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Les dette  først  

 

 

Hvis datamaskinen er slått på og batteriet lades, kan 

håndstøtten og andre deler bli varme. Unngå at 

hender, fang eller andre kroppsdeler er i kontakt 

med varme områder på maskinen over lengre tid. 

Når du bruker tastaturet, bør du ikke ha hendene på 

håndstøtten for lenge. 

Maskinen genererer noe varme ved normal bruk. 

Varmemengden avhenger av systemaktiviteten og 

ladenivået til batteriet. Kontakt med huden over 

lengre tid kan føre til plager eller i verste fall 

brannsår. Ta  regelmessige pauser fra tastaturet ved å 

løfte hendene fra håndstøtten, og pass på at du ikke 

bruker tastaturet over lengre tidsperioder.
  

  

 

 

Det blir generert varme når strømadapteren er 

koblet til en stikkontakt og maskinen. Ikke la 

strømadapteren berøre kroppsdeler når den er i 

bruk. Du må aldri bruke strømadapteren til å varme 

kroppsdeler. Kontakt med huden over lengre tid kan 

føre til brannsår.
 

 

© Copyright  Lenovo  2007 v



Det er viktig at du plasserer kablene til 

strømadapteren, musen, tastaturet, skriveren eller 

andre elektroniske enheter eller 

kommunikasjonslinjer, slik at ingen går på eller 

snubler over dem, eller slik at de ikke virker 

forstyrrende når du bruker maskinen. Ikke bruk rå 

kraft når du håndterer kablene. Det kan skade 

kablene.
  

  

 

 

Før du flytter datamaskinen, må du gjøre ett av 

følgende: Slå den av, trykk på Fn+F4 for å sette den 

i sovemodus (hvilemodus), eller trykk på Fn+F12 for 

å sette den i dvalemodus. 

Kontroller at På-lampen for strøm er av. Det 

reduserer faren for skader på harddisken og tap av 

data.
  

  

 

 

Du må ikke slippe, dunke på, skrape på, vri på, slå 

på, riste på eller dytte på maskinen, skjermen eller 

eksterne enheter, eller plassere tunge objekter på 

dem.
  

  

 

 

Bruk en bæreveske av god kvalitet, med tilstrekkelig 

foring og beskyttelse. Ikke legg maskinen i en 

fullpakket koffert eller veske.
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Hold maskinen borte fra væske for å unngå søl, og 

hold den borte fra vann for å unngå elektrisk støt.

 

Les dette først 
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Kapittel  1. Viktig  sikkerhetsinformasjon  

 

Merk  

Les  først  viktig  sikkerhetsinformasjon.

 Nedenfor  finner  du  viktig  informasjon  om  hvordan  du  bør  bruke  og  behandle  

maskinen.  Følg  og  ta  vare  på  all  informasjon  som  fulgte  med  maskinen.  

Informasjonen  i dette  dokumentet  endrer  ikke  vilkårene  for  kjøpsavtalen  eller  

Lenovos  garantibetingelser.  Hvis  du  ønsker  flere  opplysninger,  slår  du  opp  på  

Kapittel  3,  “Garantibetingelser”,  på  side  19.  

Kundens  sikkerhet  er viktig.  Våre  produkter  er  utviklet  med  tanke  på  at  de  

skal  være  sikre  og  effektive.  Personlige  datamaskiner  er imidlertid  

elektroniske  enheter.  Strømledninger,  strømadaptere  og  annet  tilleggsutstyr  

kan  være  en  potensiell  sikkerhetsrisiko  og  kan  føre  til  fysiske  skader  eller  

skader  på  eiendeler,  spesielt  i forbindelse  med  feil  bruk. Du  kan  redusere  

denne  risikoen  ved  å følge  veiledningen  som  fulgte  med  produktet,  og  lese  

advarslene  på  produktet  og  i brukerveiledningen.  Du  bør  også  lese  

informasjonen  i dette  dokumentet  nøye.  Hvis  du  leser  informasjonen  i dette  

dokumentet  og  dokumentasjonen  som  fulgte  med  produktet,  kan  du  beskytte  

deg  selv  og  være  med  å skape  et  tryggere  arbeidsmiljø.  

Merk:   Denne  informasjonen  omfatter  referanser  til  strømadaptere  og  batterier.  

I tillegg  til  bærbare  PCer  leveres  noen  produkter  (for  eksempel  

høyttalere  og  skjermer)  med  eksterne  strømadaptere.  Hvis  du  har  et 

slikt  produkt,  gjelder  denne  informasjonen  for  produktet.  

Datamaskinprodukter  inneholder  også  et  lite  rundt  batteri  som  gir  

strøm  til  systemklokken  når  maskinen  ikke  er  koblet  til  strøm.  Det  

betyr  at  sikkerhetsinformasjon  for  batterier  gjelder  for  alle  

datamaskinprodukter.  

Situasjoner som krever øyeblikkelig handling 

Produkter  kan  bli  ødelagt  som  følge  av  feil  bruk  eller  forsømmelse.  Noen  

skader  på  produktet  kan  være  så  alvorlige  at  produktet  ikke  bør  brukes  

igjen  før  det  er  blitt  kontrollert,  og  om  nødvendig,  reparert  av  autorisert  

servicepersonale.  

I likhet  med  andre  elektroniske  enheter  må  du  passe  godt  på  produktet  når  

det  er  slått  på.  I sjeldne  tilfeller  kan  du  kjenne  en  uvanlig  lukt  eller  se litt  

røyk  eller  gnister  som  kommer  fra  produktet.  Eller  kanskje  høre  smelling,  

knitring  eller  hvesing.  Det  kan  bety  at  en  av  de  elektroniske  komponentene  

 

© Copyright  Lenovo  2007 1



har  gått  i stykker  på  en  sikker  og  kontrollert  måte.  Men  det  kan  også  være  

tegn  på  et  eventuelt  sikkerhetsproblem.  Du  bør  ikke  ta noen  sjanser  eller  

prøve  å finne  og  løse  problemet  selv.  Kontakt  brukerstøtte  (Customer  

Support  Center).  Du  finner  en  oversikt  over  telefonnumre  til  service-  og  

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

Kontroller  regelmessig  at  maskinen  og  komponentene  ikke  er  ødelagt,  

utslitt  eller  at det  er  andre  faresignaler.  Hvis  du  er usikker  på  tilstanden  til  

en  komponent,  skal  du  ikke  bruke  produktet.  Ta  kontakt  med  Customer  

Support  Center  eller  produsenten  for  å få  instruksjoner  om  hvordan  du  

kontrollerer  produktet  og,  om  nødvendig,  reparerer  det.  

Hvis  noen  av  situasjonene  nedenfor  skulle  oppstå,  eller  hvis  du  er usikker  

på  om  det  er  trygt  å bruke  produktet,  bør  du  slutte  å bruke  produktet  og  

koble  det  fra  strømkilden  og  telekommunikasjonslinjer  til  du  har  snakket  

med  Customer  Support  Center  og  fått  instruksjoner  om  hva  du  bør  gjøre.  

v   Strømledninger,  støpsler,  strømadaptere,  skjøteledninger,  

overspenningsbeskyttere  eller  strømforsyningsenheter  er sprukket,  avslitt  

eller  skadet.  

v   Tegn på  overoppheting,  røyk,  gnister  eller  ild.  

v   Skade  på  et batteri  (for  eksempel  sprekker  eller  bulker),  statisk  elektrisitet  

fra  et  batteri  eller  avleiringer  på  batteriet.  

v   Smelling,  knitring  eller  hvesing  eller  sterk  lukt  fra  produktet.  

v   Tegn på  at  det  er kommet  væske  i maskinen  eller  at et  objekt  har  falt  ned  

på  maskinen,  strømledningen  eller  strømadapteren.  

v   Datamaskinproduktet,  strømledningen  eller  strømadapteren  har  vært  i 

kontakt  med  vann.  

v   Noen  har  mistet  produktet  i bakken  eller  ødelagt  det  på  en  annen  måte.  

v   Produktet  fungerer  ikke  slik  det  skal  når  du  følger  bruksanvisningen.

