Osnovno
Opozorila: Pred uporabo teh navodil in izdelka, kateremu so priložene, preberite naslednje dokumente:
Varnost, garancija in kratka navodila
Izjavo o skladnosti (Regulatory Notice)

Poglavje Pomembne informacije o varnosti in uporabi v Dodatku teh navodil.
Varnost, garancija in kratka navodila ter Izjava o skladnosti sta na voljo na spletnih straneh

www.lenovo.com/si in http://support.lenovo.com.

Začetni zaslon
Začetni zaslon je vstopna točka k uporabi vaše naprave. Za lažji začetek uporabe, so na začetnem namizju že
nameščene nekatere uporabne aplikacije in pripomočki.

OPOZORILO: Funkcije in začetni zaslon vaše naprave se lahko razlikujejo glede na lokacijo, jezik, ponudnika
storitev in model naprave.
Svoje namizje lahko kadarkoli prilagodite.
Začetni zaslon
Na začetnem namizju se nahaja iskalna vrstica Google, video pripomoček in vremenski pripomoček Lenovo
Weather. Na drugih namizjih so aplikacije.
Predogledni zaslon

Pritisnite kamorkoli na namizju razen na ikone in pridržite.
Na vrhu zaslona se pokažejo predogledi namizij.
Na dnu zaslona se pokažejo pripomočki.
Dodajanje namizja
Na predoglednem zaslonu podrsajte namizja proti levi. Ko pridete do zadnjega namizja, pritisnite

za dodajanje

novega namizja.
Brisanje namizja
, da skrijete pripomočke, nato pa pritisnite

Na predoglednem zaslonu pritisnite

v zgornjem desnem kotu

zaslona, ki ga želite odstraniti.
Dodajanje pripomočkov na namizje
Na predoglednem zaslonu podrsajte pripomočke levo ali desno, povlecite izbrani pripomoček, kamor ga želite
namestiti, in ga spustite.
Spreminjanje ozadja
Pojdite na Nastavitve > Prikaz > Ozadje in izberite želeno ozadje.
Premikanje aplikacije na drugo namizje
Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite premakniti, jo povlecite na levo ali desno stran zaslona in jo izpustite,
kamor jo želite postaviti.
Odstranjevanje aplikacij
Na namizju pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite do

Opozorilo:Če je na vrhu zaslona prikazana ikona

in pritisnite Odstrani.
.

,aplikacije ni priporočljivo odstranjevati.

Tipke na zaslonu
Na dnu zaslona se nahajajo tri tipke.
Nazaj: Pritisnite
Domov: Pritisnite

, da se vrnete na prejšnji prikaz.
, da se vrnete na začetni zaslon.

Nedavne aplikacije: Pritisnite

za prikaz nedavno uporabljenih aplikacij.

Izbirate lahko med naslednjima funkcijama:
Pritisnite na aplikacijo, da jo odprete.
Povlečete aplikacijo navzgor, da ustvarite več oken.

Obvestila
Podrsajte z zgornje leve strani zaslona, da se prikažejo obvestila.

Stranska stikala
Podrsajte z zgornje desne strani zaslona, da se prikažejo stranska stikala.

Pametna stranska vrstica
Nastavitev pametne stranske vrstice
Pojdite na Nastavitve > Pametna stranska vrstica in izberite Samodejno, Ročno ali Izklopljeno.
Samodejno: Pametna stranska vrstice se pojavi na levi ali desni strani, ko obrnete zaslon.
Zvočni in vizualni način se lahko preklapljata samodejno.
Ročno: Za odpiranje pametne stranske vrstice morate podrsati z levega ali desnega roba zaslona.
Izklopljeno: Ta funkcija ni na voljo.

Uporaba pametne stranske vrstice

Na pametni stranski vrstici najdete:
Aplikacije: kot so aplikacije video, slike, knjige itd. Za dostopanje preprosto pritisnite eno od njih.
Nastavitve: Tu lahko dostopate do nastavitev ali ročno nastavite načine prikaza, kot so Običajni,
Multimedija in Branje.

Fotoaparat
Za uporabo fotoaparata zaženite aplikacijo Fotoaparat.

Fotografiranje in snemanje videov
Z vgrajeno kamero v vaši napravi lahko fotografirate ali snemate video posnetke.
Za fotografiranje pritisnite
Za snemanje videa pritisnite

.
.

Za preklapljanje med sprednjim in zadnjim fotoaparatom pritisnite
Za izbiranje načina fotografiranja pritisnite
.
Za nastavljanje barvnega učinka pritisnite

.
.

.

Za prilagajanje drugih nastavitev fotoaparata pritisnite

.

Shranjevanje slike zaslona
Hkrati pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za nižjo glasnost.

Pregledovanje slik in video posnetkov
Slike in video posnetki so shranjeni v notranjem pomnilniku vaše naprave. Slike in videe lahko pregledujete na
naslednje načine:
Pritisnite na gumb za pregled, ko uporabljate aplikacijo Fotoaparat.
Pojdite na aplikacijo Galerija.
Pojdite na Brskalnik datotek.
Slike zaslona so shranjene v notranjem pomnilniku vaše naprave. Slike zaslona lahko pregledujete na naslednja
načina:
Pojdite na aplikacijo Galerija.
Pojdite na Brskalnik datotek.

Omrežje
Preden se povežete z internetom, morate nastaviti brezžično omrežje.

Nastavljanje brezžičnega omrežja WLAN
Pojdite na Nastavitve > BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE > WLAN.
Da se povežete z internetom, vklopite stikalo za WLAN in izberite dostopno točko WLAN s seznama.
Ko dostopate do zaščitene povezave, morate vnesti svoje uporabniško ime in geslo, da se lahko povežete.

OPOZORILO: Za povezovanje z dostopno točko WLAN morate biti v dosegu njenega signala.

Nastavljanje navideznega zasebnega omrežja VPN
Omrežja VPN uporabljajo organizacije, ker omogočajo varno sporočanje zasebnih informacij preko nezasebnega omrežja.
Morda boste morali prilagoditi nastavitve VPN na primer za dostopanje do službene e-pošte. Za podatke, ki jih
potrebujete za nastavitev VPN, se obrnite na upravljavca omrežja. Ko so nastavitve VPN določene, lahko:
Greste na Nastavitve > BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE
. > Več … > VPN.
Pritisnete

za urejanje profila VPN, vključno z imenom strežnika, vrsto in naslovom strežnika, nato pa

pritisnete Shrani.
Izberete ime strežnika VPN, vnesete uporabniško ime in geslo, nato pa pritisnete Poveži, da se
povežete z omrežjem VPN.
Pritisnete in pridržite ime strežnika VPN, da uredite ali odstranite omrežje VPN.

Omrežje
Preden se povežete z internetom, morate nastaviti brezžično omrežje.
Nastavite brezžično omrežje WLAN
Nastavite mobilno omrežje
Nastavite navidezno zasebno omrežje VPN
Svojo mobilno povezavo lahko tudi delite z drugimi.
Nastavite dostopno točko

Nastavljanje brezžičnega omrežja WLAN
Pojdite na Nastavitve > BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE > WLAN.
Da se povežete z internetom, vklopite stikalo za WLAN in izberite dostopno točko WLAN s seznama.
Ko dostopate do zaščitene povezave, morate vnesti svoje uporabniško ime in geslo, da se lahko povežete.

OPOZORILO: Za povezovanje z dostopno točko WLAN morate biti v dosegu njenega signala.

Nastavljanje mobilnega omrežja
Pojdite na Nastavitve > BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE > Upravljanje kartice SIM.
Vklopite storitve svojega ponudnika in nato vklopite podatkovno povezavo.

OPOZORILO: Potrebujete veljavno kartico SIM s storitvijo prenosa podatkov. Če nimate kartice SIM, se obrnite A
na svojega operaterja.

Nastavljanje navideznega zasebnega omrežja VPN
Omrežja VPN uporabljajo organizacije, ker omogočajo varno sporočanje zasebnih informacij preko nezasebnega omrežja.
Morda boste morali prilagoditi nastavitve VPN na primer za dostopanje do službene e-pošte. Za podatke, ki jih
potrebujete za nastavitev VPN, se obrnite na upravljavca omrežja. Ko so nastavitve VPN določene, lahko:
Greste na Nastavitve > BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE > Več … > VPN.
Pritisnete

za urejanje profila VPN, vključno z imenom strežnika, vrsto in naslovom strežnika, nato pa

pritisnete Shrani.
Izberete ime strežnika VPN, vnesete uporabniško ime in geslo, nato pa pritisnete Poveži, da se
povežete z omrežjem VPN.
Pritisnete in pridržite ime strežnika VPN, da uredite ali odstranite omrežje VPN.

Nastavljanje dostopne točke
Vzpostavite lahko osebno dostopno točko, da svojo internetno povezavo delite z drugimi napravami.
Pojdite na Nastavitve > BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE > Več … > Modem/prenosna dostopna in naredite:
Vklopite Prenosno dostopno točko WLAN.
Pritisnite Nastavitev dostopne točke WLAN, da nastavite dostopno točko.
Uporabite lahko tudi Internetno povezavo prek USB ali Internet prek Bluetootha.

OPOZORILO: Povejte svojim prijateljem ime SSID omrežja in geslo, da si bodo lahko delili vaše mobilno omrežje.

Internet
Po internetu lahko brskate, če je vaša naprava povezana z brezžičnim omrežjem.
Za zagon brskalnika pojdite na Brskalnik.

Obiskovanje spletnih strani
Z aplikacijo Brskalnik lahko obiskujete spletne strani.
Vpišite spletni naslov
Za dostop do spletne strani vam ni potrebno vpisati celotnega naslova v obliki "http://".
Za obisk strani "http://www.lenovo.com" preprosto vtipkajte "www.lenovo.com" v naslovno vrstico
in pritisnite Pojdi.
Iščite ključne besede
V naslovno vrstico lahko vnesete tudi ključne besede za iskanje spletnih strani.
Spletni iskalnik lahko nastavite v

.

> Nastavitve > Napredno > Nastavi iskalnik.

Odprite nov zavihek
Pritisnite
Pritisnite

za odpiranje novega zavihka.
> Nov zavihek brez beleženja zgodovine za brskanje po spletu, brez da bi puščali sledi.

Zaprite spletno stran
Pritisnite

poleg

, da zaprete zavihek.

Osvežite spletno stran
Pritisnite

za osvežitev spletne strani.

Pritisnite

za vrnitev na prejšnjo stran.

Pritisnite

, da greste naprej na nedavno že odprto stan.

Shranjevanje spletnih strani
Slike in spletne strani lahko shranite v notranji pomnilnih naprave.
Shranjevanje slik
Pridržite sliko in nato izberite Shrani sliko.
Shranjevanje spletnih strani

Pritisnite

> Shrani za branje brez
. povezave.

Dodajanje strani med zaznamke
Pritisnite
Pritisnite

, nato pa V redu, da stran dodate med zaznamke.
za pregledovanje Zaznamkov, Zgodovine in Shranjenih strani.

Nastavljanje ciljne mape za prenos
Pritisnite

> Nastavitve > Napredno > Nastavi mapo za prenose in spremenite, kam se shranijo

prenesene datoteke

Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
Pojdite na Nastavitve > SISTEM > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami, kjer lahko nastavite velikost
besedila, povečavo ob dvojnem pritisku, najmanjšo velikost besedila itd.

E-pošta
E-pošto lahko prejemate in pošiljate, če je vaša naprava povezana z brezžičnim omrežjem.
Za odpiranje e-poštne aplikacije pojdite na E-pošta.
Za odpiranje aplikacije za Googlovo e-pošto pojdite na Gmail.

Vzpostavitev e-poštnega računa
Aplikacijo E-pošta lahko uporabljate, če imate e-poštni račun. Če ga še nimate, ga boste morali ustvariti.
E-poštni račun morate vzpostaviti ob prvi uporabi aplikacije E-pošta.
Na strani Nastavitev računa vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter pritisnite Naprej.

Uporaba e-pošte
Po vzpostavitvi e-poštnega računa lahko aplikacijo E-pošta uporabljate za pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Dodajanje e-poštnega računa
Dodate lahko več e-poštnih računov.
Pojdite na Nastavitve > RAČUNