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Læs  dette  først  

 

 

Når computeren er tændt, og når batteriet oplades, 

bliver bunden af computeren, håndledsstøtten og 

andre dele varme. Lad ikke de varme dele af com-
puteren være i berøring med hænderne eller krop-
pen i længere tid. Når du bruger tastaturet, skal du 

undgå at lade håndfladerne hvile på håndledsstøtten 

i længere tid. 

Computeren udsender en del varme under normal 

drift. Varmeudviklingen afhænger af 

systemaktiviteten og batteriopladningsniveauet. 

Langvarig kontakt med kroppen kan forårsage ube-
hag og muligvis give forbrændinger. Når du bruger 

tastaturet, skal du jævnligt holde pauser og flytte 

hænderne fra håndledsstøtten. Vær forsigtig med 

ikke at bruge tastaturet i for lang tid.
  

  

 

 

Vekselstrømsadapteren genererer varme, når den er 

tilsluttet en stikkontakt og computeren. Læg ikke 

adapteren i skødet, når du bruger den. Brug ikke 

vekselstrømsadapteren til at varme dig ved. Langva-
rig kontakt med kroppen kan eventuelt give for-
brændinger.
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Placér kablerne til vekselstrømsadapter, mus, tasta-
tur, printer eller andre elektroniske enheder eller 

kommunikationslinjer, så de ikke bliver klemt af 

computeren eller andre objekter, og så man ikke træ-
der på dem, falder over dem eller behandler dem på 

anden måde, der kan forstyrre computerens funktio-
ner. Hårdhændet behandling kan beskadige eller 

ødelægge kablerne.
  

  

 

 

Gør et af følgende, inden du flytter computeren: 

Sluk for computeren, tryk på Fn + F4 for at sætte 

den i slumretilstand (Standby-tilstand), eller tryk på 

Fn + F12 for at sætte den i dvaletilstand. 

Kontrollér, at Tændt-lampen er slukket, inden du 

flytter computeren. Det sikrer, at der ikke sker skade 

på harddisken, eller at data går tabt.
  

  

 

 

Du må ikke tabe, støde, ridse, dreje, slå, ryste eller 

placere tunge objekter på computeren, skærmen 

eller eksterne enheder.

  

  

 

 

Brug en bæretaske af god kvalitet, der yder tilstræk-
kelig støtte og beskyttelse. Pak ikke computeren ned 

i en tætpakket kuffert eller taske.

 

Læs dette først  
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Hold væsker borte fra computeren, så du ikke spil-
der på den, og brug ikke computeren i nærheden af 

vand. Så undgår du at få elektrisk stød.
 

Læs dette først 

Læs dette først vii
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Kapitel  1. Vigtige  sikkerhedsforskrifter  

 

Bemærk  

Læs  disse  vigtige  sikkerhedsforskrifter  først.

 Følg  alle  de  oplysninger,  der  leveres  sammen  med  computeren.  Oplysningerne  

i denne  bog,  ændrer  ikke  vilkårene  i købsaftalen  eller  Lenovo  Begrænset  

garanti.  Der  er  flere  oplysninger  i afsnittet  Kapitel  3,  “Oplysninger  om  

garanti”,  på  side  19.  

Kundesikkerhed  er  vigtig.  Vore  produkter  er  designet  til at være  sikre  og  

effektive.  Computere  er imidlertid  elektronisk  udstyr.  Netledninger,  omfor-
mere  og  andet  udstyr  kan  udgøre  en  mulig  sikkerhedsrisiko,  som  kan  resul-
tere  i fysiske  skader  eller  ødelægge  personlige  ejendele,  især  hvis  det  anven-
des  forkert.  Følg  vejledningen,  der  leveres  sammen  med  produktet  for  at 

nedsætte  risikoen.  Vær  især  opmærksom  på  alle  advarsler  på  produktet  og  i 

betjeningsvejledningerne,  og  læs  alle  de  oplysninger,  der  findes  i denne  bog.  

Hvis  du  omhyggeligt  følger  de  oplysninger,  der  findes  i denne  bog,  og  som  

leveres  sammen  med  produktet,  beskytter  du  dig  selv  mod  alvorlige  skader  

og  opretter  et  sikkert  arbejdsmiljø.  

Bemærk:   Disse  oplysninger  indeholder  referencer  til  omformere  og  batterier.  

Ud  over  bærbare  computere,  leveres  andre  produkter,  f.eks.  højta-
lere  og  skærme,  med  eksterne  omformere.  Hvis  du  har  et  sådant  

produkt,  gælder  disse  oplysninger  for  dette  produkt.  Computeren  

indeholder  et  internt  batteri  på  størrelse  med  en  mønt,  som  leverer  

strøm  til  systemuret,  selv  når  maskinen  ikke  er tilsluttet  en  stikkon-
takt.  Derfor  gælder  sikkerhedsforskrifterne  for  batteriet  for  alle  com-
putere.  

Forhold, der kræver øjeblikkelig handling 

Produkter  kan  ødelægges  pga.  forkert  behandling  eller  misligholdelse.  

Nogle  produktødelæggelser  er  så alvorlige,  at  produktet  ikke  må  bruges,  før  

det  er  blevet  undersøgt  og  evt.  repareret  af en  autoriseret  servicetekniker.  

For  alt  elektronisk  udstyr  gælder  det,  at du  skal  være  ekstra  forsigtig,  når  

udstyret  er  tændt.  I meget  sjældne  tilfælde  kan  der  opstå  lugtgener,  eller  

der  kommer  røg  eller  gnister  ud  af  maskinen.  Du  kan  evt.  også  høre  lyde,  

f.eks.  knald,  smæld  eller  syden.  Disse  forhold  betyder  muligvis  ikke  andet,  

end  at  en  intern,  elektronisk  komponent  er gået  i stykker  på  en  sikker  og  

kontrolleret  måde.  De  kan  også  angive  en  mulig  sikkerhedsrisiko.  Du  må  
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aldrig  forsøge  at løse  disse  problemer  selv.  Kontakt  kundesupportcentret.  

Du  kan  se  en  oversigt  over  service-  og  supporttelefonnumre  på  http://
www.lenovo.com/support/phone.  

Undersøg  hyppigt  computeren  og  dens  komponenter  for  skader  eller  slid  

eller  tegn  på  fare.  Hvis  du  ikke  er  sikker  på  en  komponents  tilstand,  må  du  

ikke  bruge  produktet.  Kontakt  kundesupportcentret  eller  producenten  for  at 

få  oplysninger  om,  hvordan  du  undersøger  produktet  og  evt.  får  det  repare-
ret.  

Hvis  et af  nedenstående  forhold  opstår,  eller  hvis  du  ikke  er  sikker  på,  om  

det  er  sikkert  at bruge  produktet,  skal  du  holde  op  med  at  bruge  det,  og  

afmontere  det  fra  stikkontakten  og  telekommunikationslinjerne,  indtil  du  

har  talt  med  kundesupportcentret.  

v   Netledninger,  stik,  omformere,  forlængerledninger,  spændingsstabilisatorer  

eller  strømforsyninger,  der  er  knækkede,  itu  eller  ødelagte.  

v   Tegn på  overophedning,  røg,  gnister  eller  ild.  

v   Batteriet  er  beskadiget,  det  er  f.eks.  revnet,  bøjet  eller  trykket,  batteriet  læk-
ker,  eller  der  er  belægninger  på  batteriet.  

v   Der  lyder  knald,  smæld  eller  syden  fra  produktet,  eller  der  er  lugtgener  fra  

produktet.  

v   Der  er  spildt  væske,  eller  et objekt  er  faldet  ned  på  computeren,  netlednin-
gen  eller  omformeren.  

v   Computeren,  netledningen  eller  omformeren  er  våde.  

v   Produktet  har  været  tabt  eller  på  anden  måde  ødelagt.  

v   Produktet  fungerer  ikke  korrekt,  når  du  følger  betjeningsvejledningen.

Bemærk:   Hvis  du  bemærker  disse  forhold  med  et  produkt,  f.eks.  en  forlæn-
gerledning,  der  ikke  er fremstillet  af eller  for  Lenovo,  skal  du  

stoppe  med  at  bruge  produktet,  indtil  du  kan  kontakte  producenten  

for  at  få flere  oplysninger  eller  få  et passende  erstatningsprodukt.  