Merk:   Hvis  du  får  slike  problemer  med  et produkt  (for  eksempel  med  en  

skjøteledning)  som  ikke  er  produsert  for  eller  av  Lenovo,  må  du  ikke  

bruke  det  produktet  mer  før  du  har  kontaktet  produsenten  og  fått  

instruksjoner  om  hva  du  må  gjøre,  eller  før  du  har  byttet  det  ut.  

Retningslinjer for sikkerhet 

Følg  disse  forholdsreglene  for  å redusere  risikoen  for  skade  på  personer  og  

utstyr.  
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Service og oppgraderinger 

  

ADVARSEL  

 Du må  ikke  forsøke  å reparere  et produkt  på egen  hånd,  med  mindre  du  har  fått  

beskjed  om  det  i dokumentasjonen  eller  fra Customer  Support  Center.  Bruk  bare  

en serviceleverandør  som  er godkjent  for å reparere  det  aktuelle  produktet.
  

Merk:   Enkelte  maskindeler  kan  oppgraderes  eller  skiftes  ut  av  kunden.  

Oppgraderinger  kalles  også  tilleggsutstyr.  Enheter  som  kan  skiftes  ut 

av  kunden,  kalles  deler  eller  CRUer  (Customer  Replaceable  Units).  

Lenovo  leverer  dokumentasjon  med  instruksjoner  hvis  kunden  kan  

installere  tilleggsutstyr  eller  bytte  ut  CRUer.  Du  må  følge  

instruksjonene  nøye  når  du  installerer  eller  bytter  ut deler. Selv  om  en  

PÅ-lampe  (strømlampe)  er av,  betyr  ikke  det  nødvendigvis  at  det  ikke  

er strøm  i produktet.  Før  du  tar  av  dekslet  på  et  produkt  som  har  en  

strømledning,  må  du  alltid  kontrollere  at strømmen  er slått  av  og  at  

produktet  er  koblet  fra  strømkilden.  Du  finner  flere  opplysninger  om  

CRUer  i avsnittet  "Deler  som  kunden  kan  skifte  ut  (CRUer)"  i 

Håndbok  for  service  og  problemløsning  som  ble  levert  med  maskinen.  

Hvis  det  er  noe  du  lurer  på  i forbindelse  med  dette,  kan  du  ta kontakt  

med  Customer  Support  Center.  

Selv  om  det  ikke  finnes  noen  bevegelige  deler  i maskinen  etter  at 

strømledningen  er frakoblet,  er  følgende  advarsler  nødvendig  for  din  

sikkerhet.  

  

FARE  

 

 

 

Farlige  bevegelige  deler.  Ikke  berør  med  fingre  eller  andre  kroppsdeler.  

 

 

Kapittel  1. Viktig  sikkerhetsinformasjon  3



ADVARSEL  

 

 

 

Før  du  bytter  ut deler  (CRUer),  må  du  slå av maskinen  og vente  3 til  5 minutter  

slik  at den  blir  kjølt  ned  før du  åpner  dekselet.
  

Strømledninger og strømadaptere 

  

FARE  

 Bruk  bare  strømledningene  og strømadapterne  som  leveres  av produsenten.  

Strømledningene  og strømadapteren  skal  bare  brukes  sammen  med  dette  

produktet.  De  skal  aldri  brukes  sammen  med  andre  produkter.  

Strømledningene  må  være  sikkerhetsgodkjent.  Bruk  strømledninger  av typen  

H05VV-F,  3G,  0,75  mm2, eller  bedre,  i Tyskland.  Bruk  riktig  type  strømledning  i 

andre  land.  

Du  må  aldri  vikle  en strømledning  rundt  strømadapteren  eller  andre  gjenstander.  

Det  kan  føre  til at ledningen  blir  frynset  og slitt.  Dette  kan  medføre  en 

sikkerhetsrisiko.  

Legg  alltid  strømledninger  og andre  kabler  slik  at ingen  går  på  dem  eller  snubler  i 

dem,  og  slik  at de ikke  kommer  i klem  mellom  gjenstander.  

Beskytt  strømledninger  og strømadaptere  mot  væske.  Du  må  for  eksempel  ikke  

plassere  strømledningen  eller  strømadapteren  i nærheten  av vasker  eller  toaletter  

eller  på gulv  som  blir  rengjort  med  flytende  vaskemiddel.  Væske  kan  føre  til 

kortslutning,  spesielt  hvis  strømledningen  eller  strømadapteren  er slitt  på grunn  av 

feil  bruk.  Væske  kan  også  føre  til rust  på polene  og/eller  kontaktpunktene  på 

strømadapteren,  noe  som  kan  føre  til  overoppheting.  

Du  må  alltid  koble  strømledningene  og signalkablene  i riktig  rekkefølge  og sørge  

for  at alle  strømledningene  er satt  ordentlig  inn i kontaktene.  

Ikke  bruk  en strømadapter  som  har  synlig  korrosjon  på metalldelene,  eller  som  har  

synlige  tegn  på overoppheting  (for  eksempel  deformert  plast)  på  kontakten  eller  

andre  steder.  

Ikke  bruk  strømledninger  der  de elektriske  kontaktene  på  hver  ende  viser  tegn  på  

korrosjon  eller  overoppheting,  eller  der  det  er tegn  til at strømledningen  er skadet  

på noe  vis.
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Skjøteledninger og annet utstyr 

  

FARE  

 Kontroller  at skjøteledninger,  overspenningsbeskyttere,  avbruddsfrie  

strømforsyningsenheter  og strømskinner  som  du bruker,  er i henhold  til de 

elektriske  kravene  til produktet.  Du  må  aldri  overbelaste  disse  enhetene.  Hvis  du  

bruker  strømskinner,  må  ikke  belastningen  overskride  strømspenningen  for 

strømskinnen.  Rådfør  deg  med  en elektriker  hvis  du vil ha  mer  informasjon  om  

strømbelastning,  strømkrav  og strømspenning.
  

Støpsler og kontakter 

  

FARE  

 Hvis  det ser  ut som  om  en stikkontakt  du har  tenkt  å bruke  sammen  med  

datamaskinen,  er ødelagt  eller  rustet,  må  du ikke  bruke  den  før  den  er byttet  ut av 

en kvalifisert  elektriker.  

Ikke  bøy  eller  modifiser  støpselet.  Hvis  støpselet  er skadet,  må  du  kontakte  

produsenten  for  å få et nytt.  

Ikke  del  den  elektriske  kontakten  med  andre  apparater  som  krever  mye  

elektrisitet.  Ustabil  spenning  kan  føre  til skader  på  maskinen,  data  eller  tilkoblede  

enheter.  

Noen  produkter  har  et jordet  støpsel.  Dette  støpselet  passer  bare  i en jordet  

stikkontakt.  Dette  er en sikkerhetsfunksjon.  Ikke  overstyr  denne  

sikkerhetsfunksjonen  ved  å prøve  å sette  støpselet  inn i en  stikkontakt  som  ikke  er 

jordet.  Hvis  du ikke  kan  sette  støpselet  i stikkontakten,  må du kontakte  en 

elektriker  for  å få en  godkjent  stikkontakt  eller  bytte  ut  kontakten  med  en  som  

passer  til denne  sikkerhetsfunksjonen.  Du  må  aldri  overbelaste  en  elektrisk  

stikkontakt.  Den  totale  belastningen  på systemet  må  ikke  overskride  80 prosent  av 

sikringskursen.  Rådfør  deg  med  en elektriker  hvis  du  vil ha mer  informasjon  om  

strømbelastning  og sikringskurser.  

Kontroller  at stikkontakten  du  skal  bruke,  er riktig  jordet,  lett tilgjengelig  og i 

nærheten  av utstyret.  Ikke  trekk  i strømledninger  slik  at de strekkes.  

