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Przeczytaj  zanim  zaczniesz  

 

 

Podczas pracy komputera lub ładowania akumulatora, jego 

podstawa, podpórka pod nadgarstki oraz inne części mogą 

się nagrzewać. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, 

kolan oraz innych części ciała z rozgrzanymi częściami 

komputera. Podczas używania klawiatury należy unikać 

długotrwałego opierania nadgarstków na podpórce. 

Podczas normalnego działania komputer generuje pewną 

ilość ciepła. Zależy ona od poziomu aktywności systemu 

oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas 

kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może 

spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. 

Należy co jakiś czas robić przerwy w używaniu klawiatury, 

unosząc dłonie znad podpórki pod nadgarstki. Należy też 

pamiętać,a by nie używać klawiatury zbyt długo.
  

  

 

 

Zasilacz podłączony do gniazda elektrycznego i komputera, 

wytwarza ciepło. Nie powinien pozostawać w kontakcie z 

jakąkolwiek częścią ciała podczas używania. Nie należy go 

używać do ogrzewania ciała. Dłuższy kontakt z ciałem, 

nawet przez ubranie, może spowodować oparzenie skóry.
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Kable zasilacza, myszy, klawiatury, drukarki czy 

jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego czy 

linie komunikacyjne należy ułożyć tak, aby nie przydepnąć 

ich, nie potknąć się o nie, nie przycisnąć ich komputerem 

ani innym przedmiotem, ani podziałać na nie w żaden inny 

sposób mogący zakłócić pracę komputera. Działanie na 

kable dużą siłą może spowodować ich uszkodzenie lub 

zerwanie.
  

  

 

 

Przed przemieszczeniem komputera wyłącz go, naciśnij 

klawisze Fn+F4, aby włączyć tryb uśpienia lub naciśnij 

klawisze Fn+F12, aby włączyć tryb hibernacji. 

Przed przemieszczeniem komputera upewnij się, że 

indykator zasilania jest wyłączony. Zapobiegniesz 

uszkodzeniu dysku twardego i utracie danych.
  

  

 

 Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach 

zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich 

przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na 

komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do 

komputera.
  

  

 

 

Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej 

gatunkowo torbie z wkładkami ochronnymi, zapewniającej 

bezpieczeństwo komputera podczas transportu. Komputera 

nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub 

torby.
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W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, 

aby nie wylały się one na komputer, a także nie wolno 

zbliżać się z nim do wody, aby uniknąć niebezpieczeństwa 

porażenia prądem elektrycznym.
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Rozdział  1. Ważne informacje  dotyczące  bezpieczeństwa  

 

Uwaga  

Należy  uważnie  przeczytać  informacje  dotyczące  bezpieczeństwa.

 Niniejsze  informacje  pomagają  bezpiecznie  korzystać  z komputera  osobistego  notebook.  

Należy  zachować  wszelkie  informacje  dołączone  do  komputera  i stosować  się  do  nich.  

Informacje  zamieszczone  w  niniejszym  dokumencie  nie  wpływają  ani  na  warunki  

zawarte w  umowie  nabycia,  ani  na  warunki  Ograniczonej  Gwarancji  Lenovo™. Więcej  

informacji  znajduje  się  w podrozdziale  Rozdział  3,  “Informacje  dotyczące  gwarancji”,  

na  stronie  19.  

Bezpieczeństwo  klienta  jest  bardzo  ważne.  Nasze  produkty  są  projektowane  tak,  aby  

były  skuteczne  i bezpieczne  w  użytkowaniu.  Jednak  komputery  osobiste  są  

urządzeniami  elektronicznymi.  Kable  zasilające,  zasilacze  i inne  elementy  mogą  

stanowić  potencjalne  zagrożenie  bezpieczeństwa  i przy  niewłaściwym  użytkowaniu  

mogą  spowodować  obrażenia  lub  szkody  materialne.  Aby  zmniejszyć  to zagrożenie,  

należy  postępować  zgodnie  z instrukcjami  dołączonymi  do  produktu,  przestrzegać  

ostrzeżeń  znajdujących  się  na  produkcie  i w  instrukcjach  obsługi  oraz  przejrzeć  

dokładnie  informacje  zawarte w  niniejszym  dokumencie.  Uważne  stosowanie  się  do  

informacji  zawartych  w  niniejszym  dokumencie  i dostarczonych  wraz  z produktem  

pomoże  ochronić  się  przed  niebezpieczeństwem  i utworzyć  bezpieczne  środowisko  

pracy  z komputerem.  

Uwaga:   Informacje  te zawierają  odniesienia  do  zasilaczy  i baterii.  Oprócz  komputerów  

notebook,  niektóre  dostarczane  produkty,  takie  jak  głośniki  i monitory, są  

wyposażone  w  zewnętrzny  zasilacz.  Do  nich  właśnie  odnoszą  się  informacje  z 

tego  rozdziału.  Ponadto  produkty  komputerowe  zawierają  wewnętrzną  baterię  

wielkości  monety  zapewniająca  zasilanie  zegarowi  systemowemu  w czasie,  

gdy  komputer  jest  wyłączony,  dlatego  uwagi  związane  z baterią  i dotyczące  

bezpieczeństwa  odnoszą  się  do  wszystkich  produktów  komputerowych.  

Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji 

Produkty  mogą  ulec  uszkodzeniu  wskutek  niewłaściwego  użytkowania  lub  

zaniedbania.  Niektóre  uszkodzenia  są poważne  i wymagają,  aby  zaprzestać  

używania  produktu  do  czasu  jego  przeglądu  oraz,  jeśli  niezbędna  okaże  się  

naprawa,  do  czasu  jej  wykonania  przez  autoryzowany  serwis.  

Podobnie  jak  na  każde  urządzenie  elektroniczne,  na  produkt  należy  zwracać  

szczególną  uwagę,  gdy  jest  on  włączony.  W  bardzo  rzadkich  przypadkach  można  

poczuć  jakiś  zapach,  zauważyć  smugę  dymu  lub  iskrzenie  wydobywające  się  z 
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produktu.  Czasem  również  można  usłyszeć  odgłosy  trzasków,  pękania  lub  syczenia.  

Może  to  oznaczać,  że  wewnętrzny  komponent  elektroniczny  zepsuł  się  w  sposób  

kontrolowany  i bezpieczny.  Może  to jednak  również  wskazywać  na  ewentualne  

zagrożenie  bezpieczeństwa.  W  żadnym  z tych  przypadków  nie  należy  podejmować  

ryzyka  ani  prób  samodzielnej  diagnozy  sytuacji.  Należy  skontaktować  się  z 

Centrum  Wsparcia  dla  Klientów.  http://www.lenovo.com/support/phone zawiera  

listę  telefonów  do  punktów  serwisu  i wsparcia.  

Komputer  i jego  komponenty  należy  często  przeglądać  pod  kątem  uszkodzeń,  

śladów  zużycia  lub  innych  oznak  zagrożenia.  W  przypadku  jakichkolwiek  

wątpliwości  dotyczących  stanu  któregokolwiek  z komponentów  nie  należy  używać  

produktu.  Aby  uzyskać  informacje  na  temat  sprawdzania  produktu  i, jeśli  okaże  

się  to konieczne,  jego  naprawy,  należy  skontaktować  się  z Centrum  Wsparcia  

Klienta  lub  producentem  produktu.  

W  tych  rzadkich  przypadkach,  gdy  można  zauważyć  poniższe  objawy,  albo  jeśli  

wystąpią  jakiekolwiek  zastrzeżenia  związane  z bezpieczeństwem,  należy  zaprzestać  

używania  produktu,  wyłączyć  go  z zasilania  oraz  odłączyć  od  linii  telefonicznych  do  

czasu  skontaktowania  się  z Centrum  Wsparcia  Klienta  i uzyskania  dalszych  

wskazówek.  

v   Kable  zasilające,  wtyczki,  przedłużacze,  zabezpieczenia  przeciwprzepięciowe  oraz  

zasilacze,  na  których  pojawiły  się  pęknięcia,  które  zostały  złamane  albo  zniszczone.  

v   Oznaki  przegrzania,  dym,  iskrzenie  lub  pojawienie  się  ognia.  

v   Uszkodzenie  baterii  (pęknięcia,  wgniecenia  lub  zgięcia),  wyciek  z baterii  lub  

gromadzenie  się  na  niej  nieznanych  substancji.  

v   Odgłosy  trzasków,  pękania,  syczenie  albo  silny  zapach  dobywający  się  z produktu.  

v   Oznaki  rozlania  płynu  lub  ślady  po  upadku  jakiegoś  przedmiotu  na produkt,  kabel  

zasilający  lub  zasilacz.  

v   Komputer,  kabel  zasilający  lub  zasilacz  zostały  narażone  na kontakt  z wodą.  

v   Produkt  został  upuszczony  lub  w  jakikolwiek  inny  sposób  zniszczony.  

v   Produkt,  obsługiwany  zgodnie  z instrukcją  obsługi,  nie  działa  poprawnie.

Uwaga:   Jeśli  objawy  te  dotyczą  innego  produktu  (na  przykład  przedłużacza),  należy  

zaprzestać  używania  takiego  produktu  i skontaktować  się  z jego  producentem  

w celu  uzyskania  stosownych  instrukcji  lub  produktu  na  wymianę.  

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 

Aby  zmniejszyć  ryzyko  obrażeń  lub  uszkodzenia  mienia,  należy  zawsze  mieć  na  uwadze  

poniższe  środki  ostrożności.  
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Serwisowanie i modernizacja 

  

ZAGROŻENIE  

 Nie  należy  próbować  samodzielnie  naprawiać  produktu,  chyba  że Centrum  Wsparcia  

Klienta  udzieli  odpowiednich  instrukcji  lub  można  znaleźć  je w dokumentacji.  Należy  

korzystać  tylko  z usług  dostawcy  usług,  upoważnionego  do naprawy  danego  produktu.  