Sikkerhedsforskrifter 

Vær  altid  opmærksom  på  følgende  for  at  nedsætte  risikoen  for  fysiske  skader  

eller  ødelæggelse  af personlige  ejendele.  

Service og opgraderinger 

  

Pas  på!  

 Forsøg  ikke  selv  at servicere  et produkt,  medmindre  kundesupportcentret  har  bedt  

dig  om  at gøre  det,  eller  hvis  det  er angivet  i dokumentationen.  Brug  kun  en  

servicemedarbejder,  der  er godkendt  til at reparere  et bestemt  produkt.  
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Bemærk:   Nogle  dele  af computeren  kan  opgraderes  eller  udskiftes  af  kunden.  

Opgraderinger  kaldes  typisk  for  ekstraudstyr.  Dele,  der  kan  udskif-
tes  af  kunden,  kaldes  for  CRU’er  (Customer  Replaceable  Units).  

Lenovo  leverer  dokumentation  med  en  vejledning,  når  kunden  selv  

kan  installere  ekstraudstyr  eller  udskifte  CRU’er.  Du  skal  nøje  følge  

vejledningen,  når  du  selv  installerer  eller  udskifter  dele.  Når  com-
puteren  er  slukket,  det  vil  sige,  når  tændt-lampen  ikke  lyser, bety-
der  det  ikke  nødvendigvis,  at der  ikke  er spænding  i produktet.  

Kontrollér  altid,  at  der  er  slukket  for  strømmen,  og  at produktet  er  

afmonteret  fra  strømkilden,  inden  du  fjerner  dækslet  fra  et produkt  

med  netledning.  Der  er  flere  oplysninger  om  CRU’er  i afsnittet  

"CRU’er  (Customer  Replaceable  Units)"  i Guide  til  service  og  fejlfin-
ding,  som  leveres  sammen  med  computeren.  Kontakt  kundesup-
portcentret,  hvis  du  har  spørgsmål.  

Selv  om  der  ikke  er  nogen  dele,  der  bevæger  sig  i computeren,  når  netlednin-
gen  er  afmonteret,  skal  du  alligevel  være  opmærksom  på  følgende  advarsler.  

  

Fare!  

 

 

 

Farlige  bevægelige  dele.  Hold  fingre  og andre  legemsdele  væk  fra  dette  område.
  

  

Pas  på!  

 

 

 

Før du  udskifter  CRU’er,  skal  du slukke  for  computeren.  Vent  i 3 til 5 minutter,  så 

computeren  kan  afkøles,  inden  du  åbner  dækslet.  
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Netledninger og omformere 

  

Fare!  

 Brug  kun  de netledninger  og omformere,  der  leveres  af producenten.  Netledningen  

og omformeren  må  kun  bruges  til dette  produkt.  Brug  dem  ikke  til andre  produk-
ter.  

Netledningerne  skal  være  sikkerhedsgodkendt.  I Tyskland skal  det  være  H05VV-F,  

3G,  0,75  mm2 eller  bedre.  I andre  lande  skal  der  tilsvarende  benyttes  passende  

typer.  

Rul  aldrig  netledningen  omkring  omformeren  eller  et andet  objekt.  Det  kan  flosse,  

knække  eller  bøje  netledningen.  Det  kan  udgøre  en  sikkerhedsrisiko.  

Placér  altid  netledningerne  og andre  kabler,  så der  ikke  trædes  på  dem,  eller  så de 

ikke  kommer  i klemme.  

Beskyt  ledningen  og omformeren  mod  væsker.  Du må  f.eks.  ikke  placere  lednin-
gen  eller  omformeren  i nærheden  af håndvaske,  badekar,  toiletter  eller  på  gulve,  

der  bliver  vasket  med  flydende  rengøringsmidler.  Væsker  kan  forårsage  en  kort-
slutning,  især  hvis  netledningen  eller  omformeren  er blevet  beskadiget.  Væsker  

kan  også  gradvist  tære  stikket  på  netledningen  og/eller  stikket  på omformeren,  

hvilket  kan  forårsage  overophedning.  

Tilslut  altid  netledningerne  og signalkablerne  i den  korrekte  rækkefølge,  og 

kontrollér,  at alle  netledninger  sidder  korrekt  i stikket.  

Brug  ikke  omformere,  hvor  stikbenene  er tærede,  og/eller  som  viser  tegn  på over-
ophedning,  f.eks.  ødelagt  plastic.  

Brug  ikke  netledninger,  hvor  stikkene  i begge  ender  viser  tegn  på  tæring  eller  

overophedning,  eller  hvor  netledningen  er ødelagt  på nogen  måde.  

  

Forlængerledninger og lignende udstyr 

  

Fare!  

 Kontrollér,  at de forlængerledninger,  spændingsstabilisatorer,  UPS  (Uninterruptible  

Power  Supply)  og multistikdåser,  som  du  bruger,  kan  håndtere  produktets  

strømkrav.  Du  må  aldrig  overbelaste  dette  udstyr.  Hvis  du  bruger  multistikdåser,  

må  belastningen  ikke  overstige  multistikdåsens  inputkapacitet.  Kontakt  en  elektri-
ker,  hvis  du har  spørgsmål  vedrørende  belastninger,  strømkrav  og 

inputspecifikationer.  
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Stik og stikkontakter 

  

Fare!  

 Hvis  den  stikkontakt,  som  du vil bruge  sammen  med  computeren,  er ødelagt  eller  

tæret,  må  du ikke  benytte  den,  før  den  er udskiftet  af en autoriseret  elektriker.  

Du må  ikke  bøje  eller  ændre  stikket.  Hvis  stikket  er ødelagt,  skal  du  kontakte  pro-
ducenten  for at få et andet  stik.  

Brug  ikke  samme  stikkontakt,  som  du  bruger  til andre  apparater,  der  trækker  store  

mængder  strøm.  Du  risikerer,  at ustabil  spænding  ødelægger  computeren,  data  

eller  tilsluttede  enheder.  

Nogle  produkter  er udstyret  med  et 3-benet  stik.  Disse  stik  må  kun  anvendes  sam-
men  med  en  stikkontakt  med  jordforbindelse.  Det er en sikkerhedsforanstaltning.  

Du må  ikke  ignorere  denne  sikkerhedsforanstaltning  ved  at prøve  at indsætte  stik-
ket  i en stikkontakt  uden  jordforbindelse.  Hvis  du  ikke  kan  indsætte  stikket  i stik-
kontakten,  skal  du kontakte  en elektriker,  så han  kan  installere  en godkendt  

stikkontakt.  Du  må  aldrig  overbelaste  en  stikkontakt.  Den  generelle  

systembelastning  må  ikke  overstige  80 % af strømforsyningens  kapacitet.  Kontakt  

en elektriker  for at få flere  oplysninger,  hvis  du  har  spørgsmål  om  strømbelastning  

og grenens  strømkapacitet.  

Kontrollér,  at ledningsføringen  til den  stikkontakt,  du bruger,  er korrekt,  at der  er 

nem  adgang  til stikkontakten,  og at den  sidder  tæt på  udstyret.  Du  må  ikke  

strække  netledninger  helt  ud,  da det  kan  ødelægge  dem.  

Kontrollér,  at stikkontakten  leverer  korrekt  spænding  og strøm  til det produkt,  du  

installerer.  

Vær  forsigtig,  når  du  tilslutter  og tager  netledninger  ud  af stikkontakten.  

  

Sikkerhedsforskrifter for strømforsyning 

  

Fare!  

 Du må  aldrig  fjerne  dækslet  fra  strømforsyningsenheden  eller  fra andre  dele  med  

denne  mærkat.  

 

Der  er farlig  spænding,  strøm  og farlige  energiniveauer  i alle  komponenter,  hvor  

denne  mærkat  sidder  på.  Disse  komponenter  indeholder  ingen  dele,  der  kan  

udskiftes  eller  repareres.  Kontakt  en servicetekniker,  hvis  du  mener,  der  er proble-
mer  med  en af disse  dele.  
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Eksterne enheder 

  

Pas  på!  

