and User’s  

Guide  CD.  

Po instalaci  jednotky  CD-RW/DVD  a programu  WinDVD  můžete  přehrávat  DVD.  

Napřed  však  musíte  nastavit  kód  oblasti  DVD  pro  vaše  DVD.  

Kódy  oblastí  DVD  

Kódy  oblastí  DVD  slouží  k ochraně  obsahu  DVD.  Svět  je rozdělen  do šesti  oblastí  a 

určitý  obsah  lze  přehrávat  jen v příslušné  oblasti.  Například  obsah  pro oblast  1 lze  

přehrávat  pouze  v USA  a Kanadě.  Program  WinDVD  je také  závislý  na oblasti.  

Kód  oblasti  DVD  zjistíte  podle  symbolu  kódu  oblasti  na zadní  straně  obalu.  

 Kód oblasti  Oblast  

1 USA, Kanada  

2 Evropa,  Blízký  východ, Jižní Afrika, Japonsko  

3 Jihovýchodní  Asie, Taiwan,  Korea  

4 Latinská  Amerika,  Austrálie,  Nový Zéland 

5 Bývalý  Sovětský  Svaz, Severní Afrika, Indie 

6 Čínská  lidová republika  

  

 Program  WinDVD  spustíte  vložením  DVD  do jednotky.  Kód  oblasti  se automaticky  

nastaví  a můžete  přehrávat  DVD.  Toto  je počáteční  nastavení.  

Pokud  po  nastavení  kódu  oblasti  vložíte  DVD  s jiným  kódem  oblasti,  budete  vyzváni  ke 

změně  kódu  oblasti.  Kód  oblasti  můžete  z počátečního  nastavení  změnit  nejvýše  

čtyřikrát.  

Po čtvrté  změně  nastavení  kódu  oblasti  z počátečního  nastavení  je kód  zafixován  a již  jej 

nelze  měnit.  Pak  lze přehrávat  DVD  pouze  z příslušné  oblasti.  

Stav  kódu  oblasti  zobrazíte  klepnutím  na tlačítko  WinDVD  Properties v okně  programu  

WinDVD.  Karta General  obsahuje  tento  údaj.  
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Spuštění programu WinDVD 

Program  WinDVD  spustíte  takto:  

1.   Klepněte  na Start. 

2.   Klepněte  na Programy. 

3.   Klepněte  na InterVideo  WinDVD. 

4.   Klepnutím  na InterVideo  WinDVD otevřete  okno  přehravače  DVD.

 Další  informace  o přehrávači  DVD  naleznete  v nápovědě  k programu  WinDVD  na 

CD  Software  and  User’s  Guide  CD.  Informace  jak  zobrazit  DVD  na televizní  

obrazovce  naleznete  v online  nápovědě  k vašemu  počítači.

Poznámky:   

1.   Váš  počítač  byl nastaven,  aby  přehrával  audio  a video  v nejvyšší  kvalitě  možné  s 

dostupnými  prostředky  systému.  Standardní  nastavení  můžete  změnit  změnou  

rozlišení  videa  v ovládacích  panelech.  Některé  systémy  nemají  dost  prostředků,  aby 

poskytovaly  kvalitní  přehrávaní  audia  a videa  při  každém  rozlišení.  Pokud  přehrávání  

není  kvalitní,  změňte  nastavení  rozlišení  na nižší  hodnotu.  

2.   Audio  a video  je dekódováno  softwarem.  Subsystémy  audia  a videa  musí  být plně  

funkční  a zapnuté.

Používání funkce CD-R a CD-RW 

Jednotka  CD-RW/DVD  může  zapisovat  disky  CD-R  i CD-RW.  Disky  CD-R  nelze  

vymazat,  ale  je možné  je používat  ve standardních  jednotkách  CD-ROM  a přehrávačích  

CD.  

Disky  CD-R  lze  používat  pro  nahrávání  audio  stop,  ukládání  dat,  archivaci  souborů  a 

kopírování  souborů  z jiných  CD.  

Disky  CD-RW  lze vymazat  a přepsat,  ale  lze  je používat  pouze  na novějších  jednotkách  

CD-ROM  a DVD-ROM,  které  jsou  kompatibilní  s MR-  a CD-RW.  Disky  CD-RW  lze 

použít  pro  archivaci,  ukládání  a aktualizaci  souborů  a pro  kopírování  souborů  z jiných  

CD.  

Poznámky:   

1.   Disky  CD-R  lze přehrávat  na přehrávačích  audio  CD.  Disky  CD-RW  nelze  přehrávat  

na  většině  přehrávačů  audio  CD.  

2.   Software  dodávaný  s touto  jednotkou  neumožňuje  zapisování  CD  v operačních  

systémech  DOS,  Windows  3.x,  a IBM  OS/2®. 

Další  informace  o používání  softwaru  naleznete  v nápovědě  k programům  IBM  

RecordNow  a IBM  DLA  na CD  Software  and  User’s  Guide  CD.  
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Zálohování CD 

Chcete-li  kopírovat  komerční  CD,  musíte  vlastnit  autorská  práva  nebo  mít povolení  od 

vlastníka  autorských  práv. Pokud  autorská  práva  nebo  povolení  od vlastníka  autorských  

práv  nemáte,  můžete  se dopustit  porušení  autorských  práv  a vystavit  se tak pokutám  nebo  

jiným  sankcím.  Více  informací  o autorském  právu  získáte  u právního  poradce.  

Řešení problémů 

Problémy  s počítačem  mohou  být  způsobeny  hardwarem,  softwarem  nebo  uživatelskou  

chybou.  Informace  z této  části  může  pomoci  při samostatném  řešení  problémů,  nebo  pro 

získání  relevantních  informací,  které  sdělíte  servisnímu  technikovi.  Také  je možné,  že 

budete  potřebovat  dokumentaci  k vašemu  počítači,  operačnímu  systému  nebo  zvukové  

kartě.  

V následujícím  seznamu  vyhledejte  popis  problému,  který  odpovídá  vaší  situaci.  

Nelze  vytvořit  disk  typu  multisession.  

Ověřte,  že je na disku  dost  volného  prostoru  pro  další  relaci.  Zápis  jedné  relace  vyžaduje  

přibližně  15 MB  prostoru  (pro  lead-in  a lead-out)  nad  objem  zapisovaných  dat. 

Nelze  úspěšně  zapisovat  na CD-R  či CD-RW  disk.  

Postupujte  takto:  

1.   Ověřte,  že proces  není  přerušován  šetřičem  obrazovky,  antivirovým  programem,  

internetovým  nebo  e-mailovým  programem  nebo  jiným  softwarem.  Vypněte  funkce,  

které  by mohly  přerušovat  operaci  zápisu.  

2.   Ověřte,  že byl  pevný  disk  defragmentován.  

3.   Zjistěte  u výrobce  či dodavatele,  zda  starší  disk  neprovádí  během  operace  zápisu  

rekalibraci.  

4.   Je-li  disk  špatný  nebo  poškrábaný,  vyměňte  jej. 

5.   Vypněte  v systému  Windows  funkci  automatického  upozornění  na vložení  CD  do  

jednotek  CD-ROM  a CD-RW.
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Nelze  vysunout  CD.  

Po ověření,  že jednotka  právě  nezapisuje,  postupujte  takto:  

1.   Pokuste  se vysunout  CD  programově.  

2.   Použijte  tlačítko  Eject.  

3.   Vypněte  počítač.  Po 45 vteřinách  počítač  zapněte  a zkuste  znovu  použít  tlačítko  

Eject.  

4.   Pokud  uvedené  postupy  nefungují  použijte  otvor  pro  ruční  vysunutí  podle  instrukcí  v 

části  “Ruční  vysunutí  disku”  na stránce  5.

Nelze  číst  z CD  po úspěšném  zápisu. 

Postupujte  takto:  

1.   Pokud  je možné  číst  CD  v jiné  jednotce,  nebo  jsou  čitelné  předchozí  relace,  mohou  

být  poškozena  data  adresáře,  čímž  se stává  disk  nečitelný.  Postupy  pro  řešení  

problému  naleznete  v dokumentaci  k programu.  

2.   Může  být  poškozený  CD-R  či CD-RW  disk.  Zkuste  použít  nový  disk  CD-R  nebo  

CD-RW  nebo  disk  jiné  značky.  

3.   Je-li  CD-RW  disk  čitelný  v jednotce,  kde  byl zapsán,  ale  nelze  ho číst  v jiné  MR  

jednotce,  ověřte,  že je na počítači  s jinou  jednotkou  instalován  program  UDF  Reader.  

4.   Nezapisujte  pomalou  rychlostí  1X,  pokud  to nevyžaduje  váš počítač.

Při  kopírování  disků  CD  nebo  při vytváření  datových  disků  CD  obdržíte  chybové  

zprávy  ″buffer  underrun″. 

Postupujte  takto:  

1.   Pokud  je zdrojový  soubor  na síti  či vyjímatelném  zařízen,  nejprve  zkopírujte  soubory  

na  místní  pevný  disk.  

2.   Používáte-li  CD  copier  (Kopírování  CD),  vyberte Advanced  (Rozšířené  volby)  a 

zaškrtněte  volbu  Copy  to Hard  Disk  (Kopírovat  na pevný  disk).  

3.   Používáte-li  RecordNow, vyberte Volby  -> Advanced  (Rozšířené  volby)  a 

zabezpečte,  aby  byla  volba  lossless  linking  zaškrtnuta.  

4.   Pokuste  se snížit  rychlost  zápisu.  

5.   Ujistěte  se,  že zdrojové  i cílové  zařízení  jsou  provozovány  v režimu  DMA.  Další  

informace  naleznete  v části  “Nastavení  DMA”  na stránce  6.
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Dodatek A. Service and Support 

The  following  information  describes  the  technical  support  that  is available  for your 

product,  during  the  warranty  period  or throughout  the life  of the  product.  Refer  to your  

IBM  Statement  of Limited  Warranty for  a full  explanation  of IBM  warranty  terms.  

Online technická podpora 

Online  technical  support  is available  during  the  life  of your  product  through  the  Personal  

Computing  Support  Web site at www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/. 

Během  záruční  doby  lze  využít  pomoc  při náhradě  nebo  výměně  vadných  částí.  Navíc,  

je-li  váš  produkt  od firmy  IBM  instalován  v počítači  od IBM,  můžete  mít nárok  na servis  

ve vašem  sídle.  Zástupce  technické  podpory  vám  pomůže  určit  pro  vás  nejvýhodnější  

postup.  