Kontroller  at stikkontakten  har  riktig  spenning  og  strøm  for  produktet  du  

installerer.  

Koble  utstyret  forsiktig  til og fra  den  elektriske  stikkontakten.
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Strømforsyning 

  

FARE  

 Du  må  aldri  ta av dekselet  på en strømforsyningsenhet  eller  del som  har  dette  

merket:  

 

Farlig  spenning,  strømstyrke  og energinivåer  er tilstede  i komponenter  som  har  

denne  etiketten  påklistret.  Ingen  av  disse  komponentene  inneholder  deler  som  kan  

repareres.  Hvis  du  får  problemer  med  en av disse  delene,  må  du  kontakte  en 

servicetekniker.
  

Eksterne enheter 

  

ADVARSEL  

 Ikke  tilkoble  eller  frakoble  kabler  til eksterne  enheter,  bortsett  fra  USB-  og 

1394-kabler,  mens  maskinen  er slått  på.  Hvis  du gjør  det,  kan  det oppstå  skade  på 

maskinen.  Vent  i minst  fem  sekunder  etter  at maskinen  er slått  av,  før  du kobler  

fra  eksterne  enheter.
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Batterier 

  

FARE  

 Personlige  datamaskiner  som  er produsert  av Lenovo,  inneholder  et batteri  på  

størrelse  med  en mynt,  som  gir  strøm  til systemklokken.  I tillegg  bruker  mange  

bærbare  produkter  et oppladbart  batteri  som  gir  systemet  strøm  når  det  ikke  er 

tilkoblet  strømnettet.  Batterier  som  leveres  av Lenovo  til bruk  i produktet,  er 

kompatibilitetstestet  og må  bare  byttes  ut med  deler  som  er godkjent.  

Du må  aldri  forsøke  å åpne  eller  reparere  batterier.  Du  må  ikke  knuse,  punktere  

eller  brenne  opp  batterier  eller  kortslutte  metallkontaktene.  Batteriet  må ikke  

utsettes  for  vann  eller  annen  væske.  Lad  batteriet  kun  i henhold  til instruksjonene  

i produktdokumentasjonen.  

Feil  bruk  eller  håndtering  av et batteri  kan  føre  til at det  blir  overopphetet,  slik  at 

det kommer  gasser  eller  flammer  ut av batteriet.  Hvis  batteriet  er skadet,  hvis  det  

lekker  eller  det  danner  seg  avleiringer  på batterikontaktene,  må  du  stoppe  å bruke  

batteriet  og anskaffe  et nytt  fra  produsenten.  

Batteriytelsen  kan  bli  redusert  hvis  batteriet  ligger  ubrukt  over  lengre  tid. Hvis  du  

lar et oppladbart  batteri  ligge  ubrukt  i utladet  tilstand,  kan  det  for  enkelte  batterier  

(spesielt  litiumionebatterier)  føre  til økt  risiko  for  at batteriet  kortslutter,  noe  som  

kan  redusere  batteriets  levetid  og også  medføre  en sikkerhetsrisiko.  Du  må ikke  la 

oppladbare  litiumionebatterier  bli  fullstendig  utladet  eller  oppbevare  disse  

batteriene  i utladet  tilstand.
 

 

Kapittel  1. Viktig  sikkerhetsinformasjon  7



Merknad om oppladbart batteri 

  

FARE  

 Ikke  prøv  å demontere  eller  endre  batteriet.  Hvis  du  forsøker  å gjøre  det,  kan  det  

føre  til eksplosjon  eller  utsiving  av væske  fra  batteriet.  Garantien  dekker  bare  

batteriet  som  er oppgitt  av Lenovo,  det dekker  ikke  andre  batterier  eller  batterier  

som  er demontert  eller  endret.  

Det  kan  være  fare  for  eksplosjon  hvis  batteriet  skiftes  ut på feil  måte.  Batteriet  

inneholder  en liten  mengde  skadelige  stoffer.  Slik  unngår  du  skade:  

v   Du  må  bare  bytte  ut batteriet  med  et batteri  som  er anbefalt  av Lenovo.  

v   Hold  batteriet  borte  fra ild.  

v   Ikke  få vann  på batteriet.  

v   Ikke  prøv  å demontere  batteriet.  

v   Ikke  kortslutt  batteriet.  

v   Hold  batteriet  borte  fra barn.  

v   Ikke  mist  batteriet  i gulvet.

Ikke  kast  batteriet  som  vanlig  avfall.  Lever  det  til forhandleren,  på en  miljøstasjon  

eller  ved  et  mottak  for spesialavfall.  

Batteriet  bør  oppbevares  i romtemperatur,  30 til 50%  ladet.  Vi anbefaler  at du  lader  

batteriet  omtrent  en  gang  per  år for å unngå  fullstendig  utlading.
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Merknad om litiumbatteri 

  

FARE  

 Litiumbatteriet  kan  eksplodere  hvis  det  ikke  settes  inn  riktig.  

Når  du skal  bytte  ut litiumbatteriet,  må  du  bruke  den  samme  batteritypen  eller  en  

tilsvarende  type  som  blir  anbefalt  av produsenten.  Batteriet  inneholder  litium  og 

kan  eksplodere  hvis  det  ikke  behandles  riktig.  

Du må  ikke  

v   kaste  batteriet  eller  senke  det  i vann  

v   utsette  batteriet  for varme  over  100  °C 

v   reparere  eller  demontere  batteriet

Ikke  kast  batteriet  som  vanlig  avfall.  Lever  det  til forhandleren,  på en miljøstasjon  

eller  ved  et mottak  for  spesialavfall.  

The  following  statement  applies  to users  in the  state  of California,  U.S.A.  

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 produktventilasjon 

  

FARE  

 Datamaskiner,  strømadaptere  og tilbehør  kan  generere  varme  når  de  er slått  på og  

når  batterier  blir  ladet.  Bærbare  maskiner  kan  generere  betydelig  varme  på grunn  

av sin  kompakte  utforming.  Ta  alltid  disse  forholdsreglene:  

v   Hvis  datamaskinen  er slått  på  og batteriet  lades,  kan  håndstøtten  og andre  deler  

bli  varme.  Unngå  at hender,  fang  eller  andre  kroppsdeler  er i kontakt  med  varme  

områder  på  maskinen  over  lengre  tid.  Når  du  bruker  tastaturet,  bør  du ikke  ha 

hendene  på håndstøtten  for  lenge.  Maskinen  genererer  noe  varme  ved  normal  

bruk.  Varmemengden  avhenger  av systemaktiviteten  og ladenivået  til batteriet.  

Kontakt  med  huden  over  lengre  tid kan  føre  til  plager  eller  i verste  fall brannsår.  

Ta  regelmessige  pauser  fra tastaturet  ved  å løfte  hendene  fra  håndstøtten,  og pass  

på  at du ikke  bruker  tastaturet  over  lengre  tidsperioder.  

v   Ikke  bruk  maskinen  eller  lad  batteriet  i nærheten  av brannfarlige  materialer  

eller  i omgivelser  med  eksplosjonsfare.  

v   Produktet  har  ventilasjonsriller,  vifter  og/eller  kjøleribber  av sikkerhetsmessige  

årsaker  og for  behagelig  og pålitelig  drift.  Disse  funksjonene  kan  ufrivillig  bli 

blokkert  hvis  du  plasserer  produktet  på en seng,  en sofa,  et teppe  eller  andre  

myke  overflater.  Du  må  aldri  blokkere,  dekke  til eller  deaktivere  disse  

funksjonene.  

v   Det  blir  generert  varme  når  strømadapteren  er koblet  til en stikkontakt  og 

maskinen.  Ikke  la strømadapteren  berøre  kroppsdeler  når  den  er i bruk.  Du  må  

aldri  bruke  strømadapteren  til  å varme  kroppsdeler.  Kontakt  med  huden  over  

lengre  tid kan  føre  til brannsår.

Av sikkerhetshensyn  må  du alltid  følge  disse  grunnreglene  for  behandling  av 

maskinen:  

v   Sørg  for at dekselet  er lukket  når  maskinen  er tilkoblet.  

v   Kontroller  utsiden  av maskinen  regelmessig  for  å se om  det  har  samlet  seg  støv.  

v   Fjern  støv  fra ventilasjonsriller  eller  åpninger  på dekselet.  Det  er mulig  at 

maskinen  må  rengjøres  oftere  hvis  den  brukes  i områder  med  mye  støv  eller  stor  

trafikk.  

v   Ikke  blokker  eller  begrens  ventilasjonsåpninger.  

v   Ikke  bruk  maskinen  i sofaer  eller  myke  stoler,  fordi  dette  kan  øke  faren  for 

overoppheting.  

v   Luftstrømmen  som  går  inn  i maskinen,  bør  ikke  overskride  35°  C.
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Sikkerhet for CD- og DVD-stasjon 

  

FARE  

 I CD-  og DVD-stasjoner  roteres  plater  med  stor  hastighet.  Hvis  en CD-  eller  

DVD-plate  har  riper  eller  andre  skader,  kan  platen  gå i stykker  eller  til og med  

knuse  når  CD-stasjonen  er i bruk.  For  å unngå  skader  i slike  situasjoner  og for  å 

redusere  risikoen  for  skader  på  datamaskinen,  kan  du  gjøre  følgende:  

v   Oppbevar  alltid  CD/DVD-plater  i originalemballasjen.  

v   Oppbevar  alltid  CD/DVD-plater  slik  at de ikke  utsettes  for direkte  sollys  eller  

sterk  varme.  

v   Ta  ut CD/DVD-plater  fra  datamaskinen  når  de  ikke  er i bruk.  

v   Ikke  bøy  eller  brett  CD-/DVD-plater  og ikke  press  dem  inn  i maskinen  eller  

emballasjen.  

v   Sjekk  at det  ikke  er riper  i CD-/DVD-plater  før du bruker  dem.  Ikke  bruk  plater  

med  sprekker  eller  andre  skader.
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Sikkerhetsinformasjon - strøm 

  

FARE  

 Strøm  fra  elektriske  kabler,  telefonledninger  og kommunikasjonskabler  er farlig.  

Slik  unngår  du  elektrisk  støt:  

v   Ikke  bruk  datamaskinen  hvis  det  lyner  eller  tordner.  

v   Du  må  ikke  koble  til eller  fra kabler  i tordenvær.  Du  må  heller  ikke  installere,  

vedlikeholde  eller  konfigurere  noe  i tordenvær.  

v   Du  må  koble  alle  kabler  til jordede  stikkontakter.  

v   Du  må  bruke  riktige  kabler  til alt utstyr  som  kobles  til maskinen.  

v   Når  det  er mulig,  bør  du  bare  bruke  en  hånd  når  du frakobler  signalkabler.  

v   Bruk  aldri  utstyret  i nærheten  av brann,  oversvømmelse  eller  annen  fare  for  

utstyret.  

v   Frakoble  de tilkoblede  strømledningene,  batteriet  og alle kablene  før  du  åpner  

deksler  til enheter,  med  mindre  du får beskjed  om  noe  annet  i installerings-  eller  

konfigureringsprosedyren.  

v   Ikke  bruk  datamaskinen  før du  har  lukket  dekselet.  Du  må ikke  bruke  

maskinen  mens  dekselet  er åpent.  

v   Tilkoble  og frakoble  kabler  slik  det  er beskrevet  i instruksjonene  nedenfor,  når  

du  installerer,  flytter  eller  åpner  dekselet  på  maskinen  eller  tilkoblede  enheter.  

Tilkoble:  

1.   Slå  alle  enheter  av  (OFF).  

2.   Koble  alle  kablene  til enhetene.  

3.   Sett  signalkablene  i kontaktene.  

4.   Sett  strømledningene  i stikkontaktene.  

5.   Slå  enhetene  på (ON).

Frakoble:  

1.   Slå  alle  enheter  av  (OFF).  

2.   Ta  strømledningene  ut av stikkontaktene.  

3.   Ta  signalkablene  ut av kontaktene.  

4.   Ta  ut alle  kablene  fra  enhetene.

Trekk  strømledningen  ut av stikkontakten  før  du setter  inn  andre  elektriske  kabler  

i ThinkPad-maskinen.  

Ikke  sett  inn  strømledningen  i stikkontakten  igjen  før  alle  andre  elektriske  kabler  

er koblet  til  datamaskinen.
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Modemsikkerhet 

  

FARE  

 Bruk  bare  telefonledning  nr. 26 AWG eller  større  (tykkere).  

For å redusere  risikoen  for  brann,  elektrisk  støt  og skade  ved  bruk  av telefonutstyr  

må du alltid  følge  grunnleggende  sikkerhetsregler,  for  eksempel:  

v   Ikke  koble  kabelen  til eller  fra telefonuttaket  på  veggen  hvis  det  lyner  eller  

tordner.  

v   Ikke  installer  telefonkontakter  i våte  lokaler.  Ikke  bruk  datamaskinen  nær  vann.  

v   Ikke  berør  uisolerte  telefonkabler  eller  -terminaler  med  mindre  telefonlinjen  er 

frakoblet  ved  nettverksgrensesnittet.  

v   Vær  forsiktig  når  du  installerer  eller  arbeider  med  telefonlinjer.  

v   Ikke  bruk  maskinen  med  telefonledningen  i tordenvær.  Du  kan  få støt  ved  

lynnedslag.  

v   Ikke  bruk  telefonen  (annet  enn  trådløs  type)  i tordenvær.  

v   Ikke  bruk  telefonen  til  å rapportere  en gasslekkasje  hvis  telefonen  befinner  seg  i 

nærheten  av lekkasjen.
  

Laserklassifisering 

Noen  maskiner  er  utstyrt  med  en  CD-  eller  DVD-stasjon  fra  fabrikken.  CD-  og  

DVD-stasjoner  selges  også  separat,  som  tilleggsutstyr.  CD-  og  DVD-stasjoner  

er  laserprodukter.  Klassifiseringsmerket  til  stasjonen  (vist  nedenfor)  står  øverst  

på  stasjonen.  

   CLASS  1 LASER  PRODUCT  

   LASER  KLASSE  1 

   LUOKAN  1 LASERLAITE  

   APPAREIL  A  LASER  DE  CLASSE  1 

   KLASS  1 LASER  APPARAT  

  

 

Eksempel  på  merke  

Disse  stasjonene  er godkjent  i USA  og  oppfyller  kravene  i samsvar  med  

″DHHS  21  CFR  Subchapter  J″  for  laserprodukter  i klasse  1.  I andre  land  
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oppfyller  stasjonene  kravene  i International  Electrotechnical  Commission  (IEC)  

60825-1  og  CENELEC  EN  60825-1  for  laserprodukter  i klasse  1. 

Laserprodukter  i klasse  1 er  ikke  ansett  som  farlige.  Lasersystemet  og  den  

optiske  lagringsstasjonen  er  laget  slik  at det  ikke  er  mulig  å bli  utsatt  for  

laserstråler  over  klasse  I under  vanlig  drift,  brukervedlikehold  eller  

foreskrevet  service.  

Merk  deg  følgende  når  det  er  installert  en  CD-stasjon  eller  DVD-stasjon:  

  

FARE  

 

 Noen  CD-  og  DVD-stasjoner  kan  inneholde  en  laserdiode  i klasse  3A  eller  

3B.  Merk  deg  dette:  

  

FARE  

   

Hvis  du bruker  styringsutstyr  (kontroller)  eller  utfører  justeringer  eller  rutiner  

som  ikke  er nevnt  her, kan  det  føre  til  farlig  stråling.  

Ikke  fjern  stasjonsdekslene.  Hvis  du fjerner  dekselet  på CD-stasjonen  eller  

DVD-stasjonen,  kan  det  føre  til farlig  laserstråling.  CD-  eller  DVD-stasjonen  

inneholder  ingen  deler  som  må  repareres.  