 De  eneste  kabler  til eksterne  enheder,  du  må  tilslutte  eller  afmontere,  mens  compu-
teren  er tændt,  er USB-  og 1394-kabler.  Ellers  risikerer  du  at beskadige  computeren.  

Vent  mindst  fem  sekunder  efter  computeren  er slukket,  før  du afmonterer  eksterne  

kabler,  for  at undgå  eventuel  skade  på tilsluttede  enheder.  

  

Batterier 

  

Fare!  

 Computere,  der  er fremstillet  af Lenovo,  indeholder  et batteri  på størrelse  med  en  

mønt,  som  forsyner  systemuret  med  strøm.  Derudover  bruger  mange  bærbare  pro-
dukter,  f.eks.  bærbare  computere,  et genopladeligt  batteri,  til at forsyne  systemet  

med  strøm,  når  der  ikke  er en stikkontakt  i nærheden.  De  batterier,  der  leveres  af 

Lenovo  til brug  i produktet,  er testet  for  kompatibilitet  og må  kun  udskiftes  med  

godkendte  dele.  

Du  må  aldrig  åbne  et batteri.  Du  må  ikke  knuse,  punktere  eller  brænde  batteriet,  

og du  må  heller  ikke  kortslutte  metalkontakterne.  Du må  ikke  udsætte  batteriet  for 

vand  eller  andre  væsker.  Du  må  kun  oplade  batteriet  i henhold  til  vejledningen  i 

produktdokumentationen.  

Forkert  behandling  af batterier,  kan  få dem  til at overophedes,  hvilket  kan  forår-
sage,  at  gasser  eller  flammer  kan  komme  fra  batteriet  eller  systembatteriet.  Hvis  

batteriet  er ødelagt,  eller  hvis  batteriet  aflades,  eller  hvis  der  opbygges  belægnin-
ger  på  batteriets  kontakter,  skal  du holde  op med  at bruge  batteriet  og få et andet  

fra  producenten.  

Batteriets  levetid  kan  formindskes,  hvis  det  ikke  bruges  i længere  tid.  Hvis  visse  

genopladelige  batterier  (især  Li-Ion-batterier)  ikke  bruges,  når  de er afladede,  kan  

det  forøge  risikoen  for, at batteriet  kortsluttes,  hvilket  kan  forkorte  batteriets  leve-
tid,  og det  kan  også  udgøre  en sikkerhedsrisiko.  Aflad  ikke  genopladelige  Li-Ion-
batterier  fuldstændigt,  og  opbevar  ikke  disse  batterier  i en afladet  tilstand.  
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Genopladelige batterier 

  

Fare!  

 Skil  ikke  batteriet  ad, og  forsøg  ikke  at ændre  på batteriet.  Forsøg  på  dette  kan  

medføre  eksplosion  eller  lækage.  Garantien  dækker  kun  det  batteri,  Lenovo  angi-
ver,  og  den  dækker  ikke  batterier,  der  er blevet  ændret  eller  skilt  ad. 

Der  er fare  for  eksplosion,  hvis  det  genopladelige  batteri  ikke  udskiftes  korrekt.  

Batteriet  indeholder  små  mængder  skadelige  stoffer.  Følg  nedenstående  anvisnin-
ger  for ikke  at komme  til  skade:  

v   Udskift  kun  batteriet  med  et batteri  af en  type,  der  anbefales  af Lenovo.  

v   Hold  batteriet  væk  fra  åben  ild.  

v   Udsæt  ikke  batteriet  for vand  eller  regn.  

v   Skil  ikke  batteriet  ad. 

v   Kortslut  ikke  batteriet.  

v   Opbevar  batteriet,  så  det  er utilgængeligt  for  børn.  

v   Undgå  at tabe  batteriet.

Læg  ikke  batteriet  i affald,  der  smides  i affaldsdepoter.  Gældende  miljøbestem-
melser  skal  overholdes,  når  batteriet  kasseres.  Spørg  kommunens  tekniske  forvalt-
ning  (miljøafdelingen).  

Batteriet  skal  opbevares  ved  stuetemperatur  og være  opladet  til ca. 30 - 50%  af dets  

kapacitet.  Vi anbefaler,  at batteriet  oplades  en gang  om  året  for  at forhindre  

overafladning.
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Litiumbatteri 

  

Fare!  

 Fare  for  eksplosion,  hvis  batteriet  ikke  installeres  korrekt. 

Udskift  kun  litiumbatteriet  med  et batteri  af samme  type  eller  en tilsvarende  type,  

der  anbefales  af producenten.  Batteriet  indeholder  litium  og kan  eksplodere,  hvis  

det  ikke  bruges,  håndteres  eller  kasseres  korrekt.  

Du  må  ikke:  

v   udsætte  batteriet  for  vand  

v   opvarme  det  til mere  end  100°C  

v   åbne  det  eller  forsøge  at reparere  det.

Batteriet  skal  kasseres  i henhold  til de lokale  kommunale  bestemmelser.  Spørg  

kommunens  tekniske  forvaltning  (miljøafdelingen).  

Følgende  bemærkning  gælder  brugere  i Californien,  USA.  

Følgende  afsnit  er på  engelsk  og kan  evt.  benyttes,  når computeren  benyttes  i udlan-
det.  

California  Perchlorate  Information:  

Products  containing  CR  (manganese  dioxide)  lithium  coin  cell batteries  may  

contain  perchlorate.  

Perchlorate  Material  —  special  handling  may  apply.
See  http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Varme og ventilation 

  

Fare!  

 Computere,  vekselstrømsadaptere  og andet  tilbehør  genererer  varme,  når  de  er 

tændt,  og når  batteriet  oplades.  Bærbare  computere  kan  generere  meget  varme  pga.  

deres  kompakte  størrelse.  Følg  altid  disse  grundlæggende  forholdsregler:  

v   Når  computeren  er tændt,  og når  batteriet  oplades,  bliver  bunden  af computeren,  

håndledsstøtten  og  andre  dele  varme.  Lad  ikke  de varme  dele  af computeren  

være  i berøring  med  hænderne  eller  kropen  i længere  tid. Når  du  bruger  tastatu-
ret,  skal  du undgå  at lade  håndfladerne  hvile  på håndledsstøtten  i længere  tid.  

Computeren  udsender  en del  varme  under  normal  drift.  Varmeudviklingen  

afhænger  af systemaktiviteten  og batteriopladningsniveauet.  Langvarig  kontakt  

med  kroppen  kan  forårsage  ubehag  og muligvis  give  forbrændinger.  Når  du  bru-
ger  tastaturet,  skal  du jævnligt  holde  pauser  og  flytte  hænderne  fra  håndledsstøt-
ten.  Vær  forsigtig  med  ikke  at bruge  tastaturet  i for  lang  tid.  

v   Brug  ikke  computeren,  og oplad  ikke  batteriet  i nærheden  af brændbare  eller  

eksplosive  materialer.  

v   Ventilationshuller,  blæsere  og/eller  køleplader  leveres  med  produktet  af sikker-
hedsmæssige  årsager,  og  for at give  en mere  behagelig  og pålidelig  drift.  Du  kan  

komme  til at blokere  disse,  hvis  du bruger  computeren  i sengen,  på en  sofa,  et 

tæppe  eller  lignende.  Du  må  aldrig  blokere,  tildække  eller  deaktivere  disse  faci-
liteter.  

v   Vekselstrømsadapteren  genererer  varme,  når  den  er tilsluttet  en stikkontakt  og 

computeren.  Læg  ikke  adapteren  i skødet,  når  du  bruger  den.  Brug  ikke  

vekselstrømsadapteren  til at varme  dig  ved.  Langvarig  kontakt  med  kroppen  kan  

eventuelt  give  forbrændringer.  

Følg  disse  grundlæggende  forholdsregler:  

v   Sørg  for, at dækslet  er lukket,  når  computeren  er sat  til. 

v   Undersøg  regelmæssigt  computerens  yderside  for at se,  om  der  har  samlet  sig  

støv.  

v   Fjern  støv  fra  luftgitre  og huller  i dækslet.  Det  kan  være  nødvendigt  at rengøre  

computeren  oftere,  hvis  den  er placeret  på  et sted,  hvor  der  er meget  støvet  eller  

meget  trafik.  

v   Undgå  at blokere  eller  tildække  ventilationshullerne.  

v   Benyt  ikke  computeren,  mens  den  står  i et skab  eller  lignende,  da  det  kan  øge  

risikoen  for  overophedning.  

v   Temperaturen  på luftstrømmen  ind  i computeren  må  ikke  overstige  35°  C. 