Technická podpora po telefonu 

Podpora  instalace  a nastavení  pomocí  centra  IBM  HelpCenter® bude  ukončena  nebo  

poskytována  za poplatek,  podle  rozhodnutí  IBM,  po 90 dnech  od stažení  výrobku  z 

prodeje.  Další  možnosti  podpory,  včetně  pomoci  při jednotlivých  krocích  instalace,  jsou  

dostupné  za malý  poplatek.  

Aby  vám  reprezentant  technické  podpory  mohl  pomoci,  připravte  si co nejvíce  z 

následujících  údajů:  

v   Název  produktu.  

v   Číslo  produktu.  

v   Potvrzení  o koupi.  

v   Výrobce  počítače,  model,  sériové  číslo  (pro  počítače  IBM)  a manuál.  

v   Exact  wording  of the error  message  (if any)  

v   Popis  problému.  

v   Údaje  o hardwarové  a softwarové  konfiguraci  vašeho  systému.

Pokud  možno  buďte  u počítače.  Je možné,  že reprezentant  technické  podpory  bude  s vámi  

během  hovoru  kroky  vedoucí  k problému  procházet.  

Telefonní  čísla  technické  podpory  a doby  pro  volání  pro  jednotlivé  země  jsou  uvedeny  v 

následující  tabulce.  Není-li  číslo  pro  vaši  zemi  či region  uvedeno,  obraťte  se na svého  

prodejce  nebo  reprezentanta  firmy  IBM.  Doba  odezvy  se může  lišit  v závislosti  na počtu  

a povaze  příchozích  hovorů.  
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Phone  numbers  are  subject  to change  without  notice.  For  the latest  phone  number  list,  go 

to www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/ and  click  Support  Phone  List.  

 Country or Region  Telephone  Number  Country or Region Telephone  Number  

Argentina 0800-666-0011  Malaysia 03-7727-7800  

Australia  1300-130-426  Mexico 001-866-434-2080  

Austria  01-24592-5901  Netherlands  020-514-5770  

Belgium  Dutch 02-210-9820  

French  02-210-9800  

New Zealand 0800-446-149  

Bolivia  0800-0189  Norway 66 81 11 00 

Brazil 55-11-3889-8986  Peru 0-800-50-866  

Canada  1-800-565-3344  

Toronto  416-383-3344  

Philippines  632-995-2225  

Chile  800-224-488  Portugal 21-791 51 47 

China  (PRC) 800-810-1818  Russia 095-940-2000  

China  (Hong Kong 

S.A.R.)  

852-2825-7799  Singapore  1800-840-9911  

Columbia  980-912-3021  Spain 91-662 49 16 

Denmark  45 20 82 00 Sweden 08-477 4420 

Ecuador  1-800-426911  (option  

#4) 

Switzerland  058-333-09-00  

Finland  09-459  69 60 Taiwan  886-2-2725-9799  

France 02 38 55 74 50 Thailand  66-2-273-4000  

Germany  07032-1549  201 Turkey 00-800-446-32-041  

Indonesia  021-523-8535  United Kingdom  0-1475-555 055 

Ireland  01-815-9202  United States 1-800-426-7378  

Italy 02-7031-6101  Uruguay  000-411-005-6649  

Japan Consumer  customers  

0120-887-870  

Business  customers  

0120-887-874  

Venezuela  0-800-100-2011  

Luxembourg  298-977  5063 Vietnam  848-8295-160  
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Dodatek B. IBM Statement of Limited Warranty - 

Z125-4753-07 - 11/2002 

Část  1 - Všeobecné  podmínky  

This  Statement  of Limited  Warranty  includes  Part 1 - General  Terms,  Part 2 - 

Country-unique  Terms,  and  Part 3 - Warranty  Information.  The  terms  of Part 2 replace  

or modify  those  of Part 1. The  warranties  provided  by IBM  in this  Statement  of Limited  

Warranty  apply  only  to Machines  you  purchase  for your  use,  and  not  for  resale.  Termín  

″stroj″ označuje  libovolný  stroj  IBM,  jeho  prvky,  konverze,  upgrady,  součásti  nebo  

doplňky,  či jejich  libovolnou  kombinaci.  Termín  ″stroj″ nezahrnuje  žádné  softwarové  

programy,  ať už předinstalované  nebo  nainstalované  později  či jiným  způsobem.  Nothing  

in this  Statement  of Limited  Warranty  affects  any  statutory  rights  of consumers  that  

cannot  be waived  or limited  by contract.  

What  this  Warranty  Covers  

IBM  warrants  that  each  Machine  1) is free  from  defects  in materials  and workmanship  

and  2) conforms  to IBM’s  Official  Published  Specifications  (″Specifications″) which  are 

available  on request.  The  warranty  period  for  the Machine  starts  on the  original  Date  of 

Installation  and  is specified  in Part 3 - Warranty Information.  The date  on your  invoice  or 

sales  receipt  is the Date  of Installation  unless  IBM  or your  reseller  informs  you  otherwise.  

Prvky,  konverze  nebo  upgrady  často  zahrnují  odstranění  dílů  a jejich  vrácení  společnosti  

IBM.  Na  díl nahrazující  původní  díl se budou  vztahovat  záruční  podmínky  platné  pro 

původní  díl.  Unless  IBM  specifies  otherwise,  these  warranties  apply  only  in the  country  

or region  in which  you  purchased  the  Machine.  

TYTO  ZÁRUKY  JSOU  VAŠIMI  JEDINÝMI  ZÁRUČNÍMI  PODMÍNKAMI  A 

NAHRAZUJÍ  VŠECHNY  OSTATNÍ  ZÁRUKY  NEBO  PODMÍNKY  VYJÁDŘENÉ  

NEBO  ODVOZENÉ,  VČETNĚ  (ALE  NE  VÝHRADNĚ),  ODVOZENÝCH  ZÁRUK  

PRODEJNOSTI  A VHODNOSTI  PRO  URČITÉ  ÚČELY.  SOME  STATES  OR  

JURISDICTIONS  DO  NOT  ALLOW  THE  EXCLUSION  OF  EXPRESS  OR  

IMPLIED  WARRANTIES,  SO  THE  ABOVE  EXCLUSION  MAY  NOT  APPLY  TO  

YOU.  V TAKOVÉM  PŘÍPADĚ  JE PLATNOST  ZÁRUKY  ČASOVĚ  OMEZENA  

POUZE  NA  UVEDENOU  ZÁRUČNÍ  DOBU.  NO  WARRANTIES  APPLY  AFTER  

THAT  PERIOD.  SOME  STATES  OR  JURISDICTIONS  DO  NOT  ALLOW  

LIMITATIONS  ON  HOW  LONG  AN  IMPLIED  WARRANTY  LASTS,  SO THE  

ABOVE  LIMITATION  MAY  NOT  APPLY  TO  YOU.  

What  this  Warranty  Does  not  Cover  

This  warranty  does  not  cover  the  following:  

v    any  software  programs,  whether  pre-loaded  or shipped  with  the  Machine,  or installed  

subsequently;  
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v    failure  resulting  from  misuse  (including  but  not  limited  to use of any Machine  

capacity  or capability,  other  than  that  authorized  by IBM  in writing),  accident,  

modification,  unsuitable  physical  or operating  environment,  or improper  maintenance  

by you;  

v    failure  caused  by a product  for which  IBM  is not  responsible;  and  

v    any  non-IBM  products,  including  those  that  IBM  may  procure  and provide  with  or 

integrate  into  an IBM  Machine  at your  request.

The  warranty  is voided  by removal  or alteration  of identification  labels  on the  Machine  or 

its parts.  

Společnost  IBM  nezaručuje  nepřerušený  a bezchybný  provoz  stroje.  

Any  technical  or other  support  provided  for  a Machine  under  warranty,  such  as assistance  

via  telephone  with  ″how-to″ questions  and  those  regarding  Machine  set-up  and 

installation,  is provided  WITHOUT  WARRANTIES  OF  ANY  KIND. 

How  to Obtain  Warranty Service  

If the Machine  does  not  function  as warranted  during  the  warranty  period,  contact  IBM  or 

your  reseller  to obtain  warranty  service.  If you  do not register  the Machine  with  IBM,  you  

may  be required  to present  proof  of purchase  as evidence  of your  entitlement  to warranty  

service.  

What  IBM  Will  Do to Correct  Problems  

When  you  call  for  service,  you  must  follow  the problem  determination  and  resolution  

procedures  that  IBM  specifies.  A technician  will  attempt  to make  an initial  diagnosis  of 

your  problem  and  help  you  resolve  it over  the  telephone.  

The  type  of warranty  service  applicable  to your  Machine  is specified  in Part 3 - Warranty 

Information.  

You are  responsible  for  downloading  and  installing  designated  Machine  Code  

(microcode,  basic  input/output  system  code  (called  ″BIOS″), utility  programs,  device  

drivers,  and  diagnostics  delivered  with  an IBM  Machine  ) and  other  software  updates  

from  an  IBM  Internet  Web site  or from  other  electronic  media,  and following  the 

instructions  that  IBM  provides.  

If your  problem  can  be resolved  with  a Customer  Replaceable  Unit  (″CRU″) (e.g.,  

keyboard,  mouse,  speaker,  memory,  hard  disk  drive  and  other  easily  replaceable  parts), 

IBM  will  ship  these  parts to you  for replacement  by you.  

If the Machine  does  not  function  as warranted  during  the  warranty  period  and  your  

problem  cannot  be resolved  over  the telephone,  through  your  application  of Machine  
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Code  or software  updates,  or with  a CRU,  IBM  or your  reseller,  if approved  by  IBM  to 

provide  warranty  service,  will  either,  at its discretion,  1) repair  it to make  it function  as 

warranted,  or 2) replace  it with  one  that  is at least  functionally  equivalent.  If IBM  is 

unable  to do either,  you  may  return  the  Machine  to your  place  of purchase  and your  

money  will  be refunded.  

Společnost  IBM  nebo  příslušný  prodejce  také  zařídí  a nainstaluje  vybrané  technické  

úpravy,  které  se vztahují  ke stroji.  

Exchange  of a Machine  or  Part 

When  the  warranty  service  involves  the  exchange  of a Machine  or part, the  item  IBM  or 

your  reseller  replaces  becomes  its property and  the replacement  becomes  yours.  Tímto  

potvrzujete,  že všechny  odstraněné  části  jsou  původní  a nezměněné.  Náhradní  díl  nemusí  

být  nový,  ale bude  v dobrém  provozním  stavu  a bude  alespoň  funkčně  rovnocenný  

původnímu  dílu.  Výměna  však  předpokládá,  že na původní  díl se vztahují  záruční  

podmínky.  