Laserstråling  når  dekselet  åpnes.  Stirr  ikke  inn  i strålen,  stirr  ikke  direkte  på  

strålen  med  optiske  instrumenter  og  unngå  eksponering  for strålen.  
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LCD-merknad 

  

ADVARSEL  

   

Bruke hodetelefoner eller øretelefoner 

Hvis  maskinen  har  både  en  hodetelefonkontakt  og  en  lydutgang,  må  du  alltid  

bruke  hodetelefonkontakten  til  hodetelefoner  og  øretelefoner.  

Overdreven  bruk av  hodetelefoner  med  høyt  volum  over  lengre  perioder  kan  

være  farlig  hvis  hode-  eller  øretelefonene  ikke  er  i samsvar  med  

spesifikasjonene  i EN  50332-2.  Spesifikasjonene  i EN  50332-2  har  en  grense  for  

lydtrykknivå  på  100  dB  for  lydenheter,  for  å beskytte  mot  hørselsskader.  

Hvis  Lenovo-maskinen  ble  levert  med  hode-  eller  øretelefoner,  er  disse  i 

samsvar  med  spesifikasjonene  i EN  50332-2.  Bruk av  hodetelefoner  som  ikke  

er  i samsvar  med  EN  50332-2,  kan  være  farlig.  

Ytterligere sikkerhetsinformasjon 

  

FARE  

   

Lysstoffrøret  i LCD-skjermen  inneholder  kvikksølv.  Ikke  kast  det  som  vanlig  

avfall.  Lever  det  til forhandleren,  på en miljøstasjon  eller  ved  et mottak  for 

spesialavfall.  

LCD-skjermen  er laget  av glass  og kan  knuses  ved  uforsiktig  behandling  eller  

hvis  maskinen  slippes  i gulvet.  Hvis  skjermen  knuses  og du får væsken  den  

inneholder,  i øynene  eller  på  hendene,  må  du  straks  skylle  de tilsølte  områdene  

med  vann  i minst  15 minutter.  Søk  legehjelp  hvis  du  fortsatt  har  ubehag  eller  

andre  symptomer  etter  skyllingen.  

Plastposer  kan  være  farlig.  Hold  plastposer  borte  fra små  barn  for  å unngå  fare  

og  kvelning.  
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Notice  for  Tablet  PC  users  

Safety  Notice  for  users  in  Australia:  

  

DANGER  

 

 Notice  for  users  in  the  U.S.A.  

Many  PC  products  and  accessories  contain  cords,  cables  or  wires,  such  as  

power  cords  or  cords  to  connect  the  accessory  to  a PC.  If this  product  has  

such  a cord,  cable  or  wire,  then  the  following  warning  applies:  

  

WARNING  

    

Do  not  connect  phone  line  while  using  tablet  mode.  

Handling  the  cord  on this  product  or cords  associated  with  accessories  sold  with  

this  product  will  expose  you  to lead,  a chemical  known  to the  State  of California  

to cause  cancer,  and  birth  defects  or other  reproductive  harm.  Wash  hands  after  

handling. 

Save  these  instructions.  
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Kapittel  2. Driftsmiljø  og andre  viktige  merknader  

Driftsmiljø 

Det  beste  driftsmiljøet  for  maskinen  er  10°C  til  35°C  og  en  fuktighet  på  

mellom  35%  og  80%.  Hvis  det  er kaldere  enn  10°C  der  maskinen  oppbevares  

eller  transporteres,  må  du  sørge  for  at den  sakte  får  tilbake  den  beste  

driftstemperaturen  på  mellom  10°C  og  35°C  før  du  bruker  maskinen.  Dette  

kan  ta  opptil  to  timer  i ekstreme  tilfeller.  Hvis  maskinen  ikke  har  denne  

driftstemperaturen  før  du  bruker  den,  kan  det  føre  til  uopprettelig  skade  på  

datamaskinen.  

Hvis  det  er  mulig,  bør  du  plassere  maskinen  på  et  tørt  sted  med  god  

ventilasjon,  men  ikke  i direkte  sollys.  

Hold  elektriske  apparater  borte  fra  maskinen,  for  eksempel  vifter, radio,  

kraftige  høyttalere,  luftkjølingsanlegg,  mikroovner  osv.,  fordi  sterke  

magnetiske  felt  fra  disse  apparatene  kan  ødelegge  data  på  harddisken  og  

skjermen.  

Ikke  plasser  drikkevarer  oppå  eller  ved  siden  av  datamaskinen  eller  andre  

tilkoblede  enheter.  Hvis  du  søler  væske  på  eller  i maskinen  eller  en  tilkoblet  

enhet,  kan  det  føre  til  kortslutning  eller  annen  skade.  

Ikke  spis  eller  røyk  over  tastaturet.  Partikler  som  faller  ned  i tastaturet,  kan  

føre  til  skade.  

Hindre statisk elektrisitet 

Selv  om  statisk  elektrisitet  er ufarlig  for  deg,  kan  det  forårsake  alvorlige  

skader  på  en  datamaskin  og  det  installerte  utstyret.  Feil  håndtering  av  deler  

som  er  følsomme  for  statisk  elektrisitet,  kan  føre  til  at delene  blir  ødelagt.  Når  

du  pakker  ut  tilleggsutstyr  eller  deler  (CRUer),  må  du  ikke  åpne  den  

antistatiske  pakken  som  inneholder  delen  før  du  får  beskjed  om  å installere  

den  i instruksjonene.  

Når  du  håndterer  tilleggsutstyr  eller  deler, eller  utfører  arbeid  inne  i 

maskinen,  må  du  ta  følgende  forholdsregler  for  å unngå  skader  fra  statisk  

elektrisitet:  

v   Beveg  deg  minst  mulig.  Bevegelse  kan  føre  til  at du  bygger  opp  statisk  

elektrisitet.  

v   Håndter  komponentene  forsiktig.  Hold  i kantene  på  kort,  minnemoduler  og  

andre  kretskort.  Ta aldri  på  kretsene.  
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v   Unngå  at  andre  tar  på  deler.  

v   Når  du  installerer  tilleggsutstyr  eller  deler  som  er  følsomme  for  statisk  

elektrisitet,  holder  du  den  antistatiske  pakningen  som  inneholder  delen,  i 

berøring  med  metalldekselet  på  et utbyggingsspor  eller  en  annen  umalt  

metalloverflate  i minst  to sekunder.  Dette  reduserer  den  statiske  

elektrisiteten  i pakken  og  i kroppen  din.  

v   Når  det  er  mulig  fjerner  du  delen  som  er  følsom  overfor  statisk  elektrisitet,  

fra  den  antistatiske  emballasjen  og  sett  den  direkte  inn  i maskinen  uten  å 

plassere  den  på  en  overflate.  Hvis  dette  ikke  er  mulig,  plasserer  du  den  

antistatiske  emballasjen  på  en  plan  og  ren  flate  og  legger  delen  oppå  den.  

v   Ikke  plasser  delen  på  maskindekselet  eller  en  annen  metallflate.

Rengjøring og vedlikehold 

Sørg  for  at  datamaskinen  og  arbeidsområdet  er  rent.  Slå  av  datamaskinen  og  

koble  fra  strømledningen  før  du  rengjør  maskinen.  Ikke  spray  flytende  

rengjøringsmiddel  direkte  på  maskinen  og  ikke  bruk rengjøringsmiddel  som  

inneholder  lett  antennelige  materialer  når  du  rengjør  maskinen.  Spray  

rengjøringsmiddelet  på  en  myk  klut  og  tørk  deretter  av  overflatene  på  

datamaskinen.  