 

 

Kapitel 1. Vigtige  sikkerhedsforskrifter  9



Sikkerhedsforskrifter for CD- og DVD-drev 

  

Fare!  

 I CD-  og DVD-drev  roterer  disken  med  høj  hastighed.  Hvis  en CD  eller  DVD  er 

revnet  eller  på anden  måde  fysisk  beskadiget,  kan  den  blive  ødelagt,  når  den  bru-
ges  i drevet.  Gør  følgende  for  at beskytte  mod  eventuel  beskadigelse  og for  at ned-
sætte  risikoen  for, at computeren  bliver  ødelagt:  

v   Opbevar  altid  CD’er/DVD’er  i den  oprindelige  indpakning.  

v   Opbevar  aldrig  CD’er/DVD’er  i direkte  sollys,  og aldrig  i nærheden  af direkte  

varmekilder.  

v   Fjern  CD’er/DVD’er  fra computeren,  når  de ikke  bruges.  

v   Bøj  eller  vrid  ikke  CD’er/DVD’er,  og brug  ikke  magt  til at placere  dem  i compu-
teren  eller  i indpakningen.  

v   Kontroller,  at CD’en/DVD’en  ikke  har  revner,  før du bruger  den.  Brug  ikke  rev-
nede  eller  ødelagte  diske.  
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Sikkerhedsforskrifter vedrørende elektrisk strøm 

  

Fare!  

 Elektrisk  strøm  fra  el-,  telefon-  og  kommunikationskabler  kan  være  farlig.  

Undgå  elektrisk  stød:  

v   Brug  ikke  computeren  i tordenvejr.  

v   Tilslut  eller  fjern  ikke  kabler,  og installér,  vedligehold,  eller  omkonfigurér  ikke  

computeren  i tordenvejr.  

v   Slut  alle  netledninger  til korrekt  jordforbundne  stikkontakter.  

v   Slut  enhver  enhed,  der  skal  forbindes  med  dette  produkt,  til korrekt  forbundne  

stikkontakter.  

v   Brug  kun  én  hånd,  når  du  skal  tilslutte  eller  afmontere  signalkabler.  

v   Tænd  aldrig  for  udstyr  på steder,  hvor  der  er fare  for brand  og  vand-  eller  

bygningsskader.  

v   Medmindre  installations-  og konfigurationsvejledningen  siger  noget  andet,  skal  

du afmontere  de  tilsluttede  netledninger,  batteriet  og alle  kablerne,  inden  du  

åbner  enhedernes  dæksler.  

v   Du  må  ikke  bruge  computeren,  før du har  lukket  dækslet.  Brug  aldrig  compute-
ren,  når  dækslet  er åbent.  

v   Tilslut  og afmontér  kabler  som  beskrevet  i det  følgende  ved  installation  eller  

flytning  af produktet  eller  tilsluttet  udstyr  eller  ved  åbning  af produktets  eller  

udstyrets  dæksler.  

Ved  montering:  

1.   Sluk  for alt  udstyr.  

2.   Slut  først  alle  kabler  til  enhederne.  

3.   Slut  signalkablerne  til  stikkene.  

4.   Sæt  netledningerne  i stikkontakterne.  

5.   Tænd  for  enhederne.  

Ved  afmontering:  

1.   Sluk  for alt  udstyr.  

2.   Tag  netledningerne  ud  af stikkontakten.  

3.   Tag  signalkablerne  ud  af stikkene.  

4.   Tag  alle  kablerne  ud af enhederne.  

Tag  netledningen  ud af stikkontakten,  før  du slutter  andre  strømkabler  til 

ThinkPad-computeren.  

Du må  først  sætte  netledningen  i stikkontakten  igen,  når  alle  andre  strømkabler  er 

sluttet  til  computeren.  
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Sikkerhedsforskrifter for modem 

  

Fare!  

 Brug  kun  telekommunikationsledning  nr. 26 AWG eller  større  for  at nedsætte  risi-
koen  for  brand.  

Følg  disse  grundlæggende  sikkerhedsforskrifter,  når  du  bruger  teleudstyr,  for  at 

nedsætte  risikoen  for  brand,  elektrisk  stød  eller  personskade:  

v   Tilslut  og  afmontér  ikke  kablet  fra telefonstikket,  når  det  er tordenvejr.  

v   Installér  aldrig  telefonstik  i våde  lokaliteter.  Benyt  ikke  computeren  i nærheden  

af vand.  

v   Rør  ikke  ved  ikke-isolerede  telefonledninger  eller  stik,  medmindre  

telefonledningen  er taget  ud af netværksinterfacet.  

v   Vær  forsigtig,  når  du installerer  eller  ændrer  en telefonforbindelse.  

v   Benyt  ikke  computeren  via  telefonforbindelsen,  når  det  er tordenvejr.  Der  er fare  

for  elektrisk  stød  fra lynnedslag.  

v   Brug  ikke  en telefon  (bortset  fra  en  trådløs)  i tordenvejr.  

v   Brug  ikke  telefonen  til at rapportere  et gasudslip  i nærheden  af udslippet.
  

Sikkerhedsforskrifter for laser 

Nogle  pc’er  leveres  med  et  CD-drev  eller  DVD-drev.  CD-  og  DVD-drev  sælges  

også  separat  som  ekstraudstyr.  CD-  og  DVD-drev  er laserprodukter.  På  drevet  

sidder  følgende  klassifikationsmærkat:  

   CLASS  1 LASER  PRODUCT  

   LASER  KLASSE  1 

   LUOKAN  1 LASERLAITE  

   APPAREIL  A  LASER  DE  CLASSE  1 

   KLASS  1 LASER  APPARAT  

  

 

Eksempel  på  mærkat  

Drevene  opfylder  IEC’s  (International  Electrotechnical  Commission)  standard  

nr.  60825-1  og  CENELEC  EN  60825-1  for  klasse  1 laserprodukter.  
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Klasse  I laserprodukter  anses  ikke  for  at være  farlige.  Lasersystemet  i det  opti-
ske  lagerdrev  er  konstrueret,  så  der  ikke  er  adgang  til laserstråling  over  klasse  

1 ved  normal  brug,  vedligeholdelse  eller  service.  

Vær  opmærksom  på  følgende,  når  der  er  installeret  et CD-  eller  DVD-drev:  

  

Fare!  

 

 Visse  CD-  og  DVD-drev  indeholder  en  indbygget  klasse  3A  eller  klasse  3B  

laserdiode.  Vær  opmærksom  på  følgende:  

  

Fare!  

   

Brug  af kontakter,  justeringer  eller  udførelse  af andre  procedurer  end  dem,  der  er 

angivet  i denne  bog,  kan  medføre  alvorlig  strålingsfare.  

Fjern  ikke  drevenes  dæksler.  Fjern  ikke  CD-  eller  DVD-drevets  dæksler.  Det kan  

resultere  i alvorlig  strålingsfare.  Drevene  indeholder  ingen  dele,  der  kan 

udskiftes  eller  repareres.  

Hvis  disse  sikkerhedsforskrifter  ikke  overholdes,  og drevet  åbnes,  er der  

laserstråling.  Se  ikke  direkte  ind  i laserstrålen,  og benyt  ikke  optiske  

instrumenter  til at se ind  i laserstrålen.  Undgå  direkte  laserstråling.  
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LCD-skærm (Liquid Crystal Display) 

  

Pas  på!  

   

Brug af hovedtelefoner eller hovedsæt 

Hvis  computeren  både  har  et  hovedtelefonstik  og  et  lydudgangsstik,  skal  du  

altid  bruge  hovedtelefonstikket  til  hovedtelefoner  og  hovedsæt.  

Det  kan  være  farligt  at  bruge  hovedtelefoner  eller  hovedsæt  gennem  længere  

tid  med  høj  lydstyrke,  hvis  hovedtelefonerne  eller  hovedsættet  ikke  overhol-
der  specifikationerne  i EN  50332-2.  Specifikationerne  i EN  50332-2  begrænser  

lydenheders  lydtryksniveau  til  100  dB  for  at beskytte  mod  høretab.  