  

Uwaga:   Klient  może  we  własnym  zakresie  dokonywać  aktualizacji  lub  wymiany  

niektórych  części  komputera.  Modernizacje  zazwyczaj  określa  się  mianem  

opcji.  Części  zamienne  przeznaczone  do  instalowania  przez  Klientów  

określane  są  mianem  Części  Wymienianych  przez  Klienta  (Customer  

Replaceable  Units  - CRU).  Lenovo  dostarcza  dokumentację  z instrukcjami,  

kiedy  Klient  może  zainstalować  opcje  lub  wymienić  części  CRU.  Podczas  

instalacji  lub  wymiany  części  należy  ściśle  przestrzegać  wszystkich  instrukcji.  

Wyłączona  kontrolka  zasilania  niekoniecznie  oznacza  zerowy  poziom  napięcia  

w produkcie.  Przed  zdjęciem  obudowy  produktu  wyposażonego  w  kabel  

zasilający  należy  zawsze  upewnić  się,  że  zasilanie  jest  wyłączone,  a produkt  

został  odłączony  od  wszelkich  źródeł  zasilania.  Więcej  informacji  o częściach  

CRU,  patrz  rozdział  "Części  CRU"  w Podręcznik  obsługi  i rozwiązywania  

problemów  dołączonym  do  komputera.  Wszelkie  pytania  i wątpliwości  należy  

zgłosić  Centrum  Wsparcia  Klienta.  

Chociaż  komputer  nie  zawiera  ruchomych  części  (z  wyjątkiem  kabla  zasilającego),  

bezpieczeństwo  użytkownika  wymaga  zamieszczenia  następujących  ostrzeżeń.  

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 

 

 

Niebezpieczne  ruchome  części.  Nie  dotykać.
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ZAGROŻENIE  

 

 

 

Przed  wymianą  części  CRU  należy  wyłączyć  komputer,  odczekać  pięć  minut  aż ostygnie  i 

dopiero  wówczas  zdjąć  obudowę.
  

Kable zasilające i zasilacze 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 Należy  używać  tylko  kabli  zasilających  i zasilaczy  dostarczonych  przez  producenta  danego  

produktu.  Kabel  zasilający  i zasilacz  są przeznaczone  tylko  do użytku  z tym  produktem.  

Nigdy  nie  powinny  być  używane  z innymi  produktami.  

Kable  zasilające  muszą  posiadać  certyfikat  bezpieczeństwa.  W  Niemczech  należy  stosować  

kable  typu  H05VV-F,  3G,  0,75  mm2 lub  lepsze.  W innych  krajach  należy  używać  kabli  

odpowiednich  typów.  

Nie  należy  nigdy  owijać  kabla  zasilającego  dookoła  zasilacza  ani wokół  innych  obiektów.  

Owinięcie  takie  może  przyczynić  się  do powstania  naprężeń  w kablu,  a co za tym  idzie  

spowodować  jego  pęknięcie,  zgięcie  lub  postrzępienie.  Może  to spowodować  zagrożenie  

bezpieczeństwa.  

Należy  zawsze  układać  kabel  zasilający  i inne  kable  tak,  aby nie były  narażone  na deptanie,  

potykanie  się  o nie lub przygniecenie  przez  jakieś  przedmioty.  

Należy  chronić  kable  zasilające  i zasilacze  przed  kontaktem  z płynami.  Na  przykład  nie  

należy  kłaść  ich przy  zlewach,  wannach,  toaletach  lub na podłogach  czyszczonych  

płynnymi  środkami  czyszczącymi.  Płyny  mogą  spowodować  zwarcie,  szczególnie  jeśli  kabel  

zasilający  lub  zasilacz  został  zgnieciony  wskutek  niewłaściwego  użytkowania.  Ponadto  

płyny  mogą  powodować  stopniową  korozję  końcówek  kabla  zasilającego  i/lub  

wyprowadzenia  złącza  zasilacza,  co może  ostatecznie  spowodować  przegrzanie  tych  

elementów.  

Zawsze  należy  podłączać  kable  zasilające  i kable  sygnałowe  w odpowiedniej  kolejności  i 

upewnić  się,  że wszystkie  złącza  kabli  zasilających  są bezpiecznie  i całkowicie  włączone  do 

gniazda.  

Nie  można  używać  żadnego  zasilacza  mającego  ślady  korozji  na stykach  wejścia  zasilania  

lub  wykazującego  ślady  przegrzania  (takie  jak  deformacja  plastiku)  na wejściu  zasilania  

lub  na jakiejkolwiek  innej  części.  

Nie  można  korzystać  z żadnego  kabla  zasilającego  na którego  drugim  końcu  znajdują  się  

styki  elektryczne  mające  ślady  korozji  lub  przegrzania,  ani  z kabla  zasilającego,  na którym  

widać  jakiekolwiek  ślady  uszkodzenia.
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Przedłużacze i urządzenia powiązane 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 Należy  upewnić  się,  że używane  przedłużacze,  urządzenia  przeciwprzepięciowe,  zasilacze  

awaryjne  i listwy  rozdzielcze  zasilania  są w stanie  zrealizować  wymagania  produktu  

dotyczące  zasilania.  Urządzeń  tych  nigdy  nie  wolno  obciążać  powyżej  ich norm.  Jeśli  

używane  są listwy  rozdzielcze  zasilania,  obciążenie  nie  powinno  przekroczyć  ich 

znamionowej  mocy  wejściowej.  W przypadku  pytań  związanych  z obciążeniem  

elektrycznym,  wymaganiami  dotyczącymi  zasilania  i znamionowej  mocy  wejściowej,  aby  

uzyskać  więcej  informacji,  należy  skonsultować  się z elektrykiem.
  

Wtyczki i gniazda zasilające 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 Jeśli  gniazdo,  które  ma być  używane  ze sprzętem  komputerowym  wygląda  na uszkodzone  

lub  skorodowane,  nie  należy  z niego  korzystać  dopóki  nie  zostanie  wymienione  przez  

wykwalifikowanego  elektryka.  

Nie  należy  zginać  ani  modyfikować  wtyczki.  Jeśli  wtyczka  jest  uszkodzona,  należy  

skontaktować  się z producentem  w celu  jej  wymiany.  

Nie  należy  podłączać  komputera  do tego  samego  gniazda  elektrycznego,  co innych  

sprzętów,  które  pobierają  znaczną  ilość  energii elektrycznej.  W przeciwnym  wypadku  

zmiany  napięcia  mogą  uszkodzić  komputer,  dane  i podłączone  urządzenia.  

Niektóre  produkty  są wyposażone  we  wtyczkę  z trzema  stykami.  Wtyczka  taka  pasuje  

tylko  do uziemionych  gniazd  zasilających.  Jest  to cecha  związana  z bezpieczeństwem.  Nie  

należy  omijać  tego  zabezpieczenia  i wkładać  wtyczki  do nieuziemionego  gniazda  

zasilającego.  Jeśli  nie można  włożyć  wtyczki  do gniazda  zasilającego,  należy  skontaktować  

się  z elektrykiem  w sprawie  odpowiedniego  adaptera  do gniazda  zasilającego  lub  wymienić  

gniazdo  na  nowe,  zapewniające  tę cechę.  Nigdy  nie należy  przeciążać  gniazda  zasilającego.  

Łączne  obciążenie  systemu  nie powinno  przekraczać  80 procent  parametrów  

znamionowych  danej  gałęzi  obwodu.  W przypadku  pytań  związanych  z obciążeniem  

elektrycznym  i parametrami  znamionowymi  gałęzi  obwodu,  aby  uzyskać  więcej  informacji,  

należy  skonsultować  się z elektrykiem.  

Należy  upewnić  się,  że używane  gniazdo  zasilające  jest  poprawnie  podłączone,  łatwo  

dostępne  i położone  niedaleko  od wszystkich  zasilanych  urządzeń.  Nie  należy  mocno  

rozciągać  kabli  zasilających,  gdyż  może  to spowodować  powstanie  naprężeń  w kablu.  

Należy  upewnić  się,  że gniazdo  zasilające  dostarcza  napięcie  i prąd  odpowiednie  dla  

instalowanego  produktu.  

Należy  ostrożnie  podłączać  urządzenie  do gniazda  zasilającego  i od niego  odłączać.
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Informacja na temat zasilacza 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 Nie  wolno  zdejmować  obudowy  zasilacza  ani  usuwać  jakiejkolwiek  części,  do  której  

dołączono  etykietę  o poniższej  treści.  

 

W komponentach  oznaczonych  tą etykietą  występuje  niebezpieczne  napięcie,  prąd  i 

poziomy  energetyczne. Komponenty  te nie  zawierają  części  wymagających  obsługi.  Jeśli  

istnieje  podejrzenie  wadliwego  działania  jednej  z tych  części,  to należy  skontaktować  się  z 

pracownikiem  serwisu.
  

