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Příručka s důležitými informacemi
k produktu v1.0

Čtěte jako první – Předpisy
Modely tabletů vybavené bezdrátovou technologií odpovídají normám pro rádiová zařízení
a bezpečnostním normám každé země a oblasti, kde byly schváleny pro bezdrátové použití.
Pokud váš produkt navíc obsahuje telekomunikační modem, splňuje požadavky na připojení do
telefonní sítě ve vaší zemi.
Před použitím bezdrátových zařízení obsažených v tabletu si přečtěte dokument Regulatorní
prohlášení pro svoji zemi či oblast. Dokument Regulatorní prohlášení ve formátu PDF lze
stáhnout v části „Stahování publikací“ níže.


Stahování publikací
Elektronické verze publikací jsou dostupné na webu http://support.lenovo.com. Pokud si chcete
stáhnout publikace pro váš tablet, přejděte na:
http://support.lenovo.com/en_US/guides-and-manuals/default.page a postupujte podle pokynů
na obrazovce.



Spuštění uživatelské příručky
Uživatelská příručka obsahuje podrobné informace o vašem tabletu. Uživatelskou příručku
spustíte jedním z těchto způsobů:


Přejděte na: http://support.lenovo.com/en_US/guides-and-manuals/default.page
a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Spusťte svůj tablet a v oblíbených položkách prohlížeče vyberte položku Uživatelská
příručka.

Informace o servisu a podpoře

Informace o servisu a podpoře
Následující informace popisují technickou podporu, která je pro váš produkt dostupná během
záruční doby nebo po dobu životnosti produktu.
Úplné vysvětlení všech záručních podmínek Lenovo najdete v dokumentu Lenovo Limited
Warranty (Omezená záruka Lenovo). Podrobnosti o získání plné záruky najdete v části „Informace
o omezené záruce Lenovo“ dále v tomto dokumentu.


Online technická podpora
Technická podpora online je dostupná po dobu životnosti produktu na webové stránce
http://www.lenovo.com/support.



Technická podpora po telefonu
Pomoc a informace můžete získat telefonicky ve středisku zákaznické podpory. Před
kontaktováním zástupce technické podpory Lenovo si připravte následující informace: model
a sériové číslo, přesné znění případné chybové zprávy a popis problému.
Je možné, že pracovník technické podpory s vámi bude během hovoru procházet na vašem
tabletu kroky vedoucí k určení problému.



Celosvětový telefonní seznam podpory Lenovo
Pozor: Uvedená telefonní čísla mohou být změněna bez předchozího upozornění. Aktuální
telefonní seznam servisních středisek Customer Support Center je vždy k dispozici na webové
stránce http://www.lenovo.com/support/phone.
Není-li telefonní číslo pro vaši zemi nebo oblast uvedeno, obraťte se na prodejce společnosti
Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo.

Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení

Důležité bezpečnostní informace a informace o
správném zacházení
Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho
tabletu, přečtěte si před jeho použitím všechny informace uvedené v této části.
Další tipy, které vám pomohou bezpečně pracovat s vaším tabletem, najdete na stránce:
http://www.lenovo.com/safety.


S tabletem zacházejte opatrně
Tablet neupusťte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj
nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.
Obrazovka vašeho tabletu je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud tablet spadne na tvrdý
povrch, je vystaven velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z
něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte z tabletu odstranit. Okamžitě
přestaňte tablet používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo® informace o opravě,
výměně nebo likvidaci.
Tablet nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako mohou být
elektrické spotřebiče nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození, používejte tablet pouze
v rozsahu teplot 0 °C až 40 °C a skladujte při −20 °C až 60 °C.



Tablet nerozebírejte ani jej neupravujte
Váš tablet je uzavřenou jednotkou. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit.
Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od Lenovo nebo technik
autorizovaný Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho tabletu znamenají porušení
záručních podmínek.



Upozornění na vestavěnou dobíjecí baterii
NEBEZPEČÍ:
Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Ohledně výměny se
obraťte na podporu Lenovo.



Poznámka k lithiové knoflíkové baterii
NEBEZPEČÍ:
V případě nahrazení baterie nesprávným typem hrozí nebezpečí výbuchu.
K náhradě lithiové knoflíkové baterie používejte pouze stejný či ekvivalentní typ, jako je typ
doporučený výrobcem. Baterie obsahuje lithium a při nesprávném používání, zacházení nebo
likvidaci může explodovat.
Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny pro jejich likvidaci.

Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení
Je zakázáno:





Nechat baterii přijít do styku s vodou



Zahřívat baterii na více než 100 °C



Opravovat nebo rozebírat

Upozornění na plastový sáček
POZOR:
Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí i batolat,
abyste zabránili nebezpečí udušení.



Informace o adaptéru
Chraňte tablet a adaptér před vlhkostí
Nedovolte, aby tablet přišel do styku s vodou, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo
jinými tekutinami mohl přijít do styku.
Nabíjejte pouze povoleným způsobem
Pro bezpečné dobití vnitřní baterie tabletu můžete použít kterýkoliv z následujících způsobů
nabíjení:
Způsob nabíjení tabletu

Tablet je zapnutý
(obrazovka je zapnutá)

Tablet je vypnutý nebo
v režimu uzamknutí
obrazovky (obrazovka je
vypnutá)

Adaptér by se měl instalovat

Schváleno, ale baterie se

Schváleno

v blízkosti zařízení a měl by být

bude dobíjet pomalu.

snadno dostupný.
USB připojení mezi vstupním

Tento způsob nabíjení

Schváleno, ale baterie se bude

konektorem DC na tabletu

kompenzuje spotřebu

dobíjet pomalu.

a konektorem USB osobního počítače
nebo jiným zařízením splňujícím
standard USB 2.0
K připojení je potřeba použít rozhraní

energie.
Baterie se bude vybíjet
pomaleji než obvykle.

USB verze USB 2.0 nebo vyšší.
Dobíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem dobíjecího zařízení
může dostatečně proudit vzduch. Dobíjecí zařízení odpojte, pokud dojde k následujícímu:


Dobíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.



Dobíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.



Chcete-li dobíjecí zařízení vyčistit.

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila nebo
neschválila.

Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení


Předcházejte poškození sluchu
Váš tablet je vybaven konektorem pro sluchátka. Sluchátka (označovaná rovněž jako náhlavní
souprava) vždy zapojujte do konektoru pro sluchátka.
POZOR:
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
Nastavení ekvalizéru na maximum zvyšuje výstupní napětí sluchátek,
a tím i úroveň akustického tlaku. Abyste ochránili svůj sluch, je potřeba nastavit ekvalizér
na přiměřenou úroveň.
Nadměrné užívání sluchátek po dlouhou dobu a při velké hlasitosti může být nebezpečné
v případě, že výstup na sluchátka nesplňuje specifikace normy ČSN
EN 50332-2.
Výstupní konektor sluchátek vašeho tabletu je v souladu se specifikací ČSN
EN 50332-2, bod 7. Tato specifikace omezuje maximální výstupní napětí wideband true RMS
u tohoto tabletu na 150 mV. Chcete-li zabránit riziku zhoršení nebo ztráty sluchu, pořiďte si
sluchátka, která splňují normu ČSN EN 50332-2 (bod 7) pro širokopásmové napětí 75 mV.
Používání sluchátek, jež nesplňují normu ČSN
EN 50332-2, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou
úroveň akustického tlaku.
Jestliže jste spolu se svým tabletem obdrželi i sluchátka, máte jistotu, že kombinace sluchátek
a tabletu splňuje specifikace normy ČSN EN 50332-1. Rozhodnete-li se používat jiná sluchátka,
zajistěte, aby taková sluchátka splňovala specifikace normy ČSN EN 50332-1 (bod 6.5 – Hodnoty
omezení). Používání sluchátek, jež nesplňují normu ČSN EN 50332-1, může být nebezpečné,
neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku.
Prohlášení týkající se nebezpečného akustického tlaku
Pro zařízení splňující normu EN 60950-1:
2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011 je povinné provést zvukové testy pro normu EN50332.
U tohoto zařízení bylo zkušebně ověřeno, že splňuje požadavek související s
úrovní akustického tlaku v příslušných normách EN 50332-1 a/nebo EN 50332-2.
V případě dlouhodobého používání sluchátek s vysokým nastavením hlasitosti
může dojít k trvalé ztrátě sluchu.