Datasikkerhet 

Ikke  slett  ukjente  filer  eller  endre  navn  på  filer  eller  kataloger  som  ikke  er  

opprettet  av  deg.  Hvis  du  gjør  det,  kan  programvaren  slutte  å fungere.  Når  

du  bruker  ressurser  i nettverket,  bør  du  være  klar  over  at  maskinen  er mer  

utsatt  for  virus,  inntrengere,  spionvare  og  farer  som  kan  skade  maskinen,  

programvare  eller  data.  Det  er  ditt  ansvar  å sikre  at du  har  riktig  beskyttelse  i 

form  av  brannmur,  antivirusprogramvare  og  anti-spyware-programvare  og  

holde  denne  programvaren  oppdatert.  
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Kapittel  3. Garantibetingelser  

Lenovo Garantibetingelser 

L505-0010-00  09/2006  

Garantien  Lenovo  gir  i disse  garantibetingelsene  gjelder  bare  for  Lenovo-maskinvareprodukter  

som  Kunden  kjøper  til  eget  bruk, og  ikke  for  videresalg.  Disse  garantibetingelsene  kan  kalles  

″Statement  of Limited  Warranty″ (SOLW)  i andre  dokumenter  fra  Lenovo.  

Hva  garantibetingelsene  dekker  

Lenovo  garanterer  at hvert  maskinvareprodukt  er  feilfritt  i materialer  og  utførelse  ved  normal  

bruk i garantiperioden.  Garantiperioden  for  produktet  starter  på  den  opprinnelige  

kjøpsdatoen  som  er  oppgitt  i fakturaen,  med  mindre  Lenovo  skriftlig  angir  noe  annet.  

Garantiperiode  og  type  garantiservice  som  gjelder  for  Kundens  produkt,  er  angitt  nedenfor  i 

punktet  “Garantibetingelser”  på  side  23.  

DETTE  UTGJØR  DEN  HELE  OG  FULLE  GARANTI  OG  ERSTATTER  ALLE  ANDRE  

GARANTIER,  UTTRYKT  ELLER  UNDERFORSTÅTT,  INKLUDERT,  MEN  IKKE  

BEGRENSET  TIL,  GARANTIER  VEDRØRENDE  SALGBARHET  ELLER  ANVENDELSE  

FOR  ET  BESTEMT  FORMÅL.  NOEN  LAND  ELLER  JURISDIKSJONER  TILLATER  IKKE  

ANSVARSBEGRENSNINGER  SLIK  AT OVENFORNEVNTE  BEGRENSNINGER  IKKE  

GJELDER.  GARANTIEN  GJELDER  I SLIKE  TILFELLER  I DEN  UTSTREKNING  LOVEN  

KREVER  OG  IKKE  UTOVER  DEN  LOVBESTEMTE  GARANTIPERIODEN.  INGEN  

GARANTIER  GJELDER  ETTER  DEN  PERIODEN.  NOEN  LAND  ELLER  

JURISDIKSJONER  TILLATER  IKKE  BEGRENSNINGER  FOR  HVOR  LENGE  EN  

UNDERFORSTÅTT  GARANTI  GJELDER,  SLIK  AT OVENFORNEVNTE  

BEGRENSNINGER  FOR  VARIGHET  IKKE  GJELDER.  

Hvordan  få  garantiservice  

Hvis  produktet  ikke  fungerer  i henhold  til  garantien  i garantiperioden,  kan  Kunden  be  om  

garantiservice  ved  å kontakte  Lenovo  eller  en  godkjent  serviceleverandør.  Hver  av  disse  kalles  

en  ″Serviceleverandør″. Det  finnes  en  liste  over  Serviceleverandører  og  deres  telefonnumre  på  

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

Det  er  mulig  at  garantiservice  ikke  er  tilgjengelig  alle  steder,  og  den  kan  være  forskjellig  fra  

sted  til  sted.  Betaling  kan  kreves  utenfor  en  Serviceleverandørs  vanlige  serviceområde.  

Kontakt  en  lokal  Serviceleverandør  for  å høre  hvilke  regler  som  gjelder  i det  aktuelle  området.  

 

© Copyright  Lenovo  2007 19

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


Hva  Serviceleverandøren  vil  gjøre  for  å rette  problemer  

Når  Kunden  kontakter  en  Serviceleverandør,  må  Kunden  følge  prosedyrene  for  

problembestemmelse  og  problemløsning  som  oppgis.  

Serviceleverandøren  vil  prøve  å utføre  problembestemmelse  og  løse  Kundens  problem  over  

telefon  eller  gjennom  ekstern  assistanse.  Serviceleverandøren  kan  be  Kunden  om  å laste  ned  

og  installere  angitte  programvareoppdateringer.  

Enkelte  problemer  kan  løses  med  en  utskiftningsdel  som  Kunden  selv  installerer  (for  

eksempel  tastatur,  mus,  høyttaler,  minne,  harddiskstasjon  eller  portreplikator).  En  slik  del  

kalles  en  ″CRU″ (Customer  Replaceable  Unit).  Hvis  det  er  tilfelle,  sender  Serviceleverandøren  

CRUen  til  Kunden  slik  at  Kunden  kan  installere  den  selv.  

Hvis  problemet  ikke  kan  løses  over  telefon  eller  via  ekstern  assistanse,  ved  at Kunden  tar  i 

bruk programvareoppdateringer,  eller  med  en  CRU,  skal  Serviceleverandøren  ordne  med  

service  under  den  typen  garantiservice  som  er  angitt  for  produktet  i punktet  

“Garantibetingelser”  på  side  23.  

Hvis  Serviceleverandøren  ikke  kan  reparere  Kundens  produkt,  skal  Serviceleverandøren  

erstatte  det  med  et  annet  med  minst  tilsvarende  funksjonalitet.  

Hvis  Serviceleverandøren  verken  kan  reparere  eller  skifte  ut Kundens  produkt,  er Kundens  

eneste  beføyelse  å returnere  produktet  til  stedet  der  det  ble  kjøpt,  eller  til  Lenovo,  og  få 

refundert  beløpet.  

Utskifting  av  et produkt  eller  en  del  

Når  garantiservice  medfører  at  et produkt  eller  en  del  blir  skiftet  ut,  blir  det  utskiftede  

produktet  eller  delen  Lenovos  eiendom  og  utskiftningen  Kundens  eiendom.  Alle  fjernede  

deler  må  være  uendrede  originaldeler.  Utskiftningen  trenger  ikke  å være  ny,  men  skal  være  i 

god  driftsmessig  stand  og  være  minst  funksjonelt  likeverdig  med  det  den  erstatter.  De  

opprinnelige  garantibetingelsene  fortsetter  å gjelde  for  deler  som  erstatter  utskiftede  deler. 

Før  Serviceleverandøren  skifter  ut  et produkt  eller  en  del,  skal  Kunden  

1.   fjerne  tilleggsutstyr,  deler, alternativer,  endringer  og  tilkoblede  enheter  som  garantiservice  

ikke  gjelder  for  

2.   sørge  for  at produktet  er fritt  for  heftelser  eller  begrensninger  som  hindrer  at det  kan  

skiftes  ut;  og  

3.   skaffe  tillatelse  fra  eieren  når  Serviceleverandøren  skal  utføre  service  på  et  produkt  som  

Kunden  ikke  eier.

Kundens  øvrige  forpliktelser  

Der  det  er  aktuelt,  før  service  blir  utført,  skal  Kunden:  

1.   følge  prosedyren  for  forespørsel  om  service,  som  Kunden  får  fra  Serviceleverandøren;  
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2.   sikre  alle  programmer  og  data  som  ligger  i produktet;  

3.   gi  Serviceleverandøren  alle  systemnøkler  eller  passord  samt  tilstrekkelig,  fri  og  sikker  

adgang  til  lokalene  slik  at  forpliktelsene  i disse  garantibetingelsene  kan  oppfylles;  og  

4.   sørge  for  at  all  informasjon  om  identifiserte  eller  identifiserbare  personer  

(″Personopplysninger″)  er  slettet  fra  produktet,  eller  at eventuelle  Personopplysninger  som  

ikke  er  slettet,  er  i overensstemmelse  med  aktuell  lovgivning.  