Your Additional  Responsibilities  

Before  IBM  or your  reseller  exchanges  a Machine  or part, you  agree  to remove  all 

features,  parts,  options,  alterations,  and  attachments  not under  warranty  service.  

You also  agree  to:  

1.   že zajistíte,  že nebudou  existovat  žádné  právní  překážky  nebo  omezení,  které  by 

bránily  výměně  stroje;  

2.    že pokud  nejste  vlastníkem  stroje,  získáte  od  jeho  vlastníka  oprávnění  k provedení  

záručního  servisu,  ať už poskytovaného  společností  IBM  nebo  prodejcem;  

3.    je-li  to možné,  budete  před  provedením  servisu  postupovat  takto:  

a.    follow  the service  request  procedures  that  IBM  or your  reseller  provides;  

b.    backup  or secure  all programs,  data,  and  funds  contained  in the Machine;  

c.   IBM  or your  reseller  with  sufficient,  free,  and  safe  access  to your facilities  to 

permit  IBM  to fulfill  its obligations;  and  

d.    inform  IBM  or your  reseller  of changes  in the  Machine’s  location.

4.    (a)  ensure  all information  about  identified  or identifiable  individuals  (Personal  Data)  

is deleted  from  the  Machine  (to the  extent  technically  possible),  (b) allow  IBM,  your  

reseller  or an IBM  supplier  to process  on your  behalf  any  remaining  Personal  Data  as 

IBM  or your  reseller  considers  necessary  to fulfill  its obligations  under  this  Statement  

of Limited  Warranty (which  may  include  shipping  the  Machine  for such  processing  to 

other  IBM  service  locations  around  the world),  and  (c)  ensure  that  such  processing  

complies  with  any  laws  applicable  to such  Personal  Data.

Limitation  of Liability  
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IBM  is responsible  for  loss  of,  or damage  to, your  Machine  only  while  it is 1) in IBM’s  

possession  or 2) in transit  in those  cases  where  IBM  is responsible  for the transportation  

charges. 

Neither  IBM  nor  your  reseller  are  responsible  for  any  of your  confidential,  proprietary  or 

personal  information  contained  in a Machine  which  you  return  to IBM  for any  reason.  

Všechny  tyto  informace  byste  měli  před  předáním  stroje  odstranit.  

Mohou  nastat  okolnosti,  kdy  z důvodu  neplnění  na straně  společnosti  IBM  nebo  z jiného  

důvodu  vám  vznikne  nárok  na náhradu  škody  ze strany  společnosti  IBM.  V takovém  

případě,  bez  ohledu  na to,  na jakém  základě  budete  oprávněn  požadovat  náhradu  škody  

od společnosti  IBM  (včetně  podstatného  porušení,  nedbalosti,  uvedení  v omyl  nebo  

jiného  porušení  závazkového  nebo  mimozávazkového  vztahu),  bude  společnost  IBM  

odpovědná  nejvýše  do částky  odpovídající:  

1.   náhradě  škody  na zdraví  (včetně  usmrcení)  a škody  na nemovitém  majetku  a 

movitém  osobním  majetku;  a 

2.   náhradě  jiné  skutečné  přímé  škody  do  výše  poplatků  (pokud  jsou  průběžné,  uplatní  se 

výše  odpovídající  souhrnu  poplatků  za 12 měsíců)  za stroj,  který  je předmětem  

nároku.  For  purposes  of this item,  the term  ″Machine″ includes  Machine  Code  and 

Licensed  Internal  Code  (″LIC″).

Omezení  se vztahuje  na dodavatele  IBM  a vašeho  prodejce.  Jedná  se o maximum,  za 

které  budou  společnost  IBM,  její  subdodavatelé  a váš  prodejce  kolektivně  odpovědní.  

UNDER  NO  CIRCUMSTANCES  IS IBM,  ITS  SUPPLIERS  OR  RESELLERS  

LIABLE  FOR  ANY  OF  THE  FOLLOWING  EVEN  IF INFORMED  OF  THEIR  

POSSIBILITY:  1) THIRD  PARTY  CLAIMS  AGAINST  YOU  FOR  DAMAGES  

(OTHER  THAN  THOSE  UNDER  THE  FIRST  ITEM  LISTED  ABOVE);  2) LOSS  

OF,  OR  DAMAGE  TO,  DATA;  3) SPECIAL,  INCIDENTAL,  OR  INDIRECT  

DAMAGES  OR  FOR  ANY  ECONOMIC  CONSEQUENTIAL  DAMAGES;  OR  4) 

LOST  PROFITS,  BUSINESS  REVENUE,  GOODWILL  OR  ANTICIPATED  

SAVINGS.  SOME  STATES  OR  JURISDICTIONS  DO  NOT  ALLOW  THE  

EXCLUSION  OR  LIMITATION  OF  INCIDENTAL  OR  CONSEQUENTIAL  

DAMAGES,  SO  THE  ABOVE  LIMITATION  OR  EXCLUSION  MAY  NOT  

APPLY  TO  YOU.  SOME  STATES  OR  JURISDICTIONS  DO  NOT  ALLOW  

LIMITATIONS  ON  HOW  LONG  AN  IMPLIED  WARRANTY  LASTS,  SO  THE  

ABOVE  LIMITATION  MAY  NOT  APPLY  TO  YOU.  

Governing  Law  

Both  you  and  IBM  consent  to the application  of the  laws  of the country  in which  you  

acquired  the Machine  to govern,  interpret,  and  enforce  all of your  and IBM’s  rights,  

duties,  and  obligations  arising  from,  or relating  in any  manner  to, the  subject  matter  of 

this  Statement  of Limited  Warranty, without  regard  to conflict  of law  principles.  
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THESE  WARRANTIES  GIVE  YOU  SPECIFIC  LEGAL  RIGHTS  AND  YOU  MAY  

ALSO  HAVE  OTHER  RIGHTS  WHICH  VARY  FROM  STATE  TO  STATE  OR  

JURISDICTION  TO  JURISDICTION.  

Jurisdiction  

All of our  rights,  duties,  and  obligations  are  subject  to the  courts  of the  country  in which  

you  acquired  the Machine.  

Part 2 - Country-unique Terms 

AMERIKA  

ARGENTINA  

Governing  Law:  The  following  is added  after  the first  sentence:  

Any  litigation  arising  from  this  Statement  of Limited  Warranty will  be settled  exclusively  

by the  Ordinary  Commercial  Court of the  city  of Buenos  Aires.  

BRAZÍLIE  

Governing  Law:  The  following  is added  after  the first  sentence:
Any  litigation  arising  from  this  Statement  of Limited  Warranty will  be settled  exclusively  

by the  court of Rio  de Janeiro,  RJ.  

Peru  

Limitation  of Liability:  The  following  is added  at the  end  of this section:  

In accordance  with  Article 1328  of the Peruvian  Civil  Code  the limitations  and 

exclusions  specified  in this  section  will  not  apply  to damages  caused  by IBM’s  willful  

misconduct  (″dolo″)  or gross  negligence  (″culpa  inexcusable″). 

SEVERNÍ  AMERIKA  

How  to Obtain  Warranty  Service:  The  following  is added  to this  Section:  

To  obtain  warranty  service  from  IBM  in Canada  or the United  States,  call  

1-800-IBM-SERV  (426-7378).  

KANADA  

Limitation  of Liability:  The  following  replaces  item  1 of this  section:  

1.   damages  for bodily  injury  (including  death)  or physical  harm  to real property and 

tangible  personal  property caused  by IBM’s  negligence;  and
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Governing  Law:  The  following  replaces  “laws  of the country  in which  you  acquired  the 

Machine”  in the  first  sentence:  

laws  in the Province  of Ontario.  

SPOJENÉ  STÁTY  

Governing  Law:  The  following  replaces  “laws  of the country  in which  you  acquired  the 

Machine”  in the  first  sentence:  

laws  of the  State  of New  York. 

PACIFICKÁ  OBLAST  ASIE  

AUSTRÁLIE  

What  this  Warranty  Covers:  The  following  paragraph  is added  to this  Section:  

The  warranties  specified  in this Section  are  in addition  to any  rights  you may  have  under  

the  Trade Practices  Act  1974  or other  similar  legislation  and  are only  limited  to the  extent  

permitted  by the  applicable  legislation.  

Limitation  of Liability:  The  following  is added  to this Section:  

Where  IBM  is in breach  of a condition  or warranty  implied  by the Trade Practices  Act  

1974  or other  similar  legislation,  IBM’s  liability  is limited  to the repair  or replacement  of 

the  goods  or the supply  of equivalent  goods.  Jestliže  se taková  podmínka  nebo  záruka  

vztahuje  k právu  prodeje,  odloučenému  vlastnictví  či spravedlivému  vlastnickému  nároku  

nebo  je zboží  druhu  obvykle  získávaného  pro  osobní,  domácí  či rodinné  použití  nebo  

spotřebu,  pak  nelze  aplikovat  žádná  omezení  z tohoto  odstavce.  

Governing  Law:  The  following  replaces  “laws  of the country  in which  you  acquired  the 

Machine”  in the  first  sentence:  

laws  of the  State  or Territory.  

KAMBODŽA,  LAOS  A VIETNAM  

Governing  Law:  The  following  replaces  “laws  of the country  in which  you  acquired  the 

Machine”  in the  first  sentence:
laws  of the  State  of New  York, United  States  of America.  

CAMBODIA,  INDONESIA,  LAOS,  AND  VIETNAM  

Arbitration:  The  following  is added  under  this  heading:  

Disputes  arising  out  of or in connection  with  this  Statement  of Limited  Warranty shall  be 

finally  settled  by arbitration  which  shall  be held  in Singapore  in accordance  with  the  

Arbitration  Rules  of Singapore  International  Arbitration  Center  (″SIAC  Rules″) then  in 

effect.  The  arbitration  award  shall  be final  and  binding  for  the  parties without  appeal  and  

shall  be in writing  and  set forth the  findings  of fact  and  the conclusions  of law. 
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Počet  arbitrážních  rozhodčích  bude  tři,  přičemž  každá  strana  sporu  je oprávněna  

jmenovat  jednoho.  The  two  arbitrators  appointed  by the parties shall  appoint  a third  

arbitrator  who  shall  act  as chairman  of the  proceedings.  Vacancies in the post  of chairman  

shall  be filled  by the president  of the  SIAC.  Ostatní  uvolněné  posty  budou  zaplněny  

příslušnými  nominujícími  stranami.  Jednání  bude  pokračovat  od místa,  kdy  došlo  k 

uvolnění  postu.  