Hvis  Lenovo-computeren  blev  leveret  med  hovedtelefoner  eller  et  hovedsæt,  

overholder  hovedtelefonerne  eller  hovedsættet  allerede  specifikationerne  i EN  

50332-2.  Det  kan  være  farligt  at  bruge  hovedtelefoner,  der  ikke  overholder  EN  

50332-2.  

Andre sikkerhedsforskrifter 

  

Fare!  

   

LCD-skærmens  lysstofrør  indeholder  en mindre  mængde  kviksølv.  Læg  den  ikke  

i affald,  der  smides  i affaldsdepoter.  Det  skal  kasseres  i henhold  til de lokale  

bestemmelser.  Spørg  kommunens  tekniske  forvaltning  (miljøafdelingen).  

LCD-skærmen  er lavet  af glas  og kan  gå  i stykker,  hvis  computeren  tabes  eller  

ikke  behandles  forsigtigt.  Hvis  LCD-skærmen  går  i stykker,  og du  får  noget  af 

væsken  i øjnene  eller  på  hænderne,  skal  du straks  vaske  de  udsatte  områder  med  

vand  i mindst  et kvarter.  Hvis  du  senere  får  symptomer  på irritation  eller  

forgiftning,  skal  du søge  læge.  

Plasticposer  kan  være  farlige.  Hold  plasticposer  uden  for børns  rækkevidde  for  

at udgå  risiko  for kvælning.  
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Bemærkning  til  brugere  af  Tablet-computere  

Sikkerhedsforskrift  til  brugere  i Australien:  

  

Fare!  

 

 Bemærkning  til  brugere  i USA  

Mange  pc-produkter  og  meget  udstyr  indeholder  ledninger  eller  kabler,  f.eks.  

netledninger  eller  kabler,  der  bruges  til  at  slutte  udstyret  til  en  pc.  Hvis  dette  

produkt  indeholder  en  sådan  type  ledning  eller  kabel,  gælder  følgende  advar-
sel:  

  

Advarsel!  

    

Tilslut  ikke  telefonledningen  i Tablet-tilstand.  

Når  du  bruger  ledningen  til  dette  produkt  eller  ledninger  til tilbehør,  der  sælges  

sammen  med  dette  produkt,  udsættes  du  for  bly, som  anses  for  at være  årsag  til 

kræft,  fosterskader  og forringelse  af forplantningsevnen.  Vask hænder  efter  brug. 

Gem  denne  vejledning.  
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Kapitel  2. Driftsbetingelser  og  andre  vigtige  bemærkninger  

Driftsbetingelser 

Det  optimale  driftsmiljø  for  computeren  er 10°C  - 35°C  med  en  luftfugtighed  

mellem  35%  og  80%.  Hvis  computeren  bliver  opbevaret  eller  transporteret  ved  

temperaturer  lavere  end  10°C,  skal  du  langsomt  lade  computeren  varme  op  til  

en  optimal  driftstemperatur  på  10°C  - 35°C,  før  du  bruger  den.  Det  kan  tage  

op  til  to  timer  under  ekstreme  forhold.  Hvis  du  ikke  lader  computeren  opnå  

en  optimal  temperatur,  før  du  bruger  den,  risikerer  du  uoprettelige  skader  på  

computeren.  

Hvis  det  er  muligt,  skal  du  placere  computeren  i et  velventileret  og  tørt  

lokale,  og  ikke  i direkte  sol.  

Undgå  at have  elektriske  apparater  som  f.eks.  ventilatorer,  radioer,  forstær-
kede  højtalere  og  mikroovne  tæt  på  computeren,  fordi  de  stærke  magnetfelter,  

der  genereres  af  disse  apparater,  kan  beskadige  skærmen  og  data  på  hard-
disken.  

Sæt  ikke  drikkevarer  oven  på  eller  ved  siden  af computeren  eller  tilsluttede  

enheder.  Hvis  du  spilder  væske  på  eller  i computeren  eller  en  tilsluttet  enhed,  

kan  der  opstå  en  kortslutning  eller  anden  skade.  

Undgå  spisning  eller  rygning  hen  over  tastaturet.  Der  kan  opstå  skader,  hvis  

der  kommer  krummer  eller  aske  i tastaturet.  

Undgå statisk elektricitet 

Statisk  elektricitet  er  ikke  skadelig  for  mennesker.  Imidlertid  kan  det  beska-
dige  computerens  dele  og  udstyr.Dele,  der  er  følsomme  over  for  statisk  elek-
tricitet,  kan  blive  beskadiget,  hvis  du  ikke  håndterer  dem  korrekt.  Når  ud  

pakker  ekstraudstyr  eller  CRU’er  ud,  må  du  først  åbne  den  antistatiske  pose,  

når  du  bliver  bedt  om  det  i vejledningen.  

Følg  disse  forholdsregler  for  at  undgå  statisk  elektricitet,  når  du  håndterer  

ekstraudstyr  eller  CRU’er,  eller  når  computeren  er  åben:  

v   Begræns  dine  bevægelser.  Når  du  bevæger  dig,  skabes  der  statisk  elektrici-
tet  omkring  dig.  

v   Håndtér  altid  komponenterne  forsigtigt.  Tag fat  i kanten  af  adaptere,  

hukommelsesmoduler  og  andre  kredsløbskort.  Rør  aldrig  ved  kredsløbene.  

v   Lad  ikke  andre  røre  ved  komponenterne.  
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v   Når  du  installerer  en  del,  der  er følsom  over  for  statisk  elektricitet,  skal  du  

lade  den  antistatiske  pose  med  delen  i røre  ved  udvidelsesportens  metal-
dæksel  eller  ved  en  anden  umalet  metalflade  på  computeren  i mindst  to  

sekunder.  Det  reducerer  statisk  elektricitet  i posen  og  fra  din  krop.  

v   Hvis  det  er muligt,  skal  du  installere  den  nye  del  direkte  i computeren,  når  

du  har  taget  den  ud  af den  antistatiske  pose,  uden  at lægge  delen  fra  dig.  

Hvis  det  ikke  er muligt,  skal  du  lægge  den  antistatiske  pose  på  en  plan  

overflade  og  lægge  delen  på  posen.  

v   Du  må  ikke  lægge  delen  på  computerens  dæksel  eller  på  andet  metallisk  

materiale.

Rengøring og vedligeholdelse 

Det  er  vigtigt  at  renholde  computeren  og  skrivebordet.  Sluk  for  computeren,  

og  afmontér  netledningen,  før  du  rengør  computeren.  Sprøjt  ikke  flydende  

rengøringsmidler  direkte  på  computeren,  og  brug ikke  brændbare  rengørings-
midler.  Kom  rengøringsmidlet  på  en  blød  klud,  og  tør  computerens  overflader  

af.  

Datasikkerhed 

Slet  ikke  ukendte  filer, og  revidér  ikke  navne  på  filer  eller  biblioteker,  du  ikke  

selv  har  oprettet.  Hvis  du  gør  det  alligevel,  risikerer  du,  at programmerne  

ikke  virker.  Vær  opmærksom  på,  at når  du  har  adgang  til  netværksressourcer,  

er  computeren  udsat  for  virus,  hackere,  spyware  og  andet,  der  kan  beskadige  

computeren,  programmerne  eller  data.  Du  er selv  ansvarlig  for  at sikre,  at du  

har  passende  beskyttelse  i form  af  firewall-,  antivirus-  og  anti-spyware-pro-
grammer,  og  for  at  holde  disse  programmer  opdateret.  
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Kapitel  3. Oplysninger  om  garanti  

Lenovo Begrænset garanti 

L505-0010-00  09/2006  

Denne  Begrænsede  Lenovo-Garanti  gælder  kun  Lenovo-hardwareprodukter,  som  De  køber  til  

egen  brug og  ikke  til  videresalg.  Andre  Lenovo-dokumenter,  der  henviser  til denne  garanti,  

kan  henvise  til  den  som  ″Garantibeviset″  (på  engelsk  ″Statement  of Limited  Warranty″/
SOLW).  

Hvad  denne  garanti  omfatter  

Lenovo  garanterer,  at  alle  hardwareprodukterne  er  fri  for  materiale-  og  fabrikationsfejl  ved  

normal  brug i garantiperioden.  Garantien  for  et  produkt  begynder  på  den  oprindelige  købs-
dato,  der  står  på  fakturaen,  medmindre  Lenovo  skriftligt  meddeler  andet.  Den  garantiperiode  

og  den  type  service,  der  ydes  på  produktet  i henhold  til  garantien,  er  angivet  nedenfor  i 

afsnittet  “Garantioplysninger”  på  side  23.  

DENNE  GARANTI  ER  DERES  ENESTE  GARANTI,  OG  DEN  TRÆDER  I STEDET  FOR  

EVENTUELLE  ANDRE  UDTRYKKELIGE  ELLER  STILTIENDE  GARANTIER  OG  FORUD-
SÆTNINGER,  HERUNDER  BL.A.  STILTIENDE  GARANTIER  OG  FORUDSÆTNINGER  

VEDRØRENDE  SALGBARHED  ELLER  EGNETHED  TIL  ET  BESTEMT  FORMÅL.   VISSE  

LANDES  LOVGIVNING  TILLADER  IKKE  FRASKRIVELSE  AF  UDTRYKKELIGE  ELLER  

STILTIENDE  GARANTIER,  OG  OVENNÆVNTE  FRASKRIVELSER  GÆLDER  SÅLEDES  

MULIGVIS  IKKE  DEM.  VISSE  LANDES  LOVGIVNING  TILLADER  IKKE  FRASKRI-
VELSE  AF  UDTRYKKELIGE  ELLER  STILTIENDE  GARANTIER,  OG  OVENNÆVNTE  

FRASKRIVELSER  GÆLDER  SÅLEDES  MULIGVIS  IKKE  DEM.  I SÅ  FALD  VIL  GARAN-
TIERNE  KUN  GÆLDE  I DET  OMFANG,  DER  KRÆVES  AF  LOVGIVNINGEN,  OG  DE  

VIL  VÆRE  BEGRÆNSET  TIL  GARANTIPERIODEN.  DER  GÆLDER  INGEN  GARAN-
TIER  EFTER  UDLØBET  AF  GARANTIEN.  VISSE  LANDES  LOVGIVNING  TILLADER  

IKKE  BEGRÆNSNINGER  I VARIGHEDEN  AF  EN  STILTIENDE  GARANTI,  OG  OVEN-
NÆVNTE  BEGRÆNSNINGER  I GARANTIENS  VARIGHED  GÆLDER  SÅLEDES  

MULIGVIS  IKKE  DEM.  

Sådan  får  De  service  i garantiperioden  

Hvis  produktet  ikke  virker  i henhold  til  garantien  i garantiperioden,  kan  De  få  garantiservice  

ved  at  kontakte  Lenovo  eller  en  godkendt  serviceleverandør.  De  kaldes  begge  for  ″Serviceleve-
randør″.  De  kan  se  en  oversigt  over  Serviceleverandører  med  tilhørende  telefonnumre  på  

http://www.lenovo.com/support/phone.  
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Garantiservice  er  muligvis  ikke  tilgængelig  alle  steder,  ligesom  den  kan  variere  fra  sted  til  

sted.  De  kan  blive  opkrævet  betaling  for  service,  der  udføres  uden  for  Serviceleverandørens  

normale  serviceområde.  Kontakt  den  lokale  Serviceleverandør  for  nærmere  oplysninger  om  

netop  Deres  område.  

Hvad  Serviceleverandøren  vil  gøre  for  at afhjælpe  problemet  

Når  De  kontakter  en  Serviceleverandør,  skal  De  følge  de  procedurer  for  fejlfinding  og  pro-
blemløsning,  som  De  får  oplyst.  

Serviceleverandøren  vil  forsøge  at  identificere  og  løse  Deres  problem  over  telefonen  eller  via  

fjernassistance.  Serviceleverandøren  kan  give  Dem  anvisninger  om  at downloade  og  installere  

bestemte  softwareopdateringer.  

Nogle  problemer  kan  løses  ved,  at  De  selv  udskifter  en  del,  f.eks.  et  tastatur,  en  mus,  en  højta-
ler,  hukommelse,  en  harddisk  eller  en  portreplikator.  Sådanne  dele  kaldes  CRU-dele  (Custo-
mer  Replaceable  Unit).  I så  fald  sender  Serviceleverandøren  CRU-delen  til  Dem,  og  De  foreta-
ger  derefter  selv  udskiftningen.  

Hvis  problemet  ikke  kan  løses  over  telefonen  eller  via  fjernassistance,  ved  at De  installerer  

softwareopdateringerne  eller  ved  hjælp  af  en  CRU-del,  vil  Serviceleverandøren  yde  service  i 

henhold  til  den  type  garantiservice,  der  er  angivet  for  produktet  under  afsnittet  

“Garantioplysninger”  på  side  23.  

Hvis  Serviceleverandøren  konstaterer,  at  Deres  produkt  ikke  kan  repareres,  udskifter  Servi-
celeverandøren  produktet  med  et  produkt  med  mindst  tilsvarende  funktionalitet.  

Hvis  Serviceleverandøren  konstaterer,  at  Deres  produkt  hverken  kan  repareres  eller  udskiftes,  

har  De  alene  ret  til  at  returnere  produktet  til  det  sted,  De  har  købt  det,  eller  til  Lenovo,  og  De  

vil  få  refunderet  købsprisen.  

Udskiftning  af  et produkt  eller  en  del  

Når  der  som  led  i den  service,  der  ydes  i henhold  til  garantien,  sker  udskiftning  af et  produkt  

eller  en  del,  bliver  den  del,  som  Serviceleverandøren  fjerner,  Lenovos  ejendom,  og  den  nye  

del,  der  installeres,  bliver  Deres  ejendom.  Alle  de  fjernede  dele  skal  være  originale  og  uæn-
drede.  Den  del,  der  installeres  i stedet,  er  ikke  nødvendigvis  ny,  men  vil  være  i god  og  funkti-
onsdygtig  stand  og  med  mindst  tilsvarende  funktionalitet  som  det  udskiftede  produkt  eller  

element.  Den  nye  del  får  samme  garantistatus  som  den  udskiftede  del.  

Før  Serviceleverandørens  udskiftning  af en  del,  er  De  indforstået  med  at foretage  Dem  føl-
gende:  

1.   fjerne  alle  faciliteter,  dele,  ekstraudstyr,  ændringer  og  tilslutninger,  der  ikke  er omfattet  af 

garantien,  

2.   sørge  for,  at  produktet  ikke  er behæftet  med  juridiske  forpligtelser  eller  begrænsninger,  der  

forhindrer,  at  det  udskiftes,  og  

 

20 ThinkPad  Sikkerhedsforskrifter  og garantioplysninger



3.   opnå  ejerens  tilladelse  til,  at  Serviceleverandøren  yder  service  på  et  produkt,  som  De  ikke  

ejer.

Deres  øvrige  forpligtelser  

Inden  der  ydes  service,  er  De  indforstået  med,  hvor  dette  måtte  være  relevant,  at:  

1.   følge  de  reklamationsprocedurer,  som  Serviceleverandøren  angiver,  

2.   tage  kopi  af  eller  sikre  alle  programmer  og  data,  som  findes  på  produktet,  

3.   sørge  for,  at Serviceleverandøren  har  alle  systemnøgler  eller  kodeord  samt  tilstrækkelig,  fri  

og  sikker  adgang  til  Deres  adresse  til  at  kunne  opfylde  vilkårene  i denne  garanti,  og  

4.   sikre,  at  alle  oplysninger  om  identificerede  eller  identificérbare  personer  (″Personoplysnin-
ger″)  er  slettet  fra  produktet,  eller  at  De  overholder  al  gældende  lovgivning  for  så  vidt  

angår  eventuelle  Personoplysninger,  som  De  ikke  har  slettet.  

Brug  af  personlige  oplysninger  

Hvis  De  modtager  service  i henhold  til  denne  garanti,  vil  Lenovo  opbevare,  benytte  og  

behandle  oplysninger  om  den  udførte  service  og  Deres  kontaktoplysninger,  herunder  navn,  

telefonnumre,  adresse  og  e-mail-adresse.  Lenovo  benytter  oplysningerne  til  at  udføre  service  i 

henhold  til  denne  garanti  og  til  at  forbedre  forretningsforholdet  mellem  Dem  og  Lenovo,  f.eks.  

ved  internt  at  undersøge  effektiviteten  af  den  ydede  service.  Vi kan  f.eks.  kontakte  Dem  for  at 

høre,  hvor  tilfreds  De  har  været  med  den  udførte  garantiservice  eller  for  at informere  Dem  

om  eventuelle  produkter,  der  er blevet  tilbagekaldt,  eller  sikkerhedsmæssige  forhold.  I den  

forbindelse  vil  vi muligvis  overføre  Deres  oplysninger  til  et andet  land,  hvor  vi driver  forret-
ning,  eller  videregive  dem  til  andre,  der  handler  på  vores  vegne.  Vi kan  ligeledes  videregive  

oplysningerne  som  følge  af lovgivningsmæssige  eller  myndighedskrav.  

Hvad  denne  garanti  ikke  dækker  

Denne  garanti  dækker  ikke:  

v   at  produktet  fungerer  fejlfrit  og  uden  afbrydelser,  

v   tab  eller  beskadigelse  af  data,  

v   softwareprogrammer,  uanset  om  disse  er  leveret  sammen  med  produktet  eller  installeret  

efterfølgende,  

v   fejl  eller  skade,  der  opstår  som  følge  af  forkert  brug,  uheld,  ændring,  uegnet  fysisk  miljø  

eller  driftsmiljø,  naturkatastrofer,  overspænding  eller  uhensigtsmæssig  vedligeholdelse  fra  

Deres  side.  

v   eventuelle  tredjepartsprodukter,  herunder  dem,  som  Lenovo  på  Deres  anmodning  måtte  til-
vejebringe  og  levere  sammen  med  eller  indbygge  i Lenovo-produktet,  og  

v   enhver  form  for  teknisk  eller  anden  support  såsom  assistance  til  ″hvordan″-spørgsmål  og  

spørgsmål,  der  vedrører  produktets  opsætning  og installation.

Denne  garanti  bortfalder,  hvis  De  fjerner  eller  ændrer  produktets  eller  delenes  identifikations-
mærkater.  
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Ansvarsbegrænsning  

Lenovo  er  kun  ansvarlig  for  tab  eller  beskadigelse  af  Deres  produkt,  mens  det  er 1) i Servi-
celeverandørens  besiddelse  eller  2)  under  transport,  som  Serviceleverandøren  har  ansvaret  

for.   

Lenovo  og  Serviceleverandøren  er ikke  ansvarlige  for  Deres  data,  herunder  fortrolige  og  pri-
vate  data  eller  personoplysninger,  der  måtte  ligge  på  et produkt.  De  bør  fjerne  og/eller  tage  

en  kopi  af alle  sådanne  oplysninger  fra  produktet  forud  for  service  eller  returnering.  

Der  kan  opstå  situationer,  hvor  De  som  følge  af  Lenovos  forsømmelse  eller  andre  ansvarspå-
dragende  forhold  er berettiget  til  at få erstatning  fra  Lenovo.  I så  fald  er  Lenovos  erstatnings-
ansvar  i hvert  enkelt  tilfælde,  uanset  ansvarsgrundlaget  (herunder  væsentlig  misligholdelse,  

uagtsomhed,  fremsættelse  af  urigtige  oplysninger  eller  andet  forhold  inden  for  eller  uden  for  

kontrakt),  medmindre  og  i det  omfang  ansvar  ikke  kan  fraskrives  eller  begrænses  i henhold  til  

ufravigelige  lovregler,  begrænset  til  et beløb,  der  dækker  faktiske  direkte  tab,  op  til  det  beløb,  

De  har  betalt  for  produktet.  Denne  begrænsning  gælder  ikke  erstatning  for  personskade  (her-
under  død)  eller  tingsskade,  som  i henhold  til  lovgivningen  er  omfattet  af  Lenovos  erstat-
ningspligt.  

Denne  begrænsning  gælder  også  Lenovos  leverandører  og  forhandlere  og Serviceleverandø-
ren.  Begrænsningen  angiver  det  maksimale  beløb,  som  Lenovo  og  Lenovos  leverandører  og  

forhandlere  og  Serviceleverandøren  er  erstatningspligtig  for.  

LENOVO  OG  LENOVOS  LEVERANDØRER,  FORHANDLERE  OG  SERVICELEVERAN-
DØRER  ER  UNDER  INGEN  OMSTÆNDIGHEDER  ERSTATNINGSPLIGTIGE  FOR  FØL-
GENDE  FORHOLD:  1) ERSTATNINGSKRAV,  DER  GØRES  GÆLDENDE  MOD  DEM  AF  

TREDJEMAND,  2) TAB ELLER  BESKADIGELSE  AF  DERES  DATA ELLER  3)  SÆRSKILT  

DOKUMENTEREDE  TAB,  FØLGETAB,  INDIREKTE  TAB ELLER  EVENTUELLE  ØKONO-
MISKE  FØLGETAB,  HERUNDER  TAB AF  FORTJENESTE,  INDTJENING,  GOODWILL  

ELLER  FORVENTEDE  BESPARELSER,  SELV HVOR  DE  MÅTTE  VÆRE  BLEVET  GJORT  

BEKENDT  MED  MULIGHEDEN  FOR  SÅDANNE  TAB. VISSE  LANDES  LOVGIVNING  

TILLADER  IKKE  FRASKRIVELSE  ELLER  BEGRÆNSNING  AF  FØLGESKADER,  OG  

OVENNÆVNTE  BEGRÆNSNINGER  ELLER  FRASKRIVELSER  GÆLDER  SÅLEDES  

MULIGVIS  IKKE  DEM.  

Tvister  

Hvis  De  har  købt  produktet  i Cambodja,  Indonesien,  Filippinerne,  Vietnam  eller  Sri  Lanka, 

skal  eventuelle  tvister,  der  udspringer  af  eller  i forbindelse  med  denne  garanti,  afgøres  ende-
ligt  og  bindende  ved  voldgift  i Singapore,  og  denne  garanti  skal  være  underlagt,  fortolkes  i 

henhold  til  og  håndhæves  i overensstemmelse  med  lovgivningen  i Singapore  uden  hensynta-
gen  til  internationale  privatretlige  regler.  Hvis  De  har  købt  produktet  i Indien, skal  eventuelle  

tvister,  der  udspringer  af eller  i forbindelse  med  denne  garanti,  afgøres  endeligt  og  bindende  

ved  voldgift  i Bangalore  i Indien.  Voldgift  i Singapore  afholdes  i overensstemmelse  med  de  til  

enhver  tid  gældende  SIAC-regler  (Arbitration  Rules  of Singapore  International  Arbitration  
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Center).  Voldgift  i Indien  afholdes  i overensstemmelse  med  den  til  enhver  tid  gældende  lov-
givning  i  Indien.  Voldgiftskendelsen  er  endelig  og  bindende  for  parterne  og  kan  ikke  ind-
bringes  for  de  almindelige  domstole.  Voldgiftskendelsen  skal  endvidere  være  skriftlig  og  

angive  præmisserne  for  kendelsen.  Al  voldgiftsbehandling  skal  foregå  på  engelsk,  og  alle  

dokumenter,  der  fremlægges,  skal  være  på  engelsk,  ligesom  den  engelsksprogede  version  af 

denne  garanti  har  forrang  frem  for  versioner  på  andre  sprog  ved  voldgiften.  

Yderligere  rettigheder  

UD  OVER  DET  OVENFOR  ANFØRTE  HAR  DE  MULIGVIS  YDERLIGERE  RETTIGHE-
DER,  SOM  VARIERER  FRA  LAND  TIL  LAND.  DE  KAN  OGSÅ  HAVE  YDERLIGERE  RET-
TIGHEDER  I HENHOLD  TIL  GÆLDENDE  LOVGIVNING  ELLER  SKRIFTLIG  AFTALE  

MED  LENOVO.  INTET  I DENNE  GARANTI  PÅVIRKER  LOVBESTEMTE  RETTIGHE-
DER,  SOM  IKKE  KAN  FRASKRIVES  ELLER  BEGRÆNSES  VED  AFTALE,  HERUNDER  

FORBRUGERNES  RETSSTILLING  I HENHOLD  TIL  NATIONAL  LOVGIVNING  VEDRØ-
RENDE  SALG  AF  FORBRUGSVARER.  