Upozornění:
Neposlouchejte dlouhodobě reprodukci s vysokou hlasitostí, aby nedošlo k poškození sluchu.

Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení


Při použití tabletu v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor
Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony.
Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení,
jakým je váš tablet, při řízení motorového vozidla nebo
při jízdě na kole.



Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními
Tablet na konci jeho životnosti nedrťte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte
jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části
obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní
prostředí.
Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí a recyklace“.



Tablet a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí
Váš tablet obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc
může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.



Chraňte svá data a software
Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů,
které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru vašeho tabletu.
Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to váš tablet vystavit
počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou váš tablet,
software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných ochranných
bariér, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.
Do blízkosti tabletu neumisťujte elektrická zařízení, jako je elektrický ventilátor, rádio,
reproduktory s vysokým výkonem, klimatizace nebo mikrovlnná trouba, protože silná magnetická
pole vytvářená těmito zařízeními mohou poškodit obrazovku nebo data tabletu.



Uvědomte si, že váš tablet generuje teplo
Když je tablet zapnutý nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Teplota, které
tyto části dosáhnou, závisí na systémové aktivitě a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s
tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo způsobit i popáleniny. Vyvarujte se
dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí
tabletu.



Upozornění na kabely z PVC
VAROVÁNÍ: Při kontaktu s kabelem, který je součástí tohoto produktu, nebo s kabely určenými
pro připojení příslušenství prodávaného s tímto produktem,
jste vystaveni působení olova – látky, která je podle předpisů státu Kalifornie klasifikována jako
látka způsobující rakovinu, poškození plodu a poruchy plodnosti. Po manipulaci si umyjte ruce.

Informace o záruce

Informace o záruce


Informace o omezené záruce Lenovo
Tento produkt podléhá podmínkám Omezené záruky Lenovo, verze L505-0010-02 08/2011.
Informace o Omezené záruce Lenovo (LLW) naleznete na webové stránce
http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Na této stránce si můžete text LLW přečíst v mnoha
různých jazycích. Text LLW se rovněž zobrazí na vašem tabletu během úvodního nastavení.
Jestliže nemůžete text LLW zobrazit na svém tabletu ani na webových stránkách Lenovo, obraťte
se na místní zastoupení Lenovo nebo na prodejce, kde bezplatně získáte tištěnou verzi textu LLW.



Lenovo B6000/Lenovo B8000
Typ počítače
Produkt

Verze

Typ po íta e

Lenovo B6000

WLAN

Lenovo B6000-F: 60043; Z0AF

WLAN+3G (pouze data)

Lenovo B6000-H: 60044; Z0AG

WLAN+3G (hlas)

Lenovo B6000-HV: 60045; Z0AH

Produkt

Verze

Typ po íta e

Lenovo B8000

WLAN

Lenovo B8000-F: 60046; Z0AL

WLAN+3G (pouze data)

Lenovo B8000-H: 60047; Z0AJ

Záruční doba a typ záručního servisu
Země nebo region nákupu

Záruční doba

Typ záručního servisu

Korea, Tchaj-wan

díly a práce –

1,3,4

Indonésie, Malajsie, Thajsko, Filipíny, Vietnam,
Singapur

1 rok

1,2,4

Čína (Hongkong, zvláštní administrativní oblast
Číny), Čína (Macau, zvláštní administrativní oblast
Číny), Indie, Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Egypt,
Jihoafrická republika, Saudská Arábie, Spojené
arabské emiráty, Alžír, Nigérie, Keňa, Srí Lanka

1 rok

bateriová sada –
1,4

Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Řecko,
Makedonie, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Polsko,
Slovensko, Maďarsko, Bulharsko
Kanada

1,5

Informace o záruce
Země nebo region nákupu

Záruční doba

Rakousko, Francie, Německo, Island, Izrael, Irsko,

Typ záručního servisu
1,3

Itálie, Lotyšsko, Litva, Švýcarsko, Spojené
království
Japonsko, Austrálie, Nový Zéland
Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Bělorusko,

4

Turkmenistán, Ázerbájdžán, Gruzie
1,4

Argentina, Kolumbie, Peru,

díly a práce –

Venezuela, Bolívie, Uruguay,

1 rok, omezená

Chile, Paraguay, Ekvádor

záruka*

Spojené státy americké, Mexiko

bateriová sada –

1,5

Brazílie

1 rok

4

Dánsko, Estonsko, Finsko,

díly a práce –

1,3

Norsko, Španělsko, Švédsko, Belgie, Lucembursko,

2 roky

Nizozemsko

bateriová sada –

Turecko, Česká republika

1 rok

1,4

* Nevztahuje se na některé komponenty. 90denní omezená záruka na napájecí adaptéry,
klávesnice, plasty a závěsy.
Typy záručního servisu
1

Servis typu Customer Replaceable Unit (CRU)

2

Servis typu On-site

3

Servis typu Courier nebo Depot

4

Servis typu Customer Carry-In

5

Servis typu Mail-in

6

Servis typu Customer Two-way Mail-in

7
Servis typu Product Exchange
Úplné vysvětlení všech záručních podmínek najdete v dokumentu pojednávajícím o plné záruce.
Podrobné informace o získání plné záruky naleznete v části „Informace o omezené záruce Lenovo“.


Suplemento de Garantía para México
Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de
Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados
dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los
términos de este Suplemento.
Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía de treinta
(30) días por defectos de instalación desde la fecha de compra.

Lenovo no es responsable de la

información incluida en dichos programas de software y/o cualquier programa de software
adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del producto.

Informace o záruce
Los servicios no cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final, previa obtención de una
autorización.
En el caso de que se precise una reparación cubierta por la garantía, por favor, llame al Centro de
soporte al cliente al 001-866-434-2080, donde le dirigirán al Centro de servicio autorizado más
cercano.

Si no existiese ningún Centro de servicio autorizado en su ciudad, población o en un

radio de 70 kilómetros de su ciudad o población, la garantía incluirá cualquier gasto de entrega
razonable relacionado con el transporte del producto a su Centro de servicio autorizado más
cercano.

Por favor, llame al Centro de servicio autorizado más cercano para obtener las

aprobaciones necesarias o la información relacionada con el envío del producto y la dirección de
envío.
Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite:
http://www.lenovo.com/mx/es/service.
Importado por:
Lenovo México S. de R.L. de C.V.
Av. Santa Fe 505, Piso 15
Col. Cruz Manca
Cuajimalpa, D.F., México
C.P. 05349
Tel.: (55) 5000 8500

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a
likvidace


Obecné prohlášení o recyklaci
Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již
nepotřebných zařízení. Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci
vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Další informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete
na webové stránce: http://www.lenovo.com/recycling.



Důležité informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení
(OEEZ)
Informace pro vaši zemi jsou dostupné na webové stránce
http://www.lenovo.com/recycling.



Turecké prohlášení o shodě
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
(EEE).
Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı
Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur. EEE
Yönetmeliğine Uygundur.



Declarações de Reciclagem no Brasil
Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser
descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do
produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio
de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a
legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos.
Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou
encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e
cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.



Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko
Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce:
http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace


Informace o recyklaci odpadů pro Čínu



Informace o recyklaci odpadů pro Indii
Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na této
webové stránce:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.



Další prohlášení o recyklaci
Další informace o recyklaci součástí tabletu a baterií naleznete v uživatelské příručce.
Podrobnosti najdete v části „Spuštění uživatelské příručky“.



Recyklační značka baterií
Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan

Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu

Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace


Značka energetické účinnosti
Značka BC pro Kalifornii

Směrnice RoHS (směrnice o omezení nebezpečných látek)

Směrnice RoHS (směrnice o omezení nebezpečných
látek)


Směrnice RoHS pro Evropskou unii
Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements
of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2").
For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf



Turecko
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
(EEE).



Směrnice RoHS pro Ukrajinu



Směrnice RoHS pro Indii
RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.