Pokud  jedna  strana  odmítne  nebo  z jiného  důvodu  nezajistí  arbitrážního  rozhodčího  do 30 

dnů  od  doby,  kdy  jej druhá  strana  jmenovala,  bude  prvně  zvolený  arbitrážní  rozhodčí  

výhradní  za předpokladu,  že byl platně  a řádně  jmenován.  

Všechna  jednání  včetně  dokumentace,  uváděné  při těchto  jednáních,  budou  vedena  v 

anglickém  jazyce.  The  English  language  version  of this  Statement  of Limited  Warranty 

prevails  over  any  other  language  version.  

HONG  KONG  S.A.R.  OF  CHINA  AND  MACAU  S.A.R.  OF CHINA  

Governing  Law:  The  following  replaces  “laws  of the  country  in which  you  acquired  the  

Machine”  in the first  sentence:  

laws  of Hong  Kong  Special  Administrative  Region  of China.  

INDIE  

Limitation  of Liability:  The  following  replaces  items  1 and  2 of this  Section:  

1.   liability  for  bodily  injury  (including  death)  or damage  to real  property and tangible  

personal  property will  be limited  to that  caused  by IBM’s  negligence;  and  

2.   as to any  other  actual  damage  arising  in any  situation  involving  nonperformance  by 

IBM  pursuant  to, or in any  way  related  to the subject  of this  Statement  of Limited  

Warranty, , the  charge paid  by you  for  the  individual  Machine  that  is the  subject  of 

the claim.  For  purposes  of this  item,  the  term  ″Machine″ includes  Machine  Code  and  

Licensed  Internal  Code  (″LIC″).

Arbitration:  The  following  is added  under  this  heading  : 

Disputes  arising  out  of or in connection  with  this Statement  of Limited  Warranty shall  be 

finally  settled  by arbitration  which  shall  be held  in Bangalore,  India  in accordance  with  

the laws  of India  then  in effect.  The  arbitration  award  shall  be final  and  binding  for  the 

parties without  appeal  and  shall  be in writing  and  set  forth the  findings  of fact  and the  

conclusions  of law. 

Počet  arbitrážních  rozhodčích  bude  tři,  přičemž  každá  strana  sporu  je oprávněna  

jmenovat  jednoho.  The  two  arbitrators  appointed  by the parties shall  appoint  a third  

arbitrator  who  shall  act  as chairman  of the  proceedings.  Vacancies in the post  of chairman  

shall  be filled  by the president  of the  Bar  Council  of India.  Ostatní  uvolněné  posty  budou  

zaplněny  příslušnými  nominujícími  stranami.  Jednání  bude  pokračovat  od místa,  kdy  

došlo  k uvolnění  postu.  
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Pokud  jedna  strana  odmítne  nebo  z jiného  důvodu  nezajistí  arbitrážního  rozhodčího  do 30 

dnů  od doby,  kdy  jej druhá  strana  jmenovala,  bude  prvně  zvolený  arbitrážní  rozhodčí  

výhradní  za  předpokladu,  že byl  platně  a řádně  jmenován.  

Všechna  jednání  včetně  dokumentace,  uváděné  při  těchto  jednáních,  budou  vedena  v 

anglickém  jazyce.  The  English  language  version  of this  Statement  of Limited  Warranty 

prevails  over  any  other  language  version.  

JAPONSKO  

Governing  Law:  The  following  sentence  is added  to this  section:
Any  doubts  concerning  this  Statement  of Limited  Warranty  will  be initially  resolved  

between  us in good  faith  and  in accordance  with  the principle  of mutual  trust.  

MALAYSIA  

Limitation  of Liability:  The  word  ″SPECIAL″ in item  3 of the  fifth  paragraph  is 

deleted.  

NOVÝ  ZÉLAND  

What  this  Warranty  Covers:  The  following  paragraph  is added  to this  section:  

The  warranties  specified  in this section  are  in addition  to any  rights  you  may  have  under  

the  Consumer  Guarantees  Act  1993  or other  legislation  which  cannot  be excluded  or 

limited.  Zákon  Consumer  Guarantees  Act  z roku  1993  se na zboží,  které  společnost  IBM  

poskytuje,  nevztahuje,  jestliže  zboží  slouží  pro  obchodní  účely,  jak  je definováno  v 

zákonu.  

Limitation  of Liability:  The  following  is added  to this section:
Where  Machines  are  not acquired  for the purposes  of a business  as defined  in the  

Consumer  Guarantees  Act  1993,  the  limitations  in this  section  are subject  to the 

limitations  in that  Act.  

ČÍNSKÁ  LIDOVÁ  REPUBLIKA  

Governing  Law:  The  following  replaces  ″laws  of the  country  in which  you  acquired  the 

Machine″ in the first  sentence:  

laws  of the  State  of New  York, United  States  of America  (except  when  local  law  requires  

otherwise).  

PHILIPPINES  

Limitation  of Liability:  Item  3 in the  fifth  paragraph  is replaced  by the following:  
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SPECIAL  (INCLUDING  NOMINAL  AND  EXEMPLARY  DAMAGES),  MORAL,  

INCIDENTAL,  OR  INDIRECT  DAMAGES  FOR  ANY  ECONOMIC  

CONSEQUENTIAL  DAMAGES;  OR  

Arbitration:  The  following  is added  under  this  heading  

Disputes  arising  out  of or in connection  with  this Statement  of Limited  Warranty shall  be 

finally  settled  by arbitration  which  shall  be held  in Metro  Manila,  Philippines  in 

accordance  with  the  laws  of the Philippines  then  in effect.  The  arbitration  award  shall  be 

final  and  binding  for  the  parties without  appeal  and  shall  be in writing  and  set forth the 

findings  of fact  and  the  conclusions  of law. 

Počet  arbitrážních  rozhodčích  bude  tři,  přičemž  každá  strana  sporu  je oprávněna  

jmenovat  jednoho.  The  two  arbitrators  appointed  by the parties shall  appoint  a third  

arbitrator  who  shall  act  as chairman  of the  proceedings.  Vacancies in the post  of chairman  

shall  be filled  by the president  of the  Philippine  Dispute  Resolution  Center,  Inc..  Ostatní  

uvolněné  posty  budou  zaplněny  příslušnými  nominujícími  stranami.  Jednání  bude  

pokračovat  od místa,  kdy  došlo  k uvolnění  postu.  

Pokud  jedna  strana  odmítne  nebo  z jiného  důvodu  nezajistí  arbitrážního  rozhodčího  do 30 

dnů  od  doby,  kdy  jej druhá  strana  jmenovala,  bude  prvně  zvolený  arbitrážní  rozhodčí  

výhradní  za předpokladu,  že byl platně  a řádně  jmenován.  

Všechna  jednání  včetně  dokumentace,  uváděné  při těchto  jednáních,  budou  vedena  v 

anglickém  jazyce.  The  English  language  version  of this  Statement  of Limited  Warranty 

prevails  over  any  other  language  version.  

SINGAPORE  

Limitation  of Liability:  The  words  ″SPECIAL″ and  ″ECONOMIC″ in item  3 in the  

fifth  paragraph  are  deleted.  

EVROPA,  BLÍZKÝ  VÝCHOD,  AFRIKA  (EMEA)  

NÁSLEDUJÍCÍ  PODMÍNKY  PLATÍ  PRO  VŠECHNY  STÁTY  EMEA:  

Tyto  omezené  záruční  podmínky  se vztahují  na stroje  zakoupené  od společnosti  IBM  

nebo  prodejců  IBM.  

Hot  to Obtain  Warranty  Service:  If you  purchase  a Machine  in Austria,  Belgium,  

Cyprus,  Denmark,  Estonia,  Finland,  France,  Germany,  Greece,  Iceland,  Ireland,  Italy, 

Latvia,  Liechtenstein,  Lithuania,  Luxembourg,  Monaco,  Netherlands,  Norway,  Portugal, 

Spain,  San  Marino,  Sweden,  Switzerland,  United  Kingdom  or Vatican  State,  you  may  

obtain  warranty  service  for  that  Machine  in any  of those  countries  from  either  (1)  an IBM  

reseller  approved  to perform  warranty  service  or (2)  from  IBM,  provided  the Machine  has  

been  announced  and  made  available  by  IBM  in the  country  in which  you  wish  to obtain  

service.  If you  purchased  a Personal  Computer  Machine  in Albania,  Armenia,  Belarus,  
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Bosnia  and  Herzegovina,  Bulgaria,  Croatia,  Czech  Republic,  Georgia, Hungary,  

Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Federal  Republic  of Yugoslavia,  Former  Yugoslav  Republic  of 

Macedonia  (FYROM),  Moldova,  Poland,  Romania,  Russia,  Slovak  Republic,  Slovenia,  

or Ukraine,  you  may  obtain  warranty  service  for  that  Machine  in any of those  countries  

from  either  (1) an IBM  reseller  approved  to perform  warranty  service  or (2) from  IBM.  

If you  purchase  a Machine  in a Middle  Eastern  or African  country,  you  may  obtain  

warranty  service  for  that  Machine  from  the  IBM  entity  within  the  country  of purchase,  if 

that  IBM  entity  provides  warranty  service  in that  country,  or from  an IBM  reseller,  

approved  by IBM  to perform  warranty  service  on that  Machine  in that  country.  Warranty 

service  in Africa  is available  within  50  kilometers  of an IBM  approved  service  provider.  

You are  responsible  for  transportation  costs  for  Machines  located  outside  50 kilometers  of 

an IBM  approved  service  provider.  

Add  the  following  paragraph  in Western Europe  (Austria,  Belgium,  Cyprus,  Denmark,  

Finland,  France,  Germany,  Greece,  Iceland,  Ireland,  Italy,  Liechtenstein,  Luxembourg,  

Monaco,  Netherlands,  Norway,  Portugal, Spain,  San  Marino,  Sweden,  Switzerland,  

United  Kingdom,  Vatican  State):  

The  warranty  for  Machines  acquired  in Western Europe  shall  be valid  and applicable  in 

all Western Europe  countries  provided  the Machines  have  been  announced  and  made  

available  in such  countries.  

Governing  Law:  

The  phrase  ″the  laws  of the country  in which  you  acquired  the  Machine″ is replaced  by: 

1) ″the  laws  of Austria″ in Albania,  Armenia,  Azerbaijan,  Belarus,  

Bosnia-Herzegovina,  Bulgaria,  Croatia,  Georgia, Hungary,  Kazakhstan,  

Kyrgyzstan,  FYR  Macedonia,  Moldova,  Poland,  Romania,  Russia,  Slovakia,  

Slovenia,  Tajikistan,  Turkmenistan,  Ukraine,  Uzbekistan,  and  FR  Yugoslavia;  2) 

″the  laws  of France″ in Algeria,  Benin,  Burkina  Faso,  Cameroon,  Cape  Verde,  

Central  African  Republic,  Chad,  Comoros,  Congo  Republic,  Djibouti,  Democratic  

Republic  of Congo,  Equatorial  Guinea,  French  Guiana,  French  Polynesia,  Gabon,  

Gambia,  Guinea,  Guinea-Bissau,  Ivory  Coast,  Lebanon,  Madagascar,  Mali,  

Mauritania,  Mauritius,  Mayotte,  Morocco,  New  Caledonia,  Niger,  Reunion,  Senegal,  

Seychelles,  Togo,  Tunisia,  Vanuatu,  and  Wallis & Futuna;  3) ″the  laws  of Finland″ in 

Estonia,  Latvia,  and  Lithuania;  4) ″the  laws  of England″ in Angola,  Bahrain,  

Botswana,  Burundi,  Egypt,  Eritrea,  Ethiopia,  Ghana,  Jordan,  Kenya,  Kuwait,  

Liberia,  Malawi,  Malta,  Mozambique,  Nigeria,  Oman,  Pakistan,  Qatar,  Rwanda,  

Sao  Tome,  Saudi  Arabia,  Sierra  Leone,  Somalia,  Tanzania,  Uganda,  United  Arab  

Emirates,  the  United  Kingdom,  West Bank/Gaza,  Yemen, Zambia,  and  Zimbabwe;  

and  5) ″the  laws  of South  Africa″ in South  Africa,  Namibia,  Lesotho  and  Swaziland.  

Jurisdiction:  The  following  exceptions  are  added  to this  section:  
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1) In Austria  the choice  of jurisdiction  for all disputes  arising  out  of this Statement  of 

Limited  Warranty and  relating  thereto,  including  its existence,  will  be the competent  

court of law  in Vienna,  Austria  (Inner-City);  2) in Angola,  Bahrain,  Botswana,  

Burundi,  Egypt,  Eritrea,  Ethiopia,  Ghana,  Jordan,  Kenya,  Kuwait,  Liberia,  Malawi,  

Malta,  Mozambique,  Nigeria,  Oman,  Pakistan,  Qatar,  Rwanda,  Sao  Tome,  Saudi  

Arabia,  Sierra  Leone,  Somalia,  Tanzania,  Uganda,  United  Arab  Emirates,  West 

Bank/Gaza,  Yemen, Zambia,  and  Zimbabwe  all disputes  arising  out of this  Statement  

of Limited  Warranty  or related  to its execution,  including  summary  proceedings,  will  be 

submitted  to the  exclusive  jurisdiction  of the English  courts; 3) in Belgium  and  

Luxembourg, all disputes  arising  out  of this Statement  of Limited  Warranty or related  to 

its interpretation  or its execution,  the  law, and  the  courts  of the capital  city, of the  country  

of your  registered  office  and/or  commercial  site  location  only  are competent;  4) in 

France,  Algeria,  Benin,  Burkina  Faso,  Cameroon,  Cape  Verde,  Central  African  

Republic,  Chad,  Comoros,  Congo  Republic,  Djibouti,  Democratic  Republic  of 

Congo,  Equatorial  Guinea,  French  Guiana,  French  Polynesia,  Gabon,  Gambia,  

Guinea,  Guinea-Bissau,  Ivory  Coast,  Lebanon,  Madagascar,  Mali,  Mauritania,  

Mauritius,  Mayotte,  Morocco,  New  Caledonia,  Niger,  Reunion,  Senegal,  Seychelles,  

Togo,  Tunisia,  Vanuatu,  and  Wallis & Futuna  all disputes  arising  out of this  Statement  

of Limited  Warranty  or related  to its violation  or execution,  including  summary  

proceedings,  will  be settled  exclusively  by the  Commercial  Court of Paris;  5) in Russia, 

all disputes  arising  out of or in relation  to the  interpretation,  the  violation,  the  

termination,  the nullity  of the  execution  of this  Statement  of Limited  Warranty shall  be 

settled  by Arbitration  Court of Moscow;  6) in South  Africa,  Namibia,  Lesotho  and  

Swaziland, both  of us agree  to submit  all disputes  relating  to this Statement  of Limited  

Warranty to the  jurisdiction  of the  High  Court in Johannesburg; 7) in Turkey  all disputes  

arising  out  of or in connection  with  this  Statement  of Limited  Warranty shall  be resolved  

by the  Istanbul  Central  (Sultanahmet)  Courts  and  Execution  Directorates  of Istanbul,  the  

Republic  of Turkey;  8) in each  of the following  specified  countries,  any legal  claim  

arising  out  of this  Statement  of Limited  Warranty will  be brought  before,  and  settled  

exclusively  by, the competent  court of a) Athens  for  Greece, b) Tel  Aviv-Jaffa  for  Israel, 

c) Milan  for  Italy, d) Lisbon  for  Portugal, and  e) Madrid  for  Spain; and  9) in the  United  

Kingdom, both  of us agree  to submit  all disputes  relating  to this  Statement  of Limited  

Warranty to the  jurisdiction  of the  English  courts. 

Arbitration:  The  following  is added  under  this  heading:  

In Albania,  Armenia,  Azerbaijan,  Belarus,  Bosnia-Herzegovina,  Bulgaria,  Croatia,  

Georgia, Hungary,  Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  FYR  Macedonia,  Moldova,  Poland,  

Romania,  Russia,  Slovakia,  Slovenia,  Tajikistan,  Turkmenistan,  Ukraine,  

Uzbekistan,  and  FR Yugoslavia  all disputes  arising  out of this  Statement  of Limited  

Warranty or related  to its violation,  termination  or nullity  will  be finally  settled  under  the 

Rules  of Arbitration  and  Conciliation  of the International  Arbitral  Center  of the  Federal  

Economic  Chamber  in Vienna  (Vienna  Rules)  by  three  arbitrators  appointed  in 

accordance  with  these  rules.  The  arbitration  will  be held  in Vienna,  Austria,  and the 

official  language  of the  proceedings  will  be English.  The  decision  of the  arbitrators  will  

be final  and  binding  upon  both  parties. Therefore,  pursuant  to paragraph  598  (2) of the  

Austrian  Code  of Civil  Procedure,  the  parties expressly  waive  the application  of 
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paragraph  595  (1) figure  7 of the  Code.  IBM  may, however,  institute  proceedings  in a 

competent  court in the  country  of installation.  

In Estonia,  Latvia  and  Lithuania  all disputes  arising  in connection  with  this  Statement  

of Limited  Warranty will  be finally  settled  in arbitration  that  will  be held  in Helsinki,  

Finland  in accordance  with  the arbitration  laws  of Finland  then  in effect.  Each  party will  

appoint  one  arbitrator.  The  arbitrators  will  then  jointly  appoint  the chairman.  If arbitrators  

cannot  agree  on the chairman,  then  the Central  Chamber  of Commerce  in Helsinki  will  

appoint  the  chairman.  

EUROPEAN  UNION  (EU)  

THE  FOLLOWING  TERMS  APPLY  TO  ALL  EU  COUNTRIES:  

Consumers  have  legal  rights  under  applicable  national  legislation  governing  the  sale  of 

consumer  goods.  Such  rights  are  not  affected  by the  warranties  provided  in this  Statement  

of Limited  Warranty. 

How  to Obtain  Warranty Service:  The  following  is added  to this  section:  

To  obtain  warranty  service  from  IBM  in EU  countries,  see  the  telephone  listing  in Part 3 - 

Warranty  Information.  

You may  contact  IBM  at the  following  address:  

IBM  Warranty & Service  Quality  Dept.  

PO  Box  30  

Spango  Valley 

Greenock  

Scotland  PA  16 OAH  

AUSTRIA,  DENMARK,  FINLAND,  GREECE,  ITALY,  NETHERLANDS,  

PORTUGAL,  SPAIN,  SWEDEN  AND  SWITZERLAND  

Limitation  of Liability:  The  following  replaces  the  terms  of this  section  in its entirety:  

Except  as otherwise  provided  by mandatory  law:  

1.   IBM’s  liability  for any  damages  and  losses  that  may  arise  as a consequence  of the 

fulfillment  of its obligations  under  or in connection  with  this Statement  of Limited  

Warranty  or due  to any  other  cause  related  to this  Statement  of Limited  Warranty is 

limited  to the compensation  of only  those  damages  and  losses  proved  and actually  
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arising  as an immediate  and  direct  consequence  of the  non-fulfillment  of such  

obligations  (if IBM  is at fault)  or of such  cause,  for  a maximum  amount  equal  to the  

charges you  paid  for  the  Machine.  For  purposes  of this  item,  the term  ″Machine″ 

includes  Machine  Code  and  Licensed  Internal  Code  (″LIC″).  

 The  above  limitation  shall  not  apply  to damages  for  bodily  injuries  (including  death)  

and  damages  to real  property and  tangible  personal  property for  which  IBM  is legally  

liable.  

2.   UNDER  NO  CIRCUMSTANCES  IS IBM,  ITS  SUPPLIERS  OR  RESELLERS  

LIABLE  FOR  ANY  OF THE  FOLLOWING,  EVEN  IF INFORMED  OF 

THEIR  POSSIBILITY:  1) LOSS  OF,  OR  DAMAGE  TO,  DATA;  2) 

INCIDENTAL  OR  INDIRECT  DAMAGES,  OR  FOR  ANY  ECONOMIC  

CONSEQUENTIAL  DAMAGES;  3) LOST  PROFITS,  EVEN  IF  THEY  ARISE  

AS  AN  IMMEDIATE  CONSEQUENCE  OF  THE  EVENT  THAT  

GENERATED  THE  DAMAGES;  OR  4) LOSS  OF  BUSINESS,  REVENUE,  

GOODWILL,  OR  ANTICIPATED  SAVINGS.  

FRANCE  AND  BELGIUM  

Limitation  of Liability:  The  following  replaces  the terms  of this  section  in its entirety:  

Except  as otherwise  provided  by mandatory  law:  

1.   IBM’s  liability  for  any  damages  and  losses  that  may  arise  as a consequence  of the  

fulfillment  of its obligations  under  or in connection  with  this  Statement  of Limited  

Warranty is limited  to the  compensation  of only  those  damages  and  losses  proved  and  

actually  arising  as an immediate  and  direct  consequence  of the  non-fulfillment  of 

such  obligations  (if IBM  is at fault),  for  a maximum  amount  equal  to the charges you  

paid  for the Machine  that  has  caused  the damages.  For  purposes  of this  item,  the  term  

″Machine″ includes  Machine  Code  and  Licensed  Internal  Code  (″LIC″).  

 The  above  limitation  shall  not  apply  to damages  for  bodily  injuries  (including  death)  

and  damages  to real  property and  tangible  personal  property for  which  IBM  is legally  

liable.  

2.   UNDER  NO  CIRCUMSTANCES  IS IBM,  ITS  SUPPLIERS  OR  RESELLERS  

LIABLE  FOR  ANY  OF THE  FOLLOWING,  EVEN  IF INFORMED  OF 

THEIR  POSSIBILITY:  1) LOSS  OF,  OR  DAMAGE  TO,  DATA;  2) 

INCIDENTAL  OR  INDIRECT  DAMAGES,  OR  FOR  ANY  ECONOMIC  

CONSEQUENTIAL  DAMAGES;  3) LOST  PROFITS,  EVEN  IF  THEY  ARISE  

AS  AN  IMMEDIATE  CONSEQUENCE  OF  THE  EVENT  THAT  

GENERATED  THE  DAMAGES;  OR  4) LOSS  OF  BUSINESS,  REVENUE,  

GOODWILL,  OR  ANTICIPATED  SAVINGS.  

NÁSLEDUJÍCÍ  USTANOVENÍ  SE VZTAHUJÍ  K UVEDENÝM  STÁTŮM:  

AUSTRIA  
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What  this  Warranty  Covers:  The  following  replaces  the  first  sentence  of the first  

paragraph  of this section:  

The  warranty  for  an IBM  Machine  covers  the functionality  of the  Machine  for its normal  

use  and  the  Machine’s  conformity  to its Specifications.  

K tomuto  oddílu  jsou  přidány  následující  odstavce:  

The  minimum  warranty  period  for  Machines  is 12  months  from  the  date  of delivery.  . The  

limitation  period  for  consumers  in action  for  breach  of warranty  is the statutory  period  as 

a minimum.  Pokud  není  společnost  IBM  či prodejce  schopen  opravit  stroj  IBM,  můžete  

požádat  o částečné  vrácení  peněz  ve výši  odpovídající  snížené  hodnotě  neopraveného  

stroje  či požádat  o zrušení  smlouvy  týkající  se tohoto  stroje  a dostat  peníze  zpět.  

The  second  paragraph  does  not apply.  

What  IBM  Will  Do to Correct  Problems:  The  following  is added  to this section:  

During  the warranty  period,  transportation  for  delivery  of the  failing  Machine  to IBM  

will  be at IBM’s  expense.  

Limitation  of Liability:  The  following  paragraph  is added  to this  section:  

The  limitations  and  exclusions  specified  in the Statement  of Limited  Warranty will  not 

apply  to damages  caused  by IBM  with  fraud  or gross  negligence  and  for express  

warranty.  

The  following  sentence  is added  to the  end  of item  2: 

IBM’s  liability  under  this  item  is limited  to the  violation  of essential  contractual  terms  in 

cases  of ordinary  negligence.  

EGYPT  

Limitation  of Liability:  The  following  replaces  item  2 in this  section:  

as to any  other  actual  direct  damages,  IBM’s  liability  will  be limited  to the  total  amount  

you  paid  for  the Machine  that  is the subject  of the  claim.  For  purposes  of this  item,  the  

term  “Machine”  includes  Machine  Code  and  Licensed  Internal  Code  (LIC).  

Ustanovení  týkající  se subdodavatelů  a prodejců  (nezměněno).  

FRANCIE  

Limitation  of Liability:  The  following  replaces  the  second  sentence  of the  first  

paragraph  of this section:
In  such  instances,  regardless  of the  basis  on which  you  are  entitled  to claim  damages  

from  IBM,  IBM  is liable  for no more  than:  (items  1 and  2 unchanged). 
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GERMANY  

What  this  Warranty  Covers:  The  following  replaces  the first  sentence  of the  first  

paragraph  of this  section:  

The  warranty  for an IBM  Machine  covers  the  functionality  of the  Machine  for its normal  

use  and  the  Machine’s  conformity  to its Specifications.  

The  following  paragraphs  are  added  to this  section:  

The  minimum  warranty  period  for Machines  is twelve  months.  Pokud  není  společnost  

IBM  či prodejce  schopen  opravit  stroj  IBM,  můžete  požádat  o částečné  vrácení  peněz  ve 

výši  odpovídající  snížené  hodnotě  neopraveného  stroje  či požádat  o zrušení  smlouvy  

týkající  se tohoto  stroje  a dostat  peníze  zpět.  

The  second  paragraph  does  not  apply.  

What  IBM  Will Do  to Correct  Problems:  The  following  is added  to this  section:  

During  the  warranty  period,  transportation  for delivery  of the failing  Machine  to IBM  

will  be at IBM’s  expense.  

Limitation  of Liability:  The  following  paragraph  is added  to this  section:  

The  limitations  and  exclusions  specified  in the  Statement  of Limited  Warranty will  not  

apply  to damages  caused  by IBM  with  fraud  or gross  negligence  and  for express  

warranty.  

The  following  sentence  is added  to the  end  of item  2: 

IBM’s  liability  under  this  item  is limited  to the violation  of essential  contractual  terms  in 

cases  of ordinary  negligence.  

HUNGARY  

Limitation  of Liability:  The  following  is added  at the  end  of this  section:  

The  limitation  and  exclusion  specified  herein  shall  not  apply  to liability  for a breach  of 

contract  damaging  life,  physical  well-being,  or health  that  has  been  caused  intentionally,  

by gross  negligence,  or by a criminal  act. 

The  parties accept  the limitations  of liability  as valid  provisions  and  state  that  the Section  

314.(2)  of the Hungarian  Civil  Code  applies  as the  acquisition  price  as well  as other  

advantages  arising  out of the present  Statement  of Limited  Warranty balance  this  

limitation  of liability.  
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IRSKO  

What  this  Warranty  Covers:  The  following  is added  to this  section:  

Kromě  výslovně  uvedeného  v tomto  Prohlášení,  všech  zákonných  podmínek  včetně  

odvozených  záruk,  ale  bez  újmy  na obecnosti  všeho  předchozího,  jsou  všechny  záruky  

odvozené  ze zákona  Sale  of Goods  Act  z roku  1893  nebo  zákona  Sale  of Goods  and  

Supply  of Services  Act  z roku  1980  takto  vyloučeny.  

Limitation  of Liability:  The  following  replaces  the  terms  of this  section  in its entirety:  

For  the purposes  of this  section,  a ″Default″ means  any  act, statement,  omission,  or 

negligence  on the  part of IBM  in connection  with,  or in relation  to, the  subject  matter  of 

this  Statement  of Limited  Warranty  in respect  of which  IBM  is legally  liable  to you,  

whether  in contract  or tort. A number  of Defaults  which  together  result  in, or contribute  

to,  substantially  the  same  loss  or damage  will  be treated  as one  Default  occurring  on the 

date  of occurrence  of the last  such  Default.  

Circumstances  may  arise  where,  because  of a Default,  you  are  entitled  to recover  

damages  from  IBM.  

This  section  sets  out  the  extent  of IBM’s  liability  and your  sole  remedy.  

1.   IBM  will  accept  unlimited  liability  for death  or personal  injury  caused  by  the 

negligence  of IBM.  

2.   Subject  always  to the  Items  for  Which  IBM  is Not  Liable  below,  IBM  will  accept  

unlimited  liability  for  physical  damage  to your  tangible  property resulting  from  the  

negligence  of IBM.  

3.   Except  as provided  in items  1 and  2 above,  IBM’s  entire  liability  for  actual  damages  

for  any  one  Default  will  not  in any  event  exceed  the  greater  of 1) EUR  125,000,  or 2) 

125%  of the amount  you  paid  for the Machine  directly  relating  to the  Default.

Items  for  Which  IBM  is Not  Liable  

Save  with  respect  to any  liability  referred  to in item  1 above,  under  no circumstances  is 

IBM,  its suppliers  or resellers  liable  for any  of the  following,  even  if IBM  or they  were  

informed  of the possibility  of such  losses:  

1.   loss  of, or damage  to,  data;  

2.   special,  indirect,  or consequential  loss;  or 

3.   loss  of profits,  business,  revenue,  goodwill,  or anticipated  savings.

SLOVAKIA  

Limitation  of Liability:  The  following  is added  to the end  of the last  paragraph:  
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The  limitations  apply  to the extent  they  are  not prohibited  under  §§  373-386  of the  

Slovak  Commercial  Code.  

SOUTH  AFRICA,  NAMIBIA,  BOTSWANA,  LESOTHO  AND  SWAZILAND  

Limitation  of Liability:  The  following  is added  to this  section:  

Celková  odpovědnost  společnosti  IBM  za skutečné  přímé  škody  vzniklé  nedodržením  

záručních  podmínek  a souvisejících  podmínek  ze strany  společnosti  IBM  bude  omezena  

na částku,  kterou  jste  zaplatili  za stroj,  jenž  je předmětem  nároku.  

VELKÁ  BRITÁNIE  

Limitation  of Liability:  The  following  replaces  the terms  of this  section  in its entirety:  

For  the  purposes  of this  section,  a ″Default″ means  any  act,  statement,  omission,  or 

negligence  on the part of IBM  in connection  with,  or in relation  to, the subject  matter  of 

this  Statement  of Limited  Warranty in respect  of which  IBM  is legally  liable  to you,  

whether  in contract  or tort. A number  of Defaults  which  together  result  in, or contribute  

to, substantially  the same  loss  or damage  will  be treated  as one Default.  

Circumstances  may  arise  where,  because  of a Default,  you  are  entitled  to recover  

damages  from  IBM.  

This  section  sets  out the extent  of IBM’s  liability  and  your  sole  remedy.  

1.   IBM  will  accept  unlimited  liability  for:  

a.   death  or personal  injury  caused  by the negligence  of IBM;  and  

b.   any  breach  of its obligations  implied  by Section  12  of the Sale  of Goods  Act  1979  

or Section  2 of the  Supply  of Goods  and  Services  Act  1982,  or any  statutory  

modification  or re-enactment  of either  such  Section.

2.   IBM  will  accept  unlimited  liability,  subject  always  to the  Items  for Which  IBM  is Not  

Liable  below,  for physical  damage  to your  tangible  property resulting  from  the  

negligence  of IBM.  