Urządzenia zewnętrzne 

  

ZAGROŻENIE  

 Nie  należy  podłączać  ani odłączać  żadnych  kabli  urządzeń  zewnętrznych  poza  kablami  

USB  i 1394,  gdy  do komputera  podłączone  jest zasilanie.  W przeciwnym  wypadku  można  

uszkodzić  komputer.  Aby  uniknąć  możliwości  uszkodzenia  podłączonych  urządzeń,  należy  

odczekać  co najmniej  pięć  sekund  po wyłączeniu  komputera,  a dopiero  potem  odłączyć  

urządzenia  zewnętrzne.
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Baterie i akumulatory 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 W komputerach  osobistych  produkowanych  przez  Lenovo  znajduje  się bateria  wielkości  

monety,  która  zapewnia  zasilanie  zegarowi  systemowemu.  Ponadto  wiele  komputerów  

przenośnych,  jak  na przykład  komputery  notebook,  odłączonych  od  stałego  źródła  

zasilania,  zasilanych  jest  akumulatorem.  Akumulatory  dostarczane  przez  Lenovo  

przeznaczone  dla  tego  produktu  zostały  przetestowane  w zakresie  kompatybilności  i mogą  

być  zastąpione  jedynie  przez  części  zatwierdzone  do wymiany.  

Nigdy  nie  należy  próbować  otwierać  lub naprawiać  baterii  ani akumulatora.  Nie  można  

zgniatać,  przebijać  ani  palić  baterii  i akumulatorów  ani zwierać  ich  styków  metalowych.  

Nie  wolno  zanurzać  akumulatorów  w płynach.  Akumulator  należy  ładować  ponownie  ściśle  

według  instrukcji  zawartych w dokumentacji  produktu.  

Nadmierna  eksploatacja  albo  nieprawidłowe  użycie  baterii  lub  akumulatora  może  

spowodować  ich  przegrzanie,  a w konsekwencji  “wydobywanie  się”  gazów  lub  płomieni  z 

akumulatora  lub  baterii.  Jeśli  bateria  uległa  uszkodzeniu,  pojawił  się jakiś  wyciek  z baterii  

lub  z jej przodu  gromadzi  się jakaś  substancja,  należy  zaprzestać  korzystania  z niej  i 

zamówić  u producenta  nową.  

Baterie  mogą  zmniejszać  swoją  wydajność  jeśli  są przez  długi  czas  nieużywane.  

Pozostawienie  niektórych  akumulatorów  (szczególnie  litowych)  nieużywanych  i 

rozładowanych  może  zwiększyć  ryzyko  zwarcia,  to zaś  może  spowodować  skrócenie  czasu  

eksploatacji  akumulatora  i zagrożenie  bezpieczeństwa.  Akumulatorów  litowych  nie należy  

całkowicie  rozładowywać  ani przechowywać  ich w stanie  rozładowanym.
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Uwaga dotycząca akumulatora 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 Nie  należy  demontować  ani  modyfikować  akumulatorów.  Może  to spowodować  eksplozję  

lub  wyciek  z akumulatora.  Akumulator  inny  niż  podany  przez  Lenovo,  zdemontowany  lub  

zmodyfikowany,  nie  jest  objęty  gwarancją.  

Nieprawidłowo  wymieniony  akumulator  może  wybuchnąć.  Akumulator  zawiera  niewielką  

ilość  substancji  szkodliwych  dla  zdrowia.  Aby  uniknąć  niebezpieczeństwa  odniesienia  

obrażeń:  

v   Do  wymiany  należy  używać  tylko  akumulatorów  typu  zalecanego  przez  Lenovo.  

v   Nie  należy  wystawiać  akumulatorów  na działanie  ognia.  

v   Nie  należy  wystawiać  akumulatorów  na działanie  wody  lub deszczu.  

v   Nie  należy  demontować  akumulatorów.  

v   Nie  należy  ich zwierać.  

v   Należy  chronić  akumulator  przed  dziećmi.  

v   Nie  należy  upuszczać  akumulatorów.

Nie  należy  wyrzucać  akumulatora  do  śmieci,  które  są wywożone  na wysypisko.  Podczas  

utylizacji  akumulatora  należy  postępować  zgodnie  z miejscowymi  przepisami  i zaleceniami.  

Akumulatory  należy  przechowywać  w temperaturze  pokojowej,  naładowane  do około  

30-50  % pojemności.  Zaleca  się ładowanie  raz do roku  w celu  uniknięcia  nadmiernego  

rozładowania.
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Uwagi dotyczące baterii litowej 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 Jeśli  bateria  nie  zostanie  zastąpiona  odpowiednim  produktem,  istnieje  niebezpieczeństwo  

wybuchu.  

Baterię  litową  można  wymienić  tylko  na baterię  tego  samego  lub  odpowiadającego  typu,  

zalecanego  przez  producenta.  Bateria  zawiera  lit i może  wybuchnąć,  jeśli  jest  

nieodpowiednio  używana  i obsługiwana  oraz  utylizowana  w niewłaściwy  sposób.  

Baterii  nie  należy:  

v   wrzucać  do wody  ani  jej  w niej  zanurzać,  

v   rozgrzewać  do temperatury  przekraczającej  100°C  (212°F),  

v   naprawiać  lub  demontować.

Baterie  należy  utylizować  zgodnie  z lokalnymi  przepisami.  

Następująca  uwaga  ma zastosowanie  w przypadku  użytkowników  na terenie  Kalifornii.  

Informacja  dotycząca  chloranów  - Kalifornia:  

Produkty  zawierające  baterię  litową  CR  z dwutlenkiem  manganu  mogą  zawierać  chlorany.  

Materiał  zawierający  chlorany  - może  wymagać  specjalnego  trybu  postępowania.
Patrz  http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Ciepło i wentylacja produktu 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 Komputery,  zasilacze  i akcesoria  generują  ciepło.  Z uwagi  na minimalne  rozmiary  

komputery  notebook  mogą  generować  znaczną  ilość  ciepła.  Należy  zawsze  przestrzegać  

poniższych  środków  ostrożności:  

v   Podczas  pracy  komputera  lub  ładowania  akumulatora,  jego  podstawa,  podpórka  pod  

nadgarstki  oraz  inne  części  mogą  się  nagrzewać.  Należy  unikać  długotrwałego  kontaktu  

rąk,  kolan  oraz  innych  części  ciała  z rozgrzanymi  częściami  komputera.  Podczas  

używania  klawiatury  należy  unikać  długotrwałego  opierania  nadgarstków  na podpórce.  

Podczas  normalnego  działania  komputer  generuje  pewną  ilość  ciepła.  Zależy  ona  od 

poziomu  aktywności  systemu  oraz  poziomu  naładowania  akumulatora.  Długi  czas  

kontaktu  z ciałem  ludzkim,  nawet  przez  ubranie,  może  spowodować  podrażnienie,  a 

nawet  oparzenie  skóry.  Należy  co jakiś  czas  robić  przerwy  w używaniu  klawiatury,  

unosząc  dłonie  znad  podpórki  pod  nadgarstki.  Należy  też  pamiętać,a  by nie  używać  

klawiatury  zbyt  długo.  

v   Nie  należy  używać  komputera  ani  ładować  akumulatora  w pobliżu  materiałów  

łatwopalnych  lub  wybuchowych.  

v   Produkt  jest  wyposażony  w szczeliny  wentylacyjne,  wentylatory  i/lub  radiatory,  które  

zapewniają  bezpieczeństwo,  komfort  i niezawodność  działania.  Jednak  można  

nieumyślnie  zablokować  te elementy  umieszczając  produkt  na łóżku,  sofie,  dywanie  lub 

innej  elastycznej  powierzchni.  Nigdy  nie  należy  blokować,  przykrywać  lub  wyłączać  tych  

elementów.  

v   Zasilacz  podłączony  do gniazda  elektrycznego  i komputera,  wytwarza  ciepło.  Nie  

powinien  pozostawać  w kontakcie  z jakąkolwiek  częścią  ciała  podczas  używania.  Nie  

należy  go używać  do ogrzewania  ciała.  Dłuższy  kontakt  z ciałem,  nawet  przez  ubranie,  

może  spowodować  oparzenie  skóry.

Dla  własnego  bezpieczeństwa  należy  zawsze  przestrzegać  poniższych  podstawowych  

środków  ostrożności:  

v   Zawsze  zamykaj  pokrywę,  nawet  jeśli  komputer  jest  odłączony  od sieci.  

v   Regularnie  sprawdzaj,  czy  na zewnątrz  komputera  nie  zgromadził  się  kurz.  

v   Usuwaj  kurz  z otworów  wentylacyjnych  i otworów  obejmy.  Częstsze  usuwanie  kurzu  jest  

zalecane,  jeśli  komputer  znajduje  się w obszarze  szczególnie  zakurzonym  lub w pobliżu  

ciągów  komunikacyjnych  w budynkach.  

v   Nie  wolno  ograniczać  ani  blokować  przepływu  powietrza.  

v   Nie  należy  włączać  komputera  wewnątrz  mebli,  ponieważ  wzrasta  ryzyko  przegrzania  

się sprzętu.  

v   Temperatura  powietrza  w komputerze  nie  powinna  przekroczyć  35°  C (95°  F).
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Bezpieczeństwo napędów CD i DVD 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 W napędach  CD  i DVD  dyski  wirują  z dużą  szybkością.  Jeśli  dysk  CD  lub  DVD  jest  

pęknięty  lub  w inny  sposób  uszkodzony  fizycznie,  może  rozpaść  się lub  złamać  w momencie  

korzystania  z napędu  CD.  Aby  ochronić  się przed  możliwymi  obrażeniami  wynikłymi  z 

takiej  sytuacji  i aby  zmniejszyć  ryzyko  uszkodzenia  komputera:  

v   Należy  zawsze  przechowywać  dyski  CD/DVD  w ich  oryginalnych  pudełkach.  

v   Należy  zawsze  przechowywać  dyski  CD/DVD  z dala  od bezpośredniego  nasłonecznienia  i 

źródeł  ciepła.  

v   Należy  wyjmować  z komputera  nieużywane  dyski  CD/DVD.  

v   Nie  należy  wyginać  dysków  CD/DVD  ani  na siłę  wkładać  ich  do komputera  lub 

opakowania.  

v   Przed  każdym  użyciem  należy  sprawdzać,  czy  dyski  CD/DVD  nie są pęknięte.  Nie  należy  

używać  pękniętych  lub  uszkodzonych  dysków.
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Prąd elektryczny - informacje dotyczące bezpieczeństwa 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 Napięcie  elektryczne  pochodzące  z kabli  zasilających,  telefonicznych  i komunikacyjnych  

jest  niebezpieczne.  