Bruk  av  personopplysninger  

Hvis  Kunden  får  utført  service  i henhold  til  disse  garantibetingelsene,  vil  Lenovo  lagre,  bruke  

og  behandle  informasjon  om  Kundens  garantitilfelle  og  Kundens  kontaktopplysninger,  

inklusive  navn,  telefonnummer,  adresse  og  e-postadresse.  Lenovo  vil  bruke  denne  

informasjonen  i forbindelse  med  service  i henhold  til  disse  garantibetingelsene  og  for  å 

forbedre  vårt  forretningsforhold,  for  eksempel  ved  å gjennomføre  interne  undersøkelser  av  

effektiviteten  til  garantiservice  som  Lenovo  har  levert  Kunden.  Lenovo  kan  kontakte  Kunden  

for  å undersøke  Kundens  tilfredshet  med  Lenovos  garantiservice  eller  varsle  Kunden  om  

eventuelle  tilbakekallinger  av  produkter  eller  sikkerhetsproblemer.  I tilknytning  til  disse  

formålene  kan  Lenovo  overføre  Kundens  informasjon  til  ethvert  land  der  Lenovo  driver  

virksomhet,  og  gi den  til  enheter  som  utfører  arbeid  på  vegne  av  Lenovo.  Lenovo  kan  også  

avgi  informasjonen  når  loven  eller  ansvarlige  myndigheter  krever  det.  

Hva  garantibetingelsene  ikke  dekker  

Disse  garantibetingelsene  dekker  ikke  

v   uavbrutt  eller  feilfri  drift  av  et  produkt;  

v   tap  av  eller  skade  på  Kundens  data;  

v   programvare,  verken  levert  sammen  med  produktet  eller  installert  senere;  

v   feil  eller  skade  som  skyldes  feilaktig  bruk, ulykker,  endring,  mangelfulle  lokaler  eller  

driftsmiljø,  naturkatastrofer,  overspenning  eller  mangelfullt  vedlikehold  utført  av  Kunden;  

v   ethvert  tredjepartsprodukt,  inkludert  slike  som  Lenovo  anskaffer  og  leverer  sammen  med  

eller  integrert  i et Lenovo-produkt  på  forespørsel  fra  Kunden;  og  

v   enhver  teknisk  eller  annen  støtte,  for  eksempel  assistanse  ved  spørsmål  om  fremgangsmåter  

og  spørsmål  om  konfigurering  og  installering.

Garantien  gjelder  ikke  hvis  produktets  eller  delenes  identifikasjonsmerker  fjernes  eller  endres.  

Ansvarsbegrensning  

Lenovo  er ansvarlig  for  tap  av  eller  skade  på  Kundens  produkt  kun  mens  det  1)  er i 

Serviceleverandørens  forvaring  eller  2)  transporteres  i de  tilfeller  der  Serviceleverandøren  er 

ansvarlig  for  transporten.  

Verken  Lenovo  eller  Serviceleverandøren  er  ansvarlig  for  Kundens  data,  inkludert  

konfidensiell,  merkebeskyttet  eller  personlig  informasjon  som  måtte  være  lagret  i et produkt.  

Kunden  skal  fjerne  og/eller  sikkerhetskopiere  all  slik  informasjon  i produktet  før  service  eller  

retur.  
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Det  kan  oppstå  forhold  hvor  mislighold  fra  Lenovos  side  eller  annet  ansvar  medfører  at 

Kunden  kan  ha  krav  på  erstatning  fra  Lenovo.  I ethvert  slikt  tilfelle,  uansett  ansvarsgrunnlag,  

unntatt  i den  utstrekning  lovbestemt  ansvar  ikke  kan  fraskrives  i avtaler,  er Lenovos  

erstatningsansvar  under  enhver  omstendighet  begrenset  til  faktisk  direkte  tap  som  har  påløpt  

Kunden,  opptil  beløpet  som  er  betalt  for  produktet.  Denne  grensen  gjelder  ikke  for  skader  på  

person,  herunder  død,  og  på  løsøre  og  fast  eiendom  som  Lenovo  ifølge  loven  er  ansvarlig  for. 

Denne  grensen  gjelder  også  for  Lenovos  leverandører  og  forhandlere  og  Kundens  

Serviceleverandør.  Dette  er  maksimum  for  hva  Lenovo,  Lenovos  leverandører  og  forhandlere,  

og  Kundens  Serviceleverandør  samlet  er  ansvarlig  for. 

LENOVO  OG  LENOVOS  LEVERANDØRER,  FORHANDLERE  OG  

SERVICELEVERANDØRER  ER  UNDER  INGEN  OMSTENDIGHET  ANSVARLIG  FOR  

NOE  AV FØLGENDE  SELV  OM  DE  ER  UNDERRETTET  OM  MULIGHETENE  FOR  SLIKE  

SKADER,  TAP ELLER  KRAV: 1) KRAV  SOM  TREDJEPART  MÅTTE  REISE  MOT  

KUNDEN  FOR  SKADER;  2)  TAP AV, ELLER  SKADE  PÅ,  KUNDENS  DATA; ELLER  3)  

SPESIELLE,  TILFELDIGE  ELLER  INDIREKTE  SKADER  ELLER  AVLEDEDE  

ØKONOMISKE  SKADER  ELLER  TAP,  INKLUDERT  TAP AV FORTJENESTE,  

INNTEKTER,  GOODWILL  ELLER  FORVENTEDE  BESPARELSER.  NOEN  LAND  ELLER  

JURISDIKSJONER  TILLATER  IKKE  ANSVARSBEGRENSNINGER  SLIK  AT 

OVENFORNEVNTE  BEGRENSNINGER  IKKE  GJELDER.  

Konfliktløsning  

Hvis  Kunden  har  anskaffet  produktet  i Kambodsja,  Indonesia,  Filippinene,  Vietnam  eller  Sri  

Lanka, skal  eventuelle  tvister  i forbindelse  med  disse  garantibetingelsene  avgjøres  endelig  ved  

voldgiftsforhandlinger  avholdt  i Singapore,  og  garantibetingelsene  skal  være  underlagt  

lovgivningen  i Singapore.  Hvis  Kunden  har  anskaffet  produktet  i India, skal  eventuelle  tvister  

i forbindelse  med  disse  garantibetingelsene  avgjøres  endelig  ved  voldgiftsforhandlinger  

avholdt  i Bangalore,  India.  Voldgiftsforhandlinger  i Singapore  skal  avholdes  i henhold  til  de  

gjeldende  reglene  for  voldgift  fra  Singapore  International  Arbitration  Center  (″SIAC-reglene″).  

Voldgiftsforhandlinger  i India  skal  avholdes  i henhold  til  gjeldende  lovgivning  i India.  

Voldgiftskjennelsen  skal  være  endelig  og  bindende  for  partene  uten  ankemuligheter,  og  

voldgiftskjennelsen  skal  leveres  skriftlig  og  spesifisere  de  fakta  og  juridiske  konklusjoner  som  

voldgiftsdommerne  har  kommet  frem  til.  Alle  voldgiftsforhandlinger,  og  alle  dokumenter  som  

blir  brukt  i forbindelse  med  forhandlingene,  skal  være  på  engelsk,  og  den  engelskspråklige  

versjonen  av  disse  garantibetingelsene  gjelder  foran  alle  andre  språkversjoner  under  

forhandlingene.  

Andre  rettigheter  

DISSE  GARANTIBETINGELSENE  GIR  KUNDEN  SPESIELLE  JURIDISKE  

RETTIGHETER.  KUNDEN  KAN  HA  ANDRE  LOVBESTEMTE  RETTIGHETER  SOM  KAN  

VARIERE  FRA  LAND  TIL  LAND  OG  JURISDIKSJON  TIL  JURISDIKSJON.  KUNDEN  

KAN  OGSÅ  HA  ANDRE  RETTIGHETER  I HENHOLD  TIL  GJELDENDE  LOV  ELLER  

SKRIFTLIG  AVTALE MED  LENOVO.  INGEN  BESTEMMELSER  I DISSE  
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GARANTIBETINGELSENE  TILSIDESETTER  LOVBESTEMTE  RETTIGHETER  SOM  IKKE  

KAN  FRASKRIVES  ELLER  BEGRENSES  I AVTALE, INKLUSIVE  FORBRUKERNES  

RETTIGHETER  IFØLGE  NASJONAL  LOVGIVNING  SOM  REGULERER  SALG  AV 

FORBRUKSARTIKLER. 