3.   IBM’s  entire  liability  for  actual  damages  for any  one  Default  will  not  in any  event,  

except  as provided  in items  1 and  2 above,  exceed  the  greater  of 1) Pounds  Sterling  

75,000,  or 2) 125%  of the  total  purchase  price  payable  or the charges for the  Machine  

directly  relating  to the  Default.

These  limits  also  apply  to IBM’s  suppliers  and  resellers.  They  state  the  maximum  for 

which  IBM  and  such  suppliers  and  resellers  are  collectively  responsible.  

Items  for  Which  IBM  is Not  Liable  
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Save  with  respect  to any  liability  referred  to in item  1 above,  under  no circumstances  is 

IBM  or any  of its suppliers  or resellers  liable  for  any  of the  following,  even  if IBM  or 

they  were  informed  of the possibility  of such  losses:  

1.   loss  of, or damage  to,  data:  

2.   special,  indirect,  or consequential  loss;  or 

3.   loss  of profits,  business,  revenue,  goodwill,  or anticipated  savings.

Part 3 - Warranty Information 

This  Part 3 provides  information  regarding  the  warranty  applicable  to your  Machine,  

including  the warranty  period  and  type  of warranty  service  IBM  provides.  

Warranty  Period  

The  warranty  period  may  vary  by country  or region  and  is specified  in the  table  below.  

NOTE:  ″Region″ means  either  Hong  Kong  or Macau  Special  Administrative  Region  of 

China.  

ThinkPad  CD-RW/DVD-ROM  Combo  Ultrabay  Enhanced  Drive  

 Country or Region  of 

Purchase  Warranty  Period  Type of Warranty  Service 

Worldwide  1 year 1, 4 

  

 A warranty  period  of 1 year  on parts and  1 year  on labor  means  that  IBM  provides  

warranty  service  without  charge for  parts and  labor  during  the 1 year  warranty  period.  

Types  of Warranty  Service  

If required,  IBM  provides  repair  or exchange  service  depending  on the  type  of warranty  

service  specified  for  your  Machine  in the  above  table  and  as described  below.  Warranty 

service  may  be provided  by your  reseller  if approved  by IBM  to perform  warranty  

service.  Scheduling  of service  will  depend  upon  the  time  of your  call  and  is subject  to 

parts availability.  Service  levels  are  response  time  objectives  and  are  not  guaranteed.  The  

specified  level  of warranty  service  may  not  be available  in all  worldwide  locations,  

additional  charges may  apply  outside  IBM’s  normal  service  area,  contact  your  local  IBM  

representative  or your  reseller  for  country  and  location  specific  information.  

1. Customer  Replaceable  Unit  (″CRU″) Service  

IBM  will  ship  CRU  parts to you  for  your  replacement.  If IBM  instructs  you  to return  the  

replaced  CRU,  you  are  responsible  for returning  it to IBM  in accordance  with  IBM’s  

instructions.  If you  do not  return  the  defective  CRU,  if IBM  so instructs,  within  30 days  

of your  receipt  of the  replacement  CRU,  IBM  may  charge you  for the replacement.  
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2. On-site  Service  

IBM  or your  reseller  will  either  repair  or exchange  the failing  Machine  at your location  

and  verify  its operation.  You must  provide  suitable  working  area  to allow  disassembly  

and  reassembly  of the IBM  Machine.  The  area  must  be clean,  well  lit and  suitable  for the  

purpose.  For  some  Machines,  certain repairs  may  require  sending  the  Machine  to an 

IBM  service  center.  

3. Courier  or Depot  Service1 

You will  disconnect  the  failing  Machine  for  collection  arranged  by IBM.  IBM  will  

provide  you  with  a shipping  container  for you  to return  your  Machine  to a designated  

service  center.  A courier  will  pick  up your  Machine  and  deliver  it to the  designated  

service  center.  Following  its repair  or exchange,  IBM  will  arrange  the return  delivery  of 

the Machine  to your  location.  You are  responsible  for  its installation  and verification.  

4. Customer  Carry-In  or Mail-In  Service  

You will  deliver  or mail  as IBM  specifies  (prepaid  unless  IBM  specifies  otherwise)  the  

failing  Machine  suitably  packaged  to a location  IBM  designates.  After  IBM  has repaired  

or exchanged  the Machine,  IBM  will  make  it available  for  your  collection  or,  for Mail-in  

Service,  IBM  will  return  it to you  at IBM’s  expense,  unless  IBM  specifies  otherwise.  You 

are  responsible  for  the  subsequent  installation  and  verification  of the  Machine.  

The  IBM  Machine  Warranty worldwide  web  site  at 

http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/ provides  a worldwide  

overview  of IBM’s  Limited  Warranty  for  Machines,  a Glossary  of IBM  definitions,  

Frequently  Asked  Questions  (FAQs)  and  Support  by Product  (Machine)  with  links  to 

Product  Support  pages.  The  IBM  Statement  of Limited  Warranty is also  available  on  

this  site  in 29 languages.  

To  obtain  warranty  service  contact  IBM  or your  IBM  reseller.  In Canada  or the United  

States,  call  1-800-IBM-SERV  (426-7378).  For  other  countries,  see the telephone  numbers  

below.  

Phone  numbers  are  subject  to change  without  notice.  For the latest  phone  number  list,  go 

to www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/ and  click  Support  Phone  List.  

 Country or Region Telephone  Number  Country or Region  Telephone  Number  

Argentina 0800-666-0011  Malaysia  03-7727-7800  

Australia 1300-130-426  Mexico  001-866-434-2080  

Austria 01-24592-5901  Netherlands  020-514-5770  

1. This type of service is called ThinkPad EasyServ or EasyServ in some countries. 
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Country or Region  Telephone  Number  Country or Region Telephone  Number  

Belgium  Dutch 02-210-9820  

French  02-210-9800  

New Zealand 0800-446-149  

Bolivia  0800-0189  Norway 66 81 11 00 

Brazil 55-11-3889-8986  Peru 0-800-50-866  

Canada  1-800-565-3344  

Toronto  416-383-3344  

Philippines  632-995-2225  

Chile  800-224-488  Portugal 21-791 51 47 

China  (PRC) 800-810-1818  Russia 095-940-2000  

China  (Hong Kong 

S.A.R.)  

852-2825-7799  Singapore  1800-840-9911  

Columbia  980-912-3021  Spain 91-662 49 16 

Denmark  45 20 82 00 Sweden 08-477 4420 

Ecuador  1-800-426911  (option  

#4) 

Switzerland  058-333-09-00  

Finland  09-459  69 60 Taiwan  886-2-2725-9799  

France 02 38 55 74 50 Thailand  66-2-273-4000  

Germany  07032-1549  201 Turkey 00-800-446-32-041  

Indonesia  021-523-8535  United Kingdom  0-1475-555 055 

Ireland  01-815-9202  United States 1-800-426-7378  

Italy 02-7031-6101  Uruguay  000-411-005-6649  

Japan Consumer  customers  

0120-887-870  

Business  customers  

0120-887-874  

Venezuela  0-800-100-2011  

Luxembourg  298-977  5063 Vietnam  848-8295-160  
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Dodatek C. Poznámky 

Společnost  IBM  nemusí  ve všech  zemích  nabízet  produkty,  služby  a funkce  popsané  v 

tomto  dokumentu.  Informace  o produktech  a službách,  které  jsou  momentálně  ve vaší  

zemi  dostupné,  můžete  získat  od zástupce  společnosti  IBM  pro vaši  oblast.  Žádný  z 

odkazů  na produkty,  programové  vybavení  nebo  služby  není  zamýšlen  jako  tvrzení,  že lze  

použít  pouze  tyto  produkty,  programové  vybavení  nebo  služby  společnosti  IBM.  Jako  

náhrada  mohou  být  použity  libovolné  funkčně  ekvivalentní  produkty,  programové  

vybavení  nebo  služby,  které  neporušují  žádné  intelektuální  vlastnické  právo  společnosti  

IBM.  Uživatel  je však  zodpovědný  za  posouzení  a ověření  činnosti  každého  produktu,  

programu  nebo  služby,  které  neposkytuje  společnost  IBM.  

Společnost  IBM  může  mít patenty  nebo  podané  žádosti  o patent,  které  zahrnují  předmět  

tohoto  dokumentu.  Vlastnictví  tohoto  dokumentu  vám  nedává  žádná  práva  k těmto  

patentům.  Písemné  žádosti  o licenci  můžete  posílat  na adresu:  

   IBM  Director  of Licensing  

   IBM  Corporation  

   North Castle  Drive  

   Armonk,  NY  10504-1785  

   U.S.A.

INTERNATIONAL  BUSINESS  MACHINES  CORPORATION  TUTO  PUBLIKACI  

POSKYTUJE  TAK  JAK  JE, BEZ  JAKÝCHKOLIV  ZÁRUK,  VYJÁDŘENÝCH  NEBO  

ODVOZENÝCH,  VČETNĚ,  MIMO  JINÉ,  ODVOZENÝCH  ZÁRUK  PRODEJNOSTI  

NEBO  VHODNOSTI  PRO  DANÝ  ÚČEL.  Některé  právní  systémy  nepřipouštějí  

omezení  či vyvázání  se ze záruk  nebo  odpovědnosti  za následné  či nepředvídatelné  

škody.  V takovém  případě  se na vás  výše  uvedené  omezení  nevztahuje.  

Tato  publikace  může  obsahovat  technické  nepřesnosti  nebo  typografické  chyby.  

Informace  zde  uvedené  jsou  pravidelně  aktualizovány  a v příštích  vydáních  této  

publikace  již  budou  tyto  změny  zahrnuty.  Společnost  IBM  má  právo  kdykoliv  bez  

upozornění  zdokonalovat  nebo  měnit  produkty  a programy  popsané  v této  publikaci.  

The  products  described  in this  document  are  not intended  for  use  in implantation  or other  

life  support  applications  where  malfunction  may  result  in injury  or death  to persons.  The  

information  contained  in this document  does  not affect  or change  IBM  product  

specifications  or warranties.  Nothing  in this  document  shall  operate  as an express  or 

implied  license  or indemnity  under  the intellectual  property rights  of IBM  or third  parties. 

All information  contained  in this  document  was  obtained  in specific  environments  and is 

presented  as an illustration.  The  result  obtained  in other  operating  environments  may  

vary.  
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Společnost  IBM  může,  pokud  to považuje  za vhodné,  používat  nebo  distribuovat  

libovolné  informace,  které  jí poskytnete,  aniž  by tím  vznikl  jakýkoliv  závazek  společnosti  

IBM  vůči  vám.  