Aby  uniknąć  niebezpieczeństwa  porażenia  prądem  elektrycznym:  

v   Nie  należy  używać  komputera  podczas  burzy  z wyładowaniami  atmosferycznymi.  

v   Nie  należy  łączyć  lub odłączać  żadnych  kabli  ani  wykonywać  instalowania,  

konserwowania  czy  rekonfigurowania  tego  produktu  podczas  burzy  z wyładowaniami  

atmosferycznymi.  

v   Wszystkie  kable  zasilające  muszą  być  włączone  do prawidłowo  podłączonych  i 

uziemionych  gniazd  zasilających.  

v   Wszystkie  urządzenia,  z którymi  ten  produkt  ma  być  połączony,  muszą  być  również  

włączone  do prawidłowo  podłączonych  gniazd  zasilających.  

v   O ile jest  to tylko  możliwe,  należy  podłączać  i odłączać  kable  sygnałowe  jedną  ręką.  

v   Nigdy  nie należy  włączać  urządzenia,  jeśli  widoczne  są oznaki  ognia,  wody  lub  

uszkodzeń  konstrukcji.  

v   Przed  otwarciem  obudowy  urządzenia  należy  odłączyć  wszystkie  kable  zasilające,  

akumulatory  i wszystkie  inne  kable,  o ile procedury  konfigurowania  i instalowania  nie 

nakazują  inaczej.  

v   Nie  należy  używać  komputera,  dopóki  nie  zamknie  się jego  obudowy.  Nigdy  nie  należy  

używać  komputera,  kiedy  obudowa  jest  otwarta. 

v   Podczas  instalowania  i przenoszenia  tego  produktu  lub  podłączonych  do niego  urządzeń,  

a także  otwierania  ich  obudów,  kable  należy  łączyć  i rozłączać  zgodnie  z poniższymi  

procedurami.  

Aby  podłączyć:  

1.   Wyłącz  wszystkie  urządzenia.  

2.   Podłącz  wszystkie  kable  do urządzeń.  

3.   Podłącz  kable  sygnałowe  do złączy.  

4.   Podłącz  kable  zasilające  do  gniazd  zasilających.  

5.   Włącz  urządzenia.

Aby  odłączyć:  

1.   Wyłącz  wszystkie  urządzenia.  

2.   Odłącz  kable  zasilające  od gniazd  zasilających.  

3.   Odłącz  kable  sygnałowe  od złączy.  

4.   Odłącz  wszystkie  kable  od urządzeń.

Należy  wyjąć  kabel  zasilający  z gniazda  zasilającego  przed  podłączeniem  wszelkich  innych  

kabli  elektrycznych  do komputera  Twój  komputer.  

Można  go ponownie  podłączyć  do gniazda  zasilającego  dopiero  po podłączeniu  wszystkich  

innych  kabli.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu z modemu 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 Aby  zmniejszyć  niebezpieczeństwo  pożaru,  należy  używać  jedynie  kabla  zasilającego  

stosowanego  w telekomunikacji  o średnicy  26 AWG  (1 mm)  lub  grubszego.  

Aby  zmniejszyć  ryzyko  pożaru,  porażenia  prądem  elektrycznym  lub  odniesienia  obrażeń  

podczas  korzystania  z urządzeń  telekomunikacyjnych,  należy  zawsze  przestrzegać  

następujących  podstawowych  środków  ostrożności:  

v   Nie  należy  podłączać  kabli  do gniazd  telefonicznych  w ścianach  ani  ich odłączać  podczas  

burzy  z wyładowaniami  atmosferycznymi.  

v   Nie  należy  instalować  gniazd  telefonicznych  w miejscach  wilgotnych.  Nie  należy  używać  

komputera  w pobliżu  wody.  

v   Nie  należy  dotykać  nieizolowanych  kabli  telefonicznych  ani  terminali,  jeśli  linia  

telefoniczna  nie została  odłączona  od interfejsu  sieciowego.  

v   Podczas  instalacji  i modyfikacji  linii  telefonicznych  należy  zachować  ostrożność.  

v   Nie  należy  używać  komputera  z podłączonym  kablem  telefonicznym  podczas  burzy  z 

wyładowaniami  atmosferycznymi.  Istnieje  nieznaczne  ryzyko  doznania  porażenia  

prądem  elektrycznym  z wyładowania  atmosferycznego;  

v   Nie  należy  korzystać  z telefonu  innego  niż  bezprzewodowy  podczas  burzy  z 

wyładowaniami  atmosferycznymi.  

v   Nie  należy  używać  telefonu  do zgłoszenia  wycieku  gazu  w pobliżu  tego  wycieku.
  

Oświadczenie o zgodności urządzenia laserowego 

Niektóre  modele  komputerów  osobistych  są  fabrycznie  wyposażone  w napęd  CD  lub  

DVD.  Napędy  CD  i DVD  są również  dostępne  oddzielnie  jako  opcje  wyposażenia.  

Napędy  CD  i DVD  są  produktami  laserowymi.  Na  wierzchu  napędu  jest  umieszczona  

etykieta  klasyfikacyjna  napędu  (przedstawiona  poniżej).  

   CLASS  1 LASER  PRODUCT  

   LASER  KLASSE  1 

   LUOKAN  1 LASERLAITE  

   APPAREIL  A  LASER  DE  CLASSE  1 

   KLASS  1 LASER  APPARAT 
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Przykład  etykiety  

Napędy  te mają  w Stanach  Zjednoczonych  certyfikat  zgodności  z wymaganiami  

określonymi  w  ″Department  of  Health  and  Human  Services  21 Code  of Federal  

Regulations″ (DHHS  21  CFR),  podrozdział  J - produkty  laserowe  klasy  1.  W  

pozostałych  krajach  napędy  te  posiadają  certyfikat  zgodności  z wymaganiami  

International  Electrotechnical  Commission  (IEC)  60825-1  oraz  CENELEC  EN  60825-1  

dla  produktów  laserowych  klasy  1.  

Produktów  laserowych  klasy  1 nie  uważa  się  za  niebezpieczne.  Dzięki  odpowiedniej  

konstrukcji  układu  lasera  oraz  optycznych  napędów  pamięci  masowej  w trakcie  

normalnego  używania,  wykonywania  czynności  konserwacyjnych  przez  użytkownika  

lub  operacji  serwisowych  nie  występuje  niebezpieczeństwo  narażenia  się  na działanie  

promieniowania  laserowego  wyższego  niż  klasy  1.  

Jeśli  zainstalowany  jest  napęd  CD  lub  DVD,  należy  przestrzegać  następujących  

zaleceń.  

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

 

 Niektóre  napędy  CD  i DVD  mają  wbudowaną  diodę  laserową  klasy  3A  lub  klasy  

3B.  Należy  zapamiętać  poniższe  ostrzeżenie.  

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

   

Używanie  elementów  sterujących,  zmiana  ustawień  lub  wykonywanie  czynności  innych  

niż tu określone  może  spowodować  narażenie  się  na niebezpieczne  promieniowanie.  

Nie  należy  zdejmować  pokryw  z napędu.  Usunięcie  pokryw  z napędu  CD  lub DVD  może  

być  przyczyną  niebezpiecznego  promieniowania  laserowego.  W napędzie  CD  ani w 

napędzie  DVD  nie ma  żadnych  części  wymagających  obsługi.  

Występuje  widzialne  i niewidzialne  promieniowanie  laserowe,  gdy  napęd  jest  otwarty. 

Należy  unikać  bezpośredniego  kontaktu  oczu  z promieniem  lasera.  Nie  wolno  patrzeć  na 

promień  lasera  ani bezpośrednio,  ani  poprzez  przyrządy  optyczne.  
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Uwaga dotycząca ekranu ciekłokrystalicznego (LCD) 

  

ZAGROŻENIE  

   

Używanie słuchawek 

Jeśli  komputer  wyposażony  jest  zarówno  w złącze  słuchawek,  jak  i wyjście  audio,  

należy  zawsze  podłączać  słuchawki  do złącza  słuchawek.  

Nadmierne  korzystanie  ze słuchawek  przez  dłuższy  czas  przy  dużej  głośności  może  być  

niebezpieczne,  jeśli  nie  są one  zgodne  ze  specyfikacją  EN  50332-2.  Specyfikacja  EN  

50332-2  ogranicza  ciśnienie  akustyczne  urządzeń  audio  do  100  dB  w  celu  ochrony  przed  

utratą  słuchu.  

Jeśli  komputer  Lenovo  wyposażony  jest  w  słuchawki,  to  są one  zgodne  ze  specyfikacją  

EN  50332-2.  Używanie  innych  słuchawek,  niezgodnych  ze  specyfikacją  EN  50332-2,  

może  być  niebezpieczne.  

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO  

   

Znajdująca  się w ekranie  ciekłokrystalicznym  (LCD)  lampa  fluorescencyjna  zawiera  

rtęć. Ekranu  nie  należy  wyrzucać  do śmieci,  które  są wywożone  na wysypisko.  Podczas  

utylizacji  należy  postępować  zgodnie  z lokalnymi  przepisami  i zaleceniami.  

Ekran  ciekłokrystaliczny  jest  wykonany  ze szkła,  więc  nieostrożne  obchodzenie  się  z 

komputerem  lub  upuszczenie  go może  spowodować  rozbicie  ekranu.  Jeśli  ekran  ulegnie  

rozbiciu,  a znajdujący  się w jego  wnętrzu  płyn  dostanie  się  do oczu  lub  na ręce,  należy  

natychmiast  przemyć  je wodą.  Przemywanie  powinno  trwać  co najmniej  15  minut.  Jeśli  

po umyciu  występują  jakiekolwiek  niepokojące  objawy,  należy  skorzystać  z pomocy  

lekarza.  

Plastikowe  torby  mogą  być  niebezpieczne.  Aby  uniknąć  niebezpieczeństwa  uduszenia,  

należy  przechowywać  plastikowe  torby  w miejscu  niedostępnym  dla dzieci.  
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Uwaga  dla  użytkowników  w  Stanach  Zjednoczonych  

Wiele  produktów  i akcesoriów  PC  zawiera  kable  i przewody,  takie  jak  kable  zasilające  

czy  kable  do  podłączania  akcesoriów.  Jeśli  produkt  ten  wyposażony  jest  w taki  kabel  lub  

przewód,  wówczas  ma  zastosowanie  następujące  ostrzeżenie:  

  

OSTRZEŻENIE  

    

Korzystanie  z kabla  dołączonego  do niniejszego  produktu  lub kabli  dołączonych  do 

akcesoriów  sprzedawanych  z niniejszym  produktem  naraża  użytkownika  na kontakt  z 

ołowiem,  który  w stanie  Kalifornia  jest  uznawany  za pierwiastek  powodujący  raka,  wady  

wrodzone  płodu  oraz  inne  zaburzenia  procesu  reprodukcyjnego.  >Po  kontakcie  z kablami  

należy  umyć  ręce.  

Instrukcje  te należy  zachować.  
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Rozdział  2. Środowisko  pracy  i inne ważne  uwagi  

Środowisko operacyjne 

W  środowisku  optymalnym  do  używania  komputera  panuje  temperatura  10°C-35°C  

(50°F-95°F)  oraz  wilgotność  od  35%  do  80%.  Jeśli  komputer  jest  przechowywany  lub  

transportowany  w  temperaturze  niższej  niż  10°C  (50°F),  przed  użyciem  należy  

odczekać,  aby  osiągnął  on  optymalna  temperaturę  pracy  10°C-35°C  (50°F-95°F).  Proces  

ten  może  zająć  nawet  do  dwóch  godzin.  Uruchomienie  komputera  nim  osiągnie  on  

optymalną  temperaturę  pracy  może  spowodować  nieodwracalne  uszkodzenie.  

Jeśli  to możliwe,  komputer  należy  umieścić  w  dobrze  wentylowanym  i suchym  miejscu,  

unikając  wystawiania  na  bezpośrednie  działanie  promieni  słonecznych.  

Nie  należy  umieszczać  w  pobliżu  komputera  urządzeń  elektrycznych,  takich  jak  

wentylatory,  radia,  głośniki  o dużej  mocy, klimatyzatory  i kuchenki  mikrofalowe.  Silne  

pola  magnetyczne  generowane  przez  te urządzenia  mogą  uszkodzić  monitor  i dane  na 

dysku  twardym.  

Nie  należy  umieszczać  napojów  na  komputerze  czy  podłączonych  do  niego  

urządzeniach  ani  obok  nich.  Rozlany  płyn  może  spowodować  spięcie  lub  innego  rodzaju  

uszkodzenie.  

Nie  należy  jeść  ani  palić  nad  klawiaturą.  Jeśli  resztki  jedzenia  lub  popiół  dostaną  się  do  

wnętrza  klawiatury,  mogą  ją  uszkodzić.  

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym 

Ładunki  elektrostatyczne,  mimo  że są  bezpieczne  dla  użytkownika,  mogą  poważnie  

uszkodzić  elementy  i opcje  komputera.  Niewłaściwe  obchodzenie  się  z częściami  

wrażliwymi  na  wyładowania  elektrostatyczne  może  spowodować  ich  uszkodzenie.  

Odpakowując  opcję  lub  część  CRU,  nie  należy  otwierać  antystatycznego  opakowania,  

które  ją zawiera  aż  do  momentu  instalacji.  

W  przypadku  instalowania  opcji  lub  części  CRU  albo  wykonywania  jakichkolwiek  

czynności  wewnątrz  komputera  należy  zachować  następujące  środki  ostrożności  w celu  

uniknięcia  uszkodzenia  przez  ładunki  elektrostatyczne:  

v   Ogranicz  swoje  ruchy.  Ruch  może  spowodować  wytworzenie  się  ładunków  

elektrostatycznych.  

v   Biorąc  elementy  do  ręki,  zachowaj  ostrożność.  Adaptery, moduły  pamięci  i inne  

układy  elektroniczne  chwytaj  za  brzegi.  Nigdy  nie  dotykaj  znajdujących  się  na  

wierzchu  obwodów  elektronicznych.  
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v   Nie  pozwól,  aby  inni  dotykali  komponentów.  

v   Instalując  opcję  lub  część  CRU  wrażliwą  na  wyładowania  elektrostatyczne,  dotknij  

opakowanie  antystatyczne  z tą  częścią  do  metalowego  gniazda  rozszerzeń  lub  innej  

niemalowanej  powierzchni  metalowej  komputera  na co  najmniej  dwie  sekundy.  

Spowoduje  to rozładowanie  ładunków  elektrostatycznych  w  opakowaniu  i w  ciele.  

v   W  miarę  możliwości  wyjmij  część  wrażliwą  na wyładowania  elektrostatyczne  z 

opakowania  antystatycznego  i zainstaluj  ją  bez  odkładania.  Jeśli  nie  jest  to  możliwe,  

połóż  opakowanie  antystatyczne  na  gładkiej,  poziomej  powierzchni  i umieść  na  nim  

tę  część.  

v   Nie  kładź  części  na  obudowie  komputera  ani  innych  powierzchniach  metalowych.

Czyszczenie i konserwacja 

Komputer  i miejsce  pracy  należy  utrzymywać  w czystości.  Przed  czyszczeniem,  

komputer  należy  wyłączyć,  a następnie  odłączyć  kabel  zasilający.  Nie  należy  spryskiwać  

komputera  detergentami  w  płynie  ani  też  używać  do  jego  czyszczenia  detergentów  

zawierających  materiały  łatwopalne.  Detergentem  należy  zwilżyć  miękką  szmatkę,  a 

następnie  przetrzeć  nią  powierzchnię  komputera.  

Bezpieczeństwo danych 

Nie  należy  usuwać  nieznanych  plików  ani  zmieniać  nazw  plików  czy  katalogów  

nieutworzonych  przez  siebie.  W  przeciwnym  wypadku  oprogramowanie  może  przestać  

działać.  Korzystanie  z zasobów  sieciowych  może  narazić  komputer  na działanie  

wirusów  komputerowych,  hakerów,  oprogramowania  szpiegującego  oraz  innych  

szkodliwych  czynników,  które  mogą  uszkodzić  komputer,  oprogramowanie  lub  dane.  

Odpowiedzialność  za  zapewnienie  odpowiedniej  ochrony,  w  postaci  firewalli,  

oprogramowania  antywirusowego  i antyszpiegowskiego  oraz  aktualizację  takiego  

oprogramowania  spoczywa  na  użytkowniku.  
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Rozdział  3. Informacje  dotyczące  gwarancji  

Ograniczona Gwarancja Lenovo 

L505-0010-00  09/2006  

Niniejsza  Ograniczona  Gwarancja  Lenovo  ma  zastosowanie  jedynie  do  produktów  sprzętowych  Lenovo  

zakupionych  na  własny  użytek,  a nie  w  celu  odsprzedaży.  Gwarancja  niniejsza  może  być  czasami  

określana  w innych  dokumentach  Lenovo  mianem  ″Warunków  Ograniczonej  Gwarancji″. 

Co  obejmuje  niniejsza  gwarancja  

Lenovo  gwarantuje,  że każdy  produkt  sprzętowy  będzie  wolny  od  wad  materiałowych  i produkcyjnych  w  

warunkach  normalnego  używania  w okresie  gwarancyjnym.  Okres  gwarancyjny  dla  produktu  liczy  się  od  

pierwotnej  daty  zakupu,  podanej  na  fakturze,  chyba  że Lenovo  poinformuje  inaczej  na  piśmie.  Okres  

gwarancyjny  oraz  typ  serwisu  dla  produktu  wyszczególniono  poniżej,  w  sekcji  zatytułowanej  “Informacje  

gwarancyjne”  na  stronie  24.  