Det  Europæiske  Økonomiske  Samarbejdsområde  (EØS)  

Kunder  i EØS  kan  kontakte  Lenovo  på  følgende  adresse:  Lenovo  Warranty  & Service  Quality  

Dept.,  PO  Box  19547,  Inverkip  Road,  Greenock,  Scotland  PA16 9WX.  Service  i henhold  til  

denne  garanti  på  Lenovo-hardwareproduker,  som  er købt  i et  EØS-land,  ydes  i alle  de  EØS-
lande,  hvor  Lenovo  har  lanceret  og  markedsført  produktet.  

Denne  begrænsede  Lenovo-garanti  kan  læses  på  andre  sprog  på  http://www.lenovo.com/
warranty.  

Garantioplysninger 

Garantiperiodens  varighed  kan  være  forskellig  fra  land  til  land.  Den  fremgår  af  Tillæg  A  i 

Guide  til  service  og  fejlfinding,  der  leveres  sammen  med  computeren.  

Hvis  dette  er  nødvendigt,  yder  Serviceleverandøren  reparations-  eller  udskiftningsservice  

afhængig  af  den  type  service,  der  er  omfattet  af  garantien  for  Deres  produkt,  og  den  service,  

der  er  tilgængelig.  Servicetidspunkt  afhænger  af reklamationstidspunkt,  om  de  nødvendige  

reservedele  er  til  rådighed  og  andre  forhold.  

Garantien  er på  tre  år  for  dele  og  et  år  for  arbejdsløn.  Det  betyder,  at Lenovo  yder  service  i 

henhold  til  garantien  for:  

a. dele  og  arbejdsløn  i garantiens  første  år  (eller  en  eventuel  længere  periode  fastsat  i henhold  

til  lovgivningen),  og  

b.  dele  (i form  af  udskiftning)  i garantiens  andet  og  tredje  år. Serviceleverandøren  vil  opkræve  

betaling  for  arbejdsløn  i forbindelse  med  reparation  eller  udskiftning  i garantiens  andet  og  

tredje  år.  

 

Kapitel 3. Oplysninger  om garanti  23

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


Den  type  service,  der  er  omfattet  af  garantien  

1.  CRU-service  (Customer  Replaceable  Unit)  

Ved  CRU-service  sender  Serviceleverandøren  CRU-dele  til  Dem,  og  De  foretager  derefter  selv  

installationen.  De  fleste  CRU-dele  er  nemme  at  installere,  medens  andre  kræver  visse  tekniske  

færdigheder  og  værktøj.  Oplysninger  om  CRU-dele  og  udskiftningsvejledning  leveres  sammen  

med  Deres  produkt,  men  kan  også  fås  ved  henvendelse  til  Lenovo.  De  kan  bede  en  Servicele-
verandør  om  at  installere  visse  CRU-dele  i henhold  til  en  af de  andre  typer  service,  som  er  

omfattet  af garantien  for  Deres  produkt.  Installation  af eksterne  CRU-dele  (f.eks.  mus,  tastatu-
rer  eller  skærme),  er  Deres  ansvar.  Lenovo  angiver  i det  materiale,  der  leveres  sammen  med  

en  CRU-del,  om  den  defekte  CRU-del  skal  returneres.  Når  Lenovo  kræver,  at  delen  returneres,  

så  1) vil  De  sammen  med  den  nye  CRU-del  modtage  returneringsanvisninger,  en  frankeret  

returmærkat  samt  returneringsemballage,  og  2)  De  vil  eventuelt  blive  faktureret  for  den  nye  

CRU-del,  hvis  Serviceleverandøren  ikke  har  modtaget  den  defekte  CRU-del  senest  30  dage  

efter,  at  De  har  modtaget  den  nye  CRU-del.  

2.  Onsite-service  

Ved  onsite-service  reparerer  eller  udskifter  Serviceleverandøren  produktet  på  Deres  adresse.  

De  skal  stille  et  velegnet  arbejdsområde  til  rådighed  for  Serviceleverandøren,  således  at det  er  

muligt  at  skille  Lenovo-produktet  ad  og  samle  det  igen.  For  visse  produkter  kan  det  ved  

bestemte  reparationer  være  nødvendigt,  at  Serviceleverandøren  sender  produktet  til  et  nær-
mere  angivet  servicecenter.  

3.  Kurér-  eller  depotservice  

Ved  kurér-  eller  depotservice  repareres  eller  udskiftes  Deres  produkt  hos  et nærmere  angivet  

servicecenter,  og  Serviceleverandøren  står  for  forsendelse.  De  er  ansvarlig  for  at afmontere  

produktet.  De  får  leveret  emballage  til  brug for  returneringen  af Deres  produkt  til  det  pågæl-
dende  servicecenter.  En  kurér  henter  Deres  produkt  og  afleverer  det  til  servicecentret.  Efter  

endt  reparation  eller  udskiftning  sørger  servicecentret  for  at levere  produktet  tilbage  til  Dem.   

4.  Kundeindleverings-  eller  indsendelsesservice  

Ved  kundeindleverings-  eller  indsendelsesservice  repareres  eller  udskiftes  Deres  produkt  hos  

et  nærmere  angivet  servicecenter,  og  De  står  selv  for  indlevering  eller  forsendelse.  Afhængig  

af  Serviceleverandørens  anvisninger  indleverer  eller  sender  De  produktet  forsvarligt  emballe-
ret  til  en  nærmere  angivet  adresse  (levering/forsendelse  forudbetalt,  medmindre  andet  er  

angivet).  Efter  endt  reparation  eller  udskiftning  vil  produktet  stå  klar  til  Deres  afhentning.  

Hvis  De  ikke  afhenter  produktet,  kan  Serviceleverandøren  disponere  over  det  efter  eget  valg.  

Ved  indsendelsesservice  returneres  produktet  til  Dem  for  Lenovos  regning,  medmindre  andet  

angives  af  Serviceleverandøren.  
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Garantitillæg for Mexico 

Dette  tillæg  er en  del  af Lenovo  Begrænset  garanti  og  gælder  udelukkende  for  produkter,  der  

sælges  og  markedsføres  i Mexico.  Hvis  der  opstår  tvister,  gælder  vilkårene  i dette  tillæg.  

Alle  softwareprogrammer,  der  er forudinstalleret  på  udstyret,  har  en  garanti  på  kun  tredive  

(30)  dage  for  installationsfejl  fra  købsdatoen.  Lenovo  er  ikke  ansvarlig  for  oplysningerne  i 

sådanne  softwareprogrammer  og/eller  andre  softwareprogrammer,  der  er  installeret  af  Dem  

eller  installeret  efter  produktet  blev  købt.  

Service,  som  ikke  dækkes  af garantien,  skal  betales  af  slutbrugeren  efter  godkendelse.  

Besøg  webstedet  http://www.lenovo.com/support/phone  for  at få en  oversigt  over  service-  

og  supporttelefonnumre,  hvis  der  skal  udføres  garantiservice.  Hvis  der  ikke  findes  et autorise-
ret  servicecenter  i Deres  by,  eller  inden  for  en  radius  af 70  km  af  Deres  by,  inkluderer  garan-
tien  alle  rimelige  leveringsomkostninger  i forbindelse  med  transporten  af produktet  til  det  

nærmeste  autoriserede  servicecenter.  Ring  til  det  nærmeste  autoriserede  servicecenter  for  at få  

de  nødvendige  godkendelser  eller  oplysninger  vedrørende  forsendelsen  af  produktet  og  for-
sendelsesadressen.  

De  kan  få  vist  en  oversigt  over  autoriserede  servicecentre  ved  at besøge  webstedet:  

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

Fremstillet  af:  

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  

Markedsføring:  

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  
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Varemærker 

Følgende  varemærker  tilhører  Lenovo:  

   Lenovo  

   ThinkPad  

Alle  andre  varemærker  anerkendes.  

 

26 ThinkPad  Sikkerhedsforskrifter  og garantioplysninger





Partnummer: 42W9652

  

  

 

  

(1P) P/N: 42W9652  
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