Jakékoliv  odkazy  v této  příručce  na webové  stránky  jiných  společností  než  IBM  jsou  

poskytovány  pouze  pro  větší  pohodlí  uživatele  a nemohou  být žádným  způsobem  

vykládány  jako  schválení  těchto  webových  stránek  společností  IBM.  Materiály  obsažené  

na takových  webových  stránkách  nejsou  součástí  materiálů  tohoto  produktu  společnosti  

IBM  a mohou  být používány  pouze  na vlastní  riziko.  

Všechny  informace  o provozu  byly  určeny  v řízeném  prostředí.  Výsledek  získaný  v jiném  

operačním  prostředí  se tudíž  může  výrazně  lišit.  Některá  měření  byla  provedena  v 

systémech  s vývojovým  prostředím  a nelze  zaručit,  že tato  měření  budou  stejná  na běžně  

dostupných  systémech.  Některá  měření  byla  odhadnuta  extrapolací.  Skutečné  výsledky  se 

mohou  lišit.  Uživatelé  tohoto  dokumentu  by měli  ověřit  vhodnost  dat pro svá  specifická  

prostředí.  

Prohlášení o shodě s FCC (Federal Communications 

Commission) 

ThinkPad  CD-RW/DVD-ROM  Combo  Ultrabay  Enhanced  Drive  

Poznámka:  Toto  zařízení  bylo  testováno  a vyhovuje  limitům  pro digitální  zařízení  třídy  

B dle  směrnic  FCC,  část  15.  Tyto  limity  byly  stanoveny  tak,  aby  poskytovaly  dostatečnou  

ochranu  proti  škodlivému  rušení  instalací  v obytných  částech.  Toto  zařízení  vytváří,  

používá  a může  vysílat  vysokofrekvenční  vlny,  a pokud  není  instalováno  a používáno  v 

souladu  s instrukcemi,  může  způsobit  škodlivé  rušení  rádiových  komunikací.  Není  ale  

vyloučeny  výskyt  rušení  v některých  jednotlivých  instalacích.  Pokud  zařízení  ruší  

rozhlasový  nebo  televizní  příjem,  což  lze ověřit  zapnutím  a vypnutím  zařízení,  měl  by  se 

uživatel  pokusit  o nápravu  následujícími  postupy:  

v   Přesměrovat  nebo  přemístit  přijímací  anténu.  

v   Zvětšit  vzdálenost  mezi  zařízením  a přijímačem.  

v   Zapojit  zařízení  do jiného  zásuvkového  okruhu  než  je připojen  přijímač.  

v   Požádat  o pomoc  autorizovaného  prodejce  IBM  nebo  pracovníky  servisu.  

Musí  se používat  řádně  izolované  a uzemněné  kabely  a konektory  tak,  aby byly  dodrženy  

limity  vyzařování  dle  FCC.  Řádné  kabely  a konektory  je možno  zakoupit  u 

autorizovaných  prodejců  IBM.  Společnost  IBM  nezodpovídá  za rušení  rozhlasu  ani  

televize  způsobené  použitím  jiných  kabelů  a konektorů  než  se doporučuje  nebo  

neoprávněnými  změnami  či modifikacemi  tohoto  zařízení.  Neoprávněné  změny  nebo  

modifikace  by mohly  zbavit  uživatele  práva  používat  toto  zařízení.  
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Toto  zařízení  je v souladu  se směrnicemi  FCC,  část  15.  Provoz  je podmíněn  splněním  

dvou  následujících  podmínek:  (1) toto  zařízení  nezpůsobí  škodlivé  rušení  a (2) musí  být  

odolné  proti  jakémukoliv  rušení,  včetně  rušení,  které  může  způsobit  nežádoucí  funkci  

zařízení.  

Odpovědná  strana:  

   International  Business  Machines  Corporation  

   New  Orchard  Road  

   Armonk,  NY  10504  

   Telefon:  1-919-543-2193

Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

  

 

Průmyslová  vyhláška  Kanady  o shodě  s emisní  třídou  B 

Tento  digitální  přístroj  třídy  B je ve shodě  s kanadskou  ICES-003.  

Avis  de conformite  a la reglementation  d’Industrie  Canada  

Cet  appareil  numérique  de la classe  B est conforme  à la norme  NMB-003  du  Canada.  

Deutsche  EMV-Direktive  (electromagnetische  Verträglichkeit)  

Zulassungbescheinigunglaut  dem  Deutschen  Gesetz  über  die  elektromagnetische  

Verträglichkeit  von  Geräten  (EMVG)  vom  30.  August  1995  (bzw.  der EMC  EG  

Richtlinie  89/336):  

Dieses  Gerät  ist berechtigt  in Übereinstimmungmit  dem  Deutschen  EMVG  das  

EG-Konformitätszeichen  - CE - zu führen.  Verantwortlich  für  die  Konformitätserklärung  

nach  Paragraph  5 des EMVG  ist die:  

IBM  Deutschland  Informationssysteme  GmbH,  70548  Stuttgart.  

Informationen  in Hinsicht  EMVG  Paragraph  3 Abs.  (2) 2: 

 Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen  nach EN 55024:1998  und EN 55022:1998  Klasse B. 

  

EN  55022  Hinweis:  
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“Wird  dieses  Gerät  in einer  industriellen  Umgebung  betrieben  (wie  in EN 55022:B  

festgetlegt),  dann  kann  es dabei  eventuell  gestört  werden.  In solch  einem  FA11  ist der 

Abstand  bzw. die  Abschirmungzu  der  industriellen  Störquelle  zu vergröβern.” 

Anmerkung:  

Um  die  Einhaltung  des  EMVG  sicherzustellen  sind  die  Geräte,  wie  in den  IBM  

Handbüchern  angegeben,  zu installieren  und  zu betreiben.  

Evropská  unie  - směrnice  o záření  

Tento  výrobek  odpovídá  požadavkům  na  ochranu  podle  směrnice  Evropského  

společenství  číslo  89/336/ECC  o sblížení  zákonů  členských  zemí  týkajících  se 

elektromagnetické  kompatibility.  

Společnost  IBM  nemůže  přijmout  odpovědnost  za jakákoliv  selhání  zajištění  

bezpečnostních  požadavků  vyplývající  z nedoporučených  úprav  tohoto  produktu,  včetně  

jeho  použití  s kartami od  jiného  výrobce  než  IBM.  

Tento  produkt  byl testován  a shledán  vyhovující  limitům  pro  zařízení  IT třídy  B podle  

evropského  standardu  EN  55022.  Limity  třídy  B byly  odvozeny  pro  domácí  prostředí,  

aby  byla  zajištěna  dostatečná  ochrana  proti  interferenci  s licencovanými  komunikačními  

zařízeními.  

Union  Européenne  - Directive  Conformité  électromagnétique  

Ce  produit  est conforme  aux  exigences  de protection  de  la Directive  89/336/EEC  du 

Conseil  de l’UE  sur  le rapprochement  des lois  des  États  membres  en matière  de 

compatibilité  électromagnétique.  

IBM  ne peut  accepter  aucune  responsabilité  pour  le manquement  aux  exigences  de 

protection  résultant  d’une  modification  non  recommandée  du produit,  y compris  

l’installation  de cartes  autres  que  les cartes  IBM.  

Ce  produit  a été  testé  et il satisfait  les conditions  de l’équipement  informatique  de Classe  

B en vertu de Standard  européen  EN 55022.  Les  conditions  pour  l’équipement  de Classe  

B ont  été  définies  en fonction  d’un  contexte  résidentiel  ordinaire  afin de fournir  une  

protection  raisonnable  contre  l’interférence  d’appareils  de communication  autorisés.  

Unione  Europea  - Directiva  EMC  (Conformidad  électromagnética)  

Este  producto  satisface  los requisitos  de protección  del  Consejo  de la UE,  Directiva  

89/336/CEE  en lo que  a la legislatura  de los Estados  Miembros  sobre  compatibilidad  

electromagnética  se refiere.  
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IBM  no puede  aceptar  responsabilidad  alguna  si este  producto  deja  de satisfacer  dichos  

requisitos  de protección  como  resultado  de una  modificación  no recomendada  del 

producto,  incluyendo  el ajuste  de tarjetas  de opción  que  no sean  IBM.  

Este  producto  ha sido  probado  y satisface  los  límites  para  Equipos  Informáticos  Clase  B 

de conformidad  con  el Estándar  Europeo  EN 55022.  Los  límites  para  los equipos  de 

Clase  B se han  establecido  para  entornos  residenciales  típicos  a fin de proporcionar  una  

protección  razonable  contra  las  interferencias  con  dispositivos  de comunicación  

licenciados.  

Union  Europea  - Normativa  EMC  

Questo  prodotto  è conforme  alle  normative  di protezione  ai sensi  della  Direttiva  del  

Consiglio  dell’Unione  Europea  89/336/CEE  sull’armonizzazione  legislativa  degli  stati  

membri  in materia  di compatibilità  elettromagnetica.  

IBM  non  accetta  responsabilità  alcuna  per  la mancata  conformità  alle  normative  di 

protezione  dovuta  a modifiche  non  consigliate  al prodotto,  compresa  l’installazione  di 

schede  e componenti  di marca  diversa  da IBM.  

Le prove  effettuate  sul presente  prodotto  hanno  accertato che  esso  rientra  nei  limiti  

stabiliti  per  le le apparecchiature  di informatica  Classe  B ai sensi  del  Norma  Europea  EN 

55022.  I limiti  delle  apparecchiature  della  Classe  B sono  stati  stabiliti  al fine  di fornire  

ragionevole  protezione  da interferenze  mediante  dispositivi  di comunicazione  in 

concessione  in ambienti  residenziali  tipici.  

  

 

  

 

Japonské  prohlášení  o shodě  pro  výrobky  do 20 A na fázi  
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Ochranné známky 

Následující  termíny  jsou  ochranné  známky  společnosti  International  Business  Machines  v 

USA  anebo  v jiných  zemích:  

v   IBM  

v   IBM  Logo  

v   HelpCenter  

v   ThinkPad  

v   OS/2

Microsoft,  Windows  a Windows  NT  jsou  ochranné  známky  Microsoft  Corporation  ve 

Spojených  státech  anebo  jiných  zemích.  

Other  company,  product,  or service  names  may  be trademarks  or service  marks  of others.  
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Číslo položky: 73P3279

  

Vytištěno v Dánsku společností IBM Danmark A/S. 

 

  

(1P) P/N: 73P3279 
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