Det  europeiske  økonomiske  samarbeidsområdet  (EØS)  

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

Dept.,  PO  Box  19547,  Inverkip  Road,  Greenock,  Scotland  PA16 9WX.  For  Lenovo-
maskinvareprodukter  som  er  kjøpt  i EØS-land,  kan  service  i henhold  til  disse  

garantibetingelsene  utføres  i ethvert  EØS-land  der  Lenovo  har  annonsert  produktet  og  gjort  

det  tilgjengelig.  

Lenovos  garantibetingelser  er  tilgjengelig  på  andre  språk  på  http://www.lenovo.com/
warranty.  

Garantibetingelser 

Garantiperioden  kan  variere  etter  land  eller  region  og  er  oppgitt  i tillegg  A  i Håndbok  for  

service  og  problemløsing  som  fulgte  med  maskinen.  

Ved  behov  utfører  Kundens  Serviceleverandør  reparasjon  eller  utskifting  avhengig  av  hvilken  

type  garantiservice  som  er  oppgitt  for  produktet,  og  hvilke  servicenivåer  som  er  tilgjengelig.  

Tidspunktet  for  service  avhenger  av  når  Kunden  ber  om  service,  tilgjengelighet  av  deler  og  

andre  faktorer.  

En  garantiperiode  på  3 år  for  deler  og  1 år  for  arbeid  betyr  at Lenovo  gir  garantiservice  uten  

omkostninger  for:  

a. deler  og  arbeid  i det  første  året  av  garantiperioden  (eller  en  lengre  periode  dersom  loven  

krever  det);  og  

b.  deler  for  utskifting  i det  andre  og  tredje  året  av  garantiperioden.  Kundens  

serviceleverandør  fakturerer  Kunden  for  arbeid  som  er  utført  i forbindelse  med  reparasjon  

eller  utskifting  i det  andre  og  tredje  året  av  garantiperioden.  

Typer av  garantiservice  

1. Service  for  CRU  

Ved  service  for  CRU  sender  Kundens  Serviceleverandør  CRUen  til  Kunden  slik  at Kunden  

kan  installere  den  selv.  De  fleste  CRUer  er  enkle  å installere,  mens  andre  kan  kreve  noe  

teknisk  innsikt  og  verktøy.  Informasjon  om  CRUer  og  instruksjoner  for  utskifting  leveres  

sammen  med  produktet  og  er på  forespørsel  fra  Kunden  tilgjengelig  fra  Lenovo.  Kunden  kan  

be  en  Serviceleverandør  om  å installere  CRUer  under  den  typen  garantiservice  som  gjelder  for  

produktet.  Installering  av  eksterne  CRUer  (som  mus,  tastaturer  og  skjermer)  er  Kundens  

ansvar.  Lenovo  oppgir  i materialet  som  leveres  sammen  med  en  utskiftnings-CRU,  om  en  
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defekt  CRU  må  returneres.  Når  retur  kreves,  blir  returinstruksjoner,  en  forhåndsbetalt  

adresselapp  og  emballasje  levert  sammen  med  utskiftnings-CRUen,  og  2)  Kunden  kan  belastes  

for  utskiftnings-CRUen  hvis  Serviceleverandøren  ikke  mottar  den  defekte  CRUen  innen  tretti  

(30)  dager  fra  Kunden  mottar  utskiftningsenheten.  

2.  Service  på  stedet  

Ved  service  på  stedet  vil  Kundens  Serviceleverandør  reparere  eller  skifte  ut  produktet  hos  

Kunden.  Kunden  må  sørge  for  et  passende  arbeidsområde  der  Lenovo-produktet  kan  tas  fra  

hverandre  og  settes  sammen  igjen.  For  enkelte  produkter  kan  enkelte  reparasjoner  kreve  at 

Kundens  Serviceleverandør  sender  produktet  til  et utpekt  servicesenter.  

3.  Service  med  budtjeneste  / på  servicesenter  

Ved  service  med  budtjeneste  / på  servicesenter  blir  Kundens  produkt  reparert  eller  skiftet  ut  

ved  et  utpekt  servicesenter,  og  transport  ordnes  av  Kundens  Serviceleverandør.  Kunden  er  

ansvarlig  for  å koble  fra  produktet.  Kunden  får  en  kartong  som  kan  brukes  ved  forsendelse  av  

produktet  til  et  utpekt  servicesenter.  Et  bud  henter  Kundens  produkt  og  leverer  det  til  

servicesenteret.  Etter  at  produktet  er reparert  eller  skiftet  ut,  ordner  servicesenteret  med  

levering  av  produktet  til  Kunden.  

4.  Service  med  innlevering  eller  innsending  

Ved  service  med  innlevering  eller  innsending  blir  Kundens  produkt  reparert  eller  skiftet  ut 

ved  et  utpekt  servicesenter,  og  levering  eller  transport  ordnes  av  Kunden.  Kunden  er 

ansvarlig  for  å levere  eller  sende,  slik  Kundens  Serviceleverandør  oppgir  (forhåndsbetalt  hvis  

ikke  noe  annet  er oppgitt),  produktet  forsvarlig  innpakket  til et  angitt  sted.  Når  produktet  er 

reparert  eller  skiftet  ut,  gjøres  det  tilgjengelig  for  henting.  Hvis  Kunden  ikke  henter  produktet,  

kan  Serviceleverandøren  avhende  produktet  slik  det  anses  mest  hensiktsmessig.  Ved  service  

med  innsending  blir  produktet  returnert  til  Kunden.  Frakt  betales  av  Lenovo  hvis  ikke  

Kundens  Serviceleverandør  oppgir  noe  annet.  

Guarantee supplement for Mexico 

This  supplement  is  considered  part  of  Lenovo's  Limited  Warranty  and  shall  be  effective  solely  

and  exclusively  for  products  distributed  and  commercialized  within  Territory  of  the  Mexican  

United  States.  In  the  event  of a conflict,  the  terms  of  this  supplement  shall  apply.  

All  software  programs  preinstalled  in  the  equipment  shall  only  have  a thirty-  (30)  day  

guarantee  for  installation  defects  from  the  date  of purchase.  Lenovo  is  not  responsible  for  the  

information  in  such  software  programs  and/or  any  additional  software  programs  installed  by  

you  or  installed  after  purchase  of  the  product.  

Services  not  chargeable  to  the  guarantee  shall  be  charged  to  the  final  user, prior  an  

authorization.  
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In  the  event  that  warranty  repair  is required  please  see  http://www.lenovo.com/support/
phone  for  a list  of Service  and  Support  phone  numbers.  Should  no  Authorized  Service  Center  

exist  in  your  city,  location  or  within  70  kilometers  of  your  city  or  location,  the  guarantee  

includes  any  reasonable  delivery  charges  related  to  the  transportation  of the  product  to  our  

nearest  Authorized  Service  Center.  Please  call  the  nearest  Authorized  Service  Center  to obtain  

the  necessary  approvals  or  information  concerning  the  shipment  of the  product  and  the  

shipment  address.  

To obtain  a list  of  Authorized  Service  Centers,  please  visit:  

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

Manufactured  by:  

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  

Marketed  by:  

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  

Varemerker 

Navnene  nedenfor  er varemerker  for  Lenovo  i USA  og/eller  andre  land.  

   Lenovo  

   ThinkPad  

Andre  navn  kan  være  varemerker  for  andre  selskaper.
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Delenummer: 42W9660

  

  

 

  

(1P) P/N: 42W9660  
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