NINIEJSZA  GWARANCJA  JEST  WYŁĄCZNĄ  GWARANCJĄ  UDZIELANĄ  KLIENTOWI  I 

ZASTĘPUJE  WSZELKIE  INNE  GWARANCJE  LUB  WARUNKI  (W  TYM  TAKŻE  RĘKOJMIĘ),  

WYRAŹNE  LUB  DOMNIEMANE,  A W  SZCZEGÓLNOŚCI  DOMNIEMANE  GWARANCJE  

LUB  WARUNKI  PRZYDATNOŚCI  HANDLOWEJ  LUB  PRZYDATNOŚCI  DO  OKREŚLONEGO  

CELU.  USTAWODAWSTWA  NIEKTÓRYCH  KRAJÓW  NIE  DOPUSZCZAJĄ  WYŁĄCZENIA  

WYRAŹNYCH  LUB  DOMNIEMANYCH  GWARANCJI.  W  ZWIĄZKU  Z TYM  POWYŻSZE  

WYŁĄCZENIE  MOŻE  NIE  MIEĆ  ZASTOSOWANIA  DO  NIEKTÓRYCH  KLIENTÓW.  W  

TAKIM  PRZYPADKU  GWARANCJE  TAKIE  MAJĄ  ZASTOSOWANIE  JEDYNIE  W  

ZAKRESIE  WYMAGANYM  PRZEPISAMI  PRAWA,  ZAŚ  CZAS  ICH  TRWANIA  JEST  

OGRANICZONY  DO  OKRESU  GWARANCYJNEGO.  PO  WYGAŚNIĘCIU  TEGO  OKRESU  

NIE  BĘDĄ  UDZIELANE  ŻADNE  DALSZE  GWARANCJE.  USTAWODAWSTWA  

NIEKTÓRYCH  KRAJÓW  NIE  DOPUSZCZAJĄ  OGRANICZENIA  CZASU  TRWANIA  

GWARANCJI  DOMNIEMANYCH,  W  ZWIĄZKU  Z CZYM  POWYŻSZE  OGRANICZENIE  

DOTYCZĄCE  OKRESU  OBOWIĄZYWANIA  MOŻE  NIE  MIEĆ  ZASTOSOWANIA  DO  

NIEKTÓRYCH  KLIENTÓW.  

Sposoby  uzyskania  serwisu  gwarancyjnego  

Jeśli  w okresie  gwarancyjnym  produkt  nie  funkcjonuje  zgodnie  z gwarancją,  można  skontaktować  się  z 

Lenovo  lub  autoryzowanym  dostawcą  usług  w  celu  uzyskania  serwisu  gwarancyjnego.  Każdy  z tych  

podmiotów  zwany  jest  dalej  ″Dostawcą  Usług″. Listę  Dostawców  Usług  i ich  numerów  telefonów  znaleźć  

można  pod  adresem  http://www.lenovo.com/support/phone. 

Serwis  gwarancyjny  może  nie  być  dostępny  we  wszystkich  lokalizacjach  i może  różnić  się  w  zależności  

od  lokalizacji.  Poza  zwykłą  lokalizacją  świadczenia  usług  przez  Dostawcę  Usług  mogą  być  stosowane  
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opłaty.  Aby  uzyskać  informacje  dla  lokalizacji,  należy  skontaktować  się  z lokalnym  Dostawcą  Usług.
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Działania  Dostawcy  Usług  w  celu  usunięcia  problemów  

W  kontaktach  z Dostawcą  Usług  Klient  musi  przestrzegać  zdefiniowanych  procedur  określania  i 

rozwiązywania  problemu.  

Dostawca  Usług  podejmie  próbę  zdiagnozowania  i rozwiązania  problemu  telefonicznie  lub  zdalnie.  Może  

przy  tym  polecić  pobranie  i zainstalowanie  określonych  aktualizacji  oprogramowania.  

Niektóre  problemy  można  rozwiązać  przez  samodzielne  zainstalowanie  części  zamiennej  (takiej,  jak  

klawiatura,  mysz,  głośnik,  pamięć,  dysk  twardy  czy  replikator  portów), określanej  jako  ″Część  

Wymieniana  przez  Klienta″ (Customer  Replaceable  Unit  - CRU).  W  takim  przypadku  Dostawca  Usług  

dostarczy  Klientowi  część  CRU  do  zainstalowania.  

Jeśli  do  rozwiązania  problemu  nie  wystarcza  kontakt  telefoniczny  ani  elektroniczny,  zastosowanie  

aktualizacji  oprogramowania  czy  użycie  części  CRU,  wówczas  Dostawca  Usług  zaoferuje  usługę  zgodną  z 

typem  serwisu  gwarancyjnego  określonego  dla  produktu  w  sekcji  zatytułowanej  “Informacje  

gwarancyjne”  na  stronie  24.  

Jeśli  Dostawca  Usług  ustali,  że  nie  jest  w stanie  naprawić  produktu,  to  wymieni  go  na  inny, stanowiący  co  

najmniej  jego  funkcjonalny  odpowiednik.  

Jeśli  Dostawca  Usług  ustali,  że  nie  jest  w stanie  naprawić  ani  wymienić  produktu,  wówczas  wyłącznym  

zadośćuczynieniem  przysługującym  Klientowi  jest  zwrot  produktu  do  miejsca  zakupu  lub  do  Lenovo  

celem  zwrócenia  ceny  zakupu.  

Wymiana  produktu  lub  części  

W  przypadku,  gdy  serwis  gwarancyjny  wymaga  wymiany  produktu  lub  jego  części,  wymieniana  przez  

Dostawcę  Usług  część  staje  się  własnością  Lenovo,  zaś  część,  którą  została  ona  zastąpiona,  przechodzi  na 

własność  Klienta.  Wszystkie  zastępowane  części  muszą  być  oryginalne  i niezmodyfikowane.  Elementy  

użyte  do  wymiany  mogą  nie  być  nowe,  ale  muszą  być  co najmniej  równoważne  funkcjonalnie  

wymienianemu  elementowi.  Element  zastępujący  usunięty  element  przejmuje  jego  status  gwarancyjny.  

Przed  dokonaniem  przez  Dostawcę  Usług  wymiany  produktu  lub  części,  Klient:  

1.   usunie  wszelkiego  rodzaju  części,  opcje,  zmiany  oraz  uzupełnienia,  które  nie  są  objęte  serwisem  

gwarancyjnym;  

2.   upewni  się,  że  w odniesieniu  do  produktu  nie  istnieją  żadne  obciążenia  prawne  lub  inne  ograniczenia,  

które  uniemożliwiłyby  jego  wymianę;  

3.   uzyska  zgodę  właściciela  produktu  na  świadczenie  przez  Dostawcę  Usług  serwisu,  o ile  Klient  nie  jest  

równocześnie  właścicielem  tego  produktu.

Dodatkowe  obowiązki  Klienta  

W  sytuacjach,  kiedy  będzie  to wymagane,  przed  wykonaniem  usługi  serwisowej  Klient:  

1.   wykona  procedury  zgłoszenia  serwisowego  określone  przez  Dostawcę  Usług;  

2.   zabezpieczy  wszystkie  programy  i dane  zawarte w  produkcie;  
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3.   zapewni  Dostawcy  Usług  wszystkie  klucze  lub  hasła  systemowe  oraz  wystarczający,  swobodny  i 

bezpieczny  dostęp  do  swoich  urządzeń,  umożliwiający  wypełnienie  warunków  niniejszej  gwarancji;  

4.   zadba  o usunięcie  z produktu  wszelkich  informacji  dotyczących  zidentyfikowanych  lub  możliwych  do  

zidentyfikowania  osób  (″Danych  Osobowych″) i zgodność  wszelkich  nieusuniętych  Danych  

Osobowych  ze  wszystkimi  obowiązującymi  przepisami  prawa.  

Korzystanie  z danych  osobowych  

Jeśli  Klient  będzie  korzystać  z usług  serwisowych  w ramach  niniejszej  gwarancji,  Lenovo  będzie  

przechowywać,  używać  i przetwarzać  informacje  związane  z gwarancją  oraz  informacje  kontaktowe  

Klienta,  w  tym  imię  i nazwisko,  numery  telefonów,  adres  oraz  adres  poczty  elektronicznej.  Lenovo  będzie  

wykorzystywać  te  informacje  do  świadczenia  usług  na  mocy  niniejszej  gwarancji  oraz  do  poprawiania  

relacji  biznesowych  z Klientem,  np.  w celu  przeprowadzania  wewnętrznych  przeglądów  efektywności  

świadczonych  usług  serwisu  gwarancyjnego.  Lenovo  może  kontaktować  się  z Klientami  w celu  zadawania  

pytań  o zadowolenie  z serwisu  gwarancyjnego  lub  powiadamiania  o wycofaniu  produktów  czy  kwestiach  

związanych  z bezpieczeństwem.  Dla  realizacji  tych  celów  dane  Klientów  mogą  być  przesyłane  do  krajów,  

w  których  Lenovo  prowadzi  działalność  oraz  przekazywane  stronom  trzecim  reprezentującym  Lenovo.  

Lenovo  może  też  ujawniać  te informacje  w  przypadkach  wymaganych  przez  prawo  lub  odpowiednie  

władze.  

Czego  nie  obejmuje  niniejsza  gwarancja  

Gwarancja  nie  obejmuje:  

v   nieprzerwanej  i wolnej  od  błędów  pracy  produktu;  

v   utraty  ani  uszkodzenia  danych;  

v   jakiegokolwiek  oprogramowania,  czy  to  dostarczonego  z produktem,  czy  zainstalowanego  w  

późniejszym  czasie;  

v   awarii  ani  uszkodzenia  wynikającego  z niewłaściwego  używania,  wypadku,  modyfikacji,  

niezapewnienia  odpowiedniego  środowiska  fizycznego  lub  środowiska  pracy,  klęsk  żywiołowych,  

przepięć  zasilania  czy  też  niewłaściwej  konserwacji  przez  Klienta;  

v   jakichkolwiek  produktów  innych  firm,  włącznie  z produktami,  które  zostały  nabyte  przez  Lenovo  na 

życzenie  Klienta  i dostarczone  z produktem  Lenovo  lub  z nim  zintegrowane;  

v   jakiegokolwiek  wsparcia  technicznego  czy  innego,  takiego  jak  udzielanie  odpowiedzi  na pytania  typu  

″jak  to zrobić″  lub  pytania  dotyczące  instalacji  i konfiguracji  produktu.

Gwarancja  ta zostanie  unieważniona  w przypadku  usunięcia  lub  zmiany  naklejek  identyfikacyjnych  

umieszczonych  na  produkcie  lub  jego  częściach.  

Ograniczenie  odpowiedzialności  

Lenovo  ponosi  odpowiedzialność  za  utratę  lub  uszkodzenie  produktu  Klienta  jedynie  1) w  momencie,  gdy  

znajduje  się  on  w  posiadaniu  Dostawcy  Usług  lub  2)  podczas  jego  transportu,  za który odpowiada  Lenovo.  

Ani  Lenovo,  ani  Dostawca  Usług  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za jakiekolwiek  zgromadzone  w  

produkcie  dane  Klienta,  w  tym  informacje  poufne,  informacje,  do  których  prawa  przysługują  Klientowi,  
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oraz  dane  osobowe  Klienta.  Klient  winien  usunąć  wszystkie  takie  informacje  z produktu  i/lub  wykonać  ich  

kopie  zapasowe  przed  jego  serwisowaniem  lub  zwrotem.  

W  przypadku  wystąpienia  określonych  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Lenovo,  a w 

wyniku  których  Klient  doznał  szkody,  Klient  może  być  uprawniony  do  uzyskania  od  Lenovo  

odszkodowania.  W  każdej  takiej  sytuacji,  bez  względu  na  zaistniałe  okoliczności,  które  dają  podstawę  do  

żądania  odszkodowania  od  Lenovo  (włączywszy  w  to  naruszenie  istotnych  postanowień  Umowy,  

niedbalstwo,  wprowadzenie  w  błąd  lub  inne  roszczenia  z tytułu  odpowiedzialności  kontraktowej  lub  

deliktowej),  z wyjątkiem  zakresu  odpowiedzialności,  od  którego,  stosownie  do  odnośnych  praw,  nie  

można  się  uchylić  ani  go  ograniczyć,  odpowiedzialność  Lenovo  ogranicza  się  jednakże  do  kwoty  

faktycznych  szkód  bezpośrednio  poniesionych  przez  Klienta  do  kwoty  zapłaconej  za  produkt.  

Ograniczenie  to  nie  ma  zastosowania  do  odszkodowań  z tytułu  uszczerbku  na  zdrowiu  (w  tym  śmierci)  i 

szkód  w  majątku  ruchomym  i nieruchomym,  za które  Lenovo  ponosi  prawną  odpowiedzialność.  

Ograniczenie  to  odnosi  się  również  do  dostawców  i reselerów  Lenovo  oraz  Dostawcy  Usług.  Wskazany  

powyżej  zakres  odpowiedzialności  stanowi  całość  odpowiedzialności  ponoszonej  przez  Lenovo,  jego  

dostawców,  reselerów  oraz  Dostawcę  Usług.  

W  ŻADNYM  RAZIE  LENOVO,  DOSTAWCY  CZY  RESELERZY  LENOVO  ANI  DOSTAWCY  

USŁUG  NIE  BĘDĄ  PONOSIĆ  ODPOWIEDZIALNOŚCI  W  NASTĘPUJĄCYCH  

PRZYPADKACH:  1) ZGŁOSZENIA  PRZEZ  STRONY  TRZECIE  SKIEROWANYCH  

PRZECIWKO  KLIENTOWI  ROSZCZEŃ  Z TYTUŁU  PONIESIONYCH  STRAT  LUB  SZKÓD;  

2) UTRATY  LUB  USZKODZENIA  DANYCH  KLIENTA;  3)  SZKÓD  SZCZEGÓLNYCH,  

UBOCZNYCH,  POŚREDNICH  I JAKICHKOLWIEK  INNYCH  SZKÓD,  KTÓRYCH  NIE  

MOŻNA  BYŁO  PRZEWIDZIEĆ  PRZY  ZAWIERANIU  UMOWY,  W  TYM  UTRACONYCH  

ZYSKÓW,  DOCHODÓW  Z  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ,  REPUTACJI  (GOODWILL)  

ORAZ  PRZEWIDYWANYCH  OSZCZĘDNOŚCI,  BEZ  WZGLĘDU  NA  TO,  CZY  LENOVO,  

DOSTAWCY  CZY  RESELERZY  LENOVO  I DOSTAWCY  USŁUG  ZOSTALI  

POINFORMOWANI  O  MOŻLIWOŚCI  WYSTĄPIENIA  TAKICH  STRAT  LUB  SZKÓD.  

USTAWODAWSTWA  NIEKTÓRYCH  KRAJÓW  NIE  DOPUSZCZAJĄ  WYŁĄCZENIA  LUB  

OGRANICZENIA  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  SZKODY  UBOCZNE  LUB  SZKODY,  

KTÓRYCH  NIE  MOŻNA  BYŁO  PRZEWIDZIEĆ  PRZY  ZAWIERANIU  UMOWY,  W  ZWIĄZKU  

Z CZYM  W  ODNIESIENIU  DO  NIEKTÓRYCH  KLIENTÓW  POWYŻSZE  WYŁĄCZENIE  LUB  

OGRANICZENIE  MOŻE  NIE  MIEĆ  ZASTOSOWANIA.  

Rozstrzyganie  sporów  

Jeśli  Klient  nabył  produkt  w Indonezji,  Kambodży,  Wietnamie  na  Filipinach  lub  Sri  Lance, spory 

wynikające  z niniejszej  gwarancji  lub  pozostające  w  związku  z nią  będą  ostatecznie  rozstrzygane  w  

postępowaniu  arbitrażowym  przed  sądem  w  Singapurze,  zaś  w  przypadku  sprzeczności  przepisów  prawa  

gwarancja  niniejsza  będzie  w  podlegać  prawu  Singapuru  i zgodnie  z nim  będzie  będzie  interpretowana  i 

egzekwowana.  Jeśli  Klient  nabył  produkt  w  Indiach,  spory wynikające  z niniejszej  gwarancji  lub  

pozostające  w związku  z nią  będą  ostatecznie  rozstrzygane  w  postępowaniu  arbitrażowym  przed  sądem  w 

Bangalore,  w Indiach.  Postępowanie  arbitrażowe  w  Singapurze  będzie  prowadzone  zgodnie  z 

obowiązującymi  zasadami  arbitrażu  SIAC  (Singapore  International  Arbitration  Center).  Postępowanie  

arbitrażowe  w Indiach  będzie  prowadzone  zgodnie  z prawem  obowiązującym  w  Indiach.  Orzeczenia  
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arbitrażu  będą  ostateczne  i wiążące  dla  obu  Stron  bez  możliwości  ich  zaskarżenia,  zostaną  przygotowane  

w  formie  pisemnej  oraz  będą  zawierać  podsumowania  faktów  i wnioski  prawne.  Językiem  postępowania  

arbitrażowego  będzie  język  angielski.  W  języku  angielskim  będą  redagowane  wszelkie  dokumenty  

prezentowane  w czasie  postępowania.  W  postępowaniu  takim  wersja  angielska  niniejszej  gwarancji  ma  

znaczenie  rozstrzygające  nad  wszelkimi  innymi  wersjami  językowymi.  

Inne  prawa  

NIEZALEŻNIE  OD  PRAW  WYNIKAJĄCYCH  Z NINIEJSZEJ  GWARANCJI  KLIENTOWI  

PRZYSŁUGIWAĆ  MOGĄ  INNE  PRAWA,  W  ZALEŻNOŚCI  OD  OBOWIĄZUJĄCEGO  W  

DANYM  KRAJU  USTAWODAWSTWA.  KLIENTOWI  MOGĄ  RÓWNIEŻ  PRZYSŁUGIWAĆ  

INNE  PRAWA  W  RAMACH  OBOWIĄZUJĄCEGO  USTAWODAWSTWA  LUB  PISEMNEJ  

UMOWY  Z LENOVO.  ŻADNE  POSTANOWIENIA  NINIEJSZEJ  GWARANCJI  NIE  WPŁYWAJ  

Ą  NA  BEZWZGLĘDNIE  OBOWIĄZUJĄCE  PRAWA,  W  TYM  PRAWA  KONSUMENTA  NA  

MOCY  KRAJOWYCH  PRZEPISÓW  REGULUJĄCYCH  SPRZEDAŻ  ARTYKUŁÓW  

KONSUMPCYJNYCH,  KTÓRE  NIE  MOGĄ  BYĆ  UCHYLONE  ANI  OGRANICZONE  NA  

MOCY  UMOWY. 

Europejska  Strefa Ekonomiczna  

Klienci  z Europejskiej  Strefy  Ekonomicznej  mogą  kontaktować  się  z Lenovo  pod  adresem:  Lenovo  

Warranty  & Service  Quality  Dept.,  PO  Box  19547,  Inverkip  Road,  Greenock,  Scotland  PA16 9WX.  

Serwis  w ramach  niniejszej  gwarancji  dla  produktu  sprzętowego  Lenovo  nabytego  w krajach  Europejskiej  

Strefy  Ekonomicznej  można  uzyskać  w dowolnym  kraju  Europejskiej  Strefy  Ekonomicznej,  w  którym  

produkt  taki  został  udostępniony  przez  Lenovo.  

Niniejsza  Ograniczona  Gwarancja  Lenovo  w  innych  językach  dostępna  jest  pod  adresem  

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

Informacje gwarancyjne 

Okres  gwarancyjny  może  różnić  się  w  zależności  od  kraju  lub  regionu  i jest  podany  w  Dodatku  A  

Podręcznika  obsługi  i rozwiązywania  problemów  dołączonego  do  komputera.  

W  razie  potrzeby  Dostawca  Usług  wykona  usługi  naprawy  lub  wymiany,  w  zależności  od  typu  serwisu  

określonego  dla  produktu  oraz  dostępności  usług.  Termin wykonania  usługi  zależeć  będzie  od czasu  

przyjęcia  zgłoszenia,  dostępności  części  oraz  innych  czynników.  

Okres  gwarancyjny  wynoszący  3 lata  na  części  i 1 rok  na  robociznę  oznacza,  że Lenovo  zapewnia  

bezpłatny  serwis  gwarancyjny  w  zakresie:  

a.  części  i robocizny  w pierwszym  roku  okresu  gwarancyjnego  (lub  dłużej,  jeśli  wymaga  tego  

obowiązujące  ustawodawstwo);  

b.  tylko  części,  na  zasadzie  wymiany,  w drugim  i trzecim  roku  okresu  gwarancyjnego.  W  drugim  i trzecim  

roku  okresu  gwarancyjnego  Dostawca  Usług  pobiera  opłaty  za  robociznę  wykonywaną  w  związku  z 

naprawą  lub  wymianą.  
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Typy  serwisu  

1. Serwis  polegający  na  dostarczeniu  części  CRU  

W  ramach  tego  serwisu  Dostawca  Usług  dostarczy  Klientowi  części  CRU  do  zainstalowania.  Części  CRU  

są w  większości  łatwe  do  zainstalowania,  niektóre  jednak  wymagają  pewnych  umiejętności  technicznych  i 

narzędzi.  Informacje  na  temat  części  CRU  oraz  instrukcje  dotyczące  wymiany  są  wysyłane  wraz  z 

produktem  i dostępne  w Lenovo  na  żądanie  w dowolnym  czasie.  Klient  może  zażądać  od  Dostawcy  Usług  

zainstalowania  niektórych  części  CRU  w  ramach  jednego  z innych  rodzajów  serwisu  gwarancyjnego  dla  

produktu.  Odpowiedzialność  za  instalowanie  zewnętrznych  części  CRU  (takich  jak  myszy,  klawiatury  czy  

monitory)  spoczywa  na  Kliencie.  Lenovo  określi  w  materiałach  wysłanych  wraz  z częściami  CRU  

przeznaczonymi  na  wymianę,  czy  wadliwe  części  CRU  należy  zwrócić.  Jeśli  wymagany  jest  zwrot,  to 1) 

instrukcje  dotyczące  zwrotu,  opłacona  etykieta  zwrotna  i opakowanie  transportowe  zostaną  dołączone  do  

części  CRU  przeznaczonej  na  wymianę  oraz  2)  Klient  może  zostać  obciążony  kosztami  części  CRU  

przeznaczonymi  na  wymianę,  jeśli  Dostawca  Usług  nie  otrzyma  wadliwych  części  CRU  w ciągu  

trzydziestu  (30)  dni  od  otrzymania  przez  Klienta  części  na  wymianę.  

2. Serwis  na  miejscu  u  Klienta  

W  ramach  serwisowania  na  miejscu  u Klienta,  Dostawca  Usług  naprawi  lub  wymieni  produkt  u Klienta.  

Klient  musi  zapewnić  odpowiedni  obszar  roboczy,  na  którym  można  przeprowadzić  demontaż  i ponowny  

montaż  produktu  Lenovo.  W  przypadku  niektórych  produktów  pewne  naprawy  mogą  wymagać  wysłania  

produktu  przez  Dostawcę  Usług  do  wyznaczonego  ośrodka  serwisowego.  

3. Serwis  wysyłkowy  lub  kurierski  

W  ramach  serwisu  wysyłkowego  lub  kurierskiego  produkt  zostanie  naprawiony  lub  wymieniony  w 

wyznaczonym  centrum  serwisowym,  z transportem  zorganizowanym przez  Dostawcę  Usług.  Klient  

ponosi  odpowiedzialność  za  odłączenie  produktu.  Zostanie  dostarczone  opakowanie  transportowe,  w 

którym  Klient  zwróci  produkt  do  wskazanego  ośrodka  serwisowego.  Kurier  odbierze  produkt  i dostarczy  

do  określonego  ośrodka  serwisowego.  Gdy  produkt  zostanie  naprawiony  lub  wymieniony,  centrum  

serwisowe  zorganizuje  jej  zwrot  do  Klienta.  

4. Serwis  z wysyłką  lub  transportem  przez  Klienta  

W  ramach  serwisu  z wysyłką  lub  transportem  przez  Klienta  produkt  zostanie  naprawiony  lub  wymieniony  

w  wyznaczonym  centrum  serwisowym,  z dostawą  lub  wysyłką  zorganizowaną  przez  Klienta.  W  

zależności  od  instrukcji  Dostawcy  Usług,  Klient  ponosi  odpowiedzialność  za  dostarczenie  lub  wysłanie  

pocztą  produktu  (opłacając  wysyłkę  z góry, jeśli  nie  zostanie  określone  inaczej)  w  odpowiednim  

opakowaniu  do  wskazanego  miejsca.  Gdy  produkt  zostanie  naprawiony  lub  wymieniony,  zostanie  

udostępniony  Klientowi  do  odbioru.  Nieodebranie  produktu  może  spowodować,  że Dostawca  Usług  

zutylizuje  go  wedle  własnego  uznania.  Jeśli  produkt  został  przysłany  do  serwisu  pocztą,  Lenovo  odeśle  go  

na  swój  koszt,  o ile  Dostawca  Usług  nie  określi  innego  trybu postępowania.  
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Załącznik dotyczący gwarancji dla Meksyku 

Niniejszy  załącznik  należy  traktować  jako  część  Ograniczonej  Gwarancji  Lenovo.  Załącznik  ten  

obowiązuje  w  sposób  wyłączny  przy  dystrybucji  i sprzedaży  produktów  na terytorium  Meksyku.  W  

przypadku  sprzeczności,  warunki  niniejszego  załącznika  mają  znaczenie  rozstrzygające.  

Wszelkie  oprogramowanie  zainstalowane  w  urządzeniach  fabrycznie  będzie  objęte  trzydziestodniową  (30)  

gwarancją  związaną  z wadami  instalacyjnymi,  licząc  od  daty  zakupu.  Lenovo  nie  ponosi  

odpowiedzialności  za  informacje  zawarte w  takim  oprogramowaniu  ani  za  dodatkowe  programy  

zainstalowane  przez  Klienta  lub  zainstalowane  po  dacie  zakupu  produktu.  

Usługi  niepodlegające  opłatom  w  ramach  gwarancji  zostaną  opłacone  przez  użytkownika  końcowego,  po  

wcześniejszej  autoryzacji.  

W  przypadku  konieczności  naprawy  serwisowej  należy  zapoznać  się  ze  stroną  http://www.lenovo.com/
support/phone,  gdzie  znajduje  się  lista  numerów  telefonów  działów  serwisu  i wsparcia.  Jeśli  brak  jest  

autoryzowanego  centrum  serwisowego  w  promieniu  70  kilometrów  od  lokalizacji  Klienta,  wówczas  

gwarancja  obejmuje  uzasadnione  koszty  transportu  produktu  do  autoryzowanego  centrum  serwisowego.  

W  celu  uzyskania  koniecznych  potwierdzeń  lub  informacji  związanych  z wysyłką  produktu  oraz  adresem  

wysyłkowym,  należy  skontaktować  się  z najbliższym  autoryzowanym  centrum  serwisowym.  

Lista  autoryzowanych  centrów  serwisowych  znajduje  się  pod  adresem:  

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

Produkcja:  

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

Av. De  la  Solidaridad  Iberoamericana  No.  7020  

Col.  Club  de  Golf  Atlas  

El  Salto,  Jalisco,  México  

C.P.  45680,  

Tel. 01-800-3676900  

Sprzedaż:  

Lenovo  Mexico  S de  RL  de  CV  

Av. Santa  Fe  505,  Piso  15  

Col.  Cruz  Manca  

Cuajimalpa,  México,  DF  

CP  05349  

Tel.: 55-5000-8500  

Znaki towarowe 

Lenovo  jest  znakiem  towarowym  Lenovo  w  Stanach  Zjednoczonych  i/lub  w  innych  

krajach.  
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http://www.lenovo.com/support/phone
http://www.lenovo.com/support/phone
http://www.lenovo.com/mx/es/servicios


Nazwy  innych  przedsiębiorstw,  produktów  i usług  mogą  być  znakami  towarowymi  lub  

znakami  usług  innych  podmiotów.
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PN: 42W9430

  

Wydrukowano  w Chinach   

 

  

(1P) P/N: 42W9430  

           

 


	Spis treści
	Przeczytaj zanim zaczniesz
	Rozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
	Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji
	Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
	Serwisowanie i modernizacja
	Kable zasilające i zasilacze
	Przedłużacze i urządzenia powiązane
	Wtyczki i gniazda zasilające
	Informacja na temat zasilacza
	Urządzenia zewnętrzne
	Baterie i akumulatory
	Uwaga dotycząca akumulatora
	Uwagi dotyczące baterii litowej
	Ciepło i wentylacja produktu
	Bezpieczeństwo napędów CD i DVD
	Prąd elektryczny - informacje dotyczące bezpieczeństwa
	Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu z modemu
	Oświadczenie o zgodności urządzenia laserowego
	Uwaga dotycząca ekranu ciekłokrystalicznego (LCD)
	Używanie słuchawek
	Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa


	Rozdział 2. Środowisko pracy i inne ważne uwagi
	Środowisko operacyjne
	Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym
	Czyszczenie i konserwacja
	Bezpieczeństwo danych

	Rozdział 3. Informacje dotyczące gwarancji
	Ograniczona Gwarancja Lenovo
	Informacje gwarancyjne

	Załącznik dotyczący gwarancji dla Meksyku
	Znaki towarowe