Čína
The information in the following table is applicable for products manufactured on or after March
1, 2007 for sale in the People’s Republic of China.
有毒有害物质

组件
电路板

显示屏

电池组

附件

电源适配器

铅 (Pb)

╳

╳

╳

╳

╳

汞 (Hg)

〇

〇

〇

〇

〇

镉 (Cd)

〇

〇

〇

〇

〇

六价铬(Cr VI)

〇

〇

〇

〇

〇

多溴联苯 (PBB)

〇

〇

〇

〇

〇

多溴二联苯醚

〇

〇

〇

〇

〇

(PBDE)
说明 ：
〇：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的
限量要求以下。
╳：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准
规定的限量要求。表中标有“╳”的所有部件均符合欧盟 RoHS 法规。
电路板组件：包括印刷电路板及零部件、电容和连接器，根据机型不同，可能不会含有以上
的所有部件，请以实际购买机型为准。
在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在
正常的使用状态下产品的环保使用期限。

Upozornění na elektrické vyzařování

Upozornění na elektrické vyzařování


Prohlášení o shodě s předpisy FCC (Federal Communications Commission)
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B dle směrnic FCC,
část 15. Tyto limity byly stanoveny tak, aby poskytovaly dostatečnou ochranu proti škodlivému
rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat
vysokofrekvenční vlny, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může
způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Není vyloučen výskyt rušení v některých
jednotlivých instalacích. Pokud zařízení ruší rozhlasový nebo televizní příjem, což lze ověřit
zapnutím a vypnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit o nápravu následujícími postupy:


Přesměrováním nebo přemístěním přijímací antény.



Zvětšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.



Zapojením zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než kam je připojen přijímač.



Požádáním o pomoc autorizovaného prodejce nebo pracovníka servisu.

Společnost Lenovo není odpovědná za žádné druhy rušení rozhlasu nebo televize způsobené
neoprávněnými změnami nebo modifikacemi tohoto zařízení. Následkem neoprávněných změn
nebo modifikací může uživatel pozbýt právo používat toto zařízení.
Toto zařízení je v souladu se směrnicemi FCC, část 15. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou
následujících podmínek: (1) zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení a (2) zařízení musí být odolné
proti jakémukoli rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.
Odpovědná strana:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900



Upozornění FCC
Následkem jakýchkoli změn nebo modifikací, které nejsou výslovně schváleny stranou
odpovědnou za dodržení souladu, pozbývá uživatel právo používat toto zařízení.
Antény používané tímto přenosovým zařízením se nesmí nacházet v blízkosti jiných antén nebo
přenosových zařízení nebo být provozovány současně s nimi.

Upozornění na elektrické vyzařování
POZNÁMKA:
Výběr kódu země je k dispozici pro modely mimo USA a není dostupný pro žádné modely
prodávané v USA. Na základě předpisu FCC musí všechny produkty WLAN prodávané v USA být
pevně nastaveny na přenosové kanály používané jen v USA.


Průmyslová vyhláška Kanady o shodě s emisní třídou B
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Upozornění IC
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject
to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en
Industry Canada Class B Emission Compliance Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Evropská unie – Shoda se směrnicí týkající se elektromagnetické kompatibility
Tento výrobek odpovídá požadavkům na ochranu podle směrnice Evropského společenství číslo
2004/108/EC o sbližování zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.
Společnost Lenovo nenese odpovědnost za jakákoli selhání zajištění bezpečnostních požadavků
vyplývající z nedoporučených úprav tohoto produktu, včetně jeho použití s kartami od jiných
výrobců.
Tento produkt byl testován a shledán jako vyhovující limitům pro IT zařízení třídy B podle normy ČSN
EN 55022. Limity třídy B byly odvozeny pro domácí prostředí, aby byla zajištěna dostatečná ochrana
proti rušení licencovaných komunikačních zařízení.
Kontaktní informace pro Evropu: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovensko

Upozornění na elektrické vyzařování


Německá vyhláška o shodě s emisní třídou B
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses
Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG)
zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den
EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren
und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel
angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der
Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn
Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo
gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses
Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln"
EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten"). Dies ist die
Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher
89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das
EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach
Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.



Korejská vyhláška o shodě s emisní třídou B



Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

Upozornění na elektrické vyzařování


Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě s jmenovitým proudem
do 20 A na fázi



Eurasijská známka prohlášení o shodě

Právní informace
Lenovo a logo Lenovo jsou ochranné známky společnosti Lenovo ve
Spojených státech a/nebo v dalších zemích.
Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné
známky nebo servisní známky jiných stran.
První vydání (září 2013)
© Copyright Lenovo 2013.
UPOZORNĚNÍ NA PRÁVNÍ OMEZENÍ: Pokud jsou data nebo software
dodávány v souladu se smlouvou General
Services Administration (GSA), pak používání, reprodukce nebo
zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č.
GS-35F-05925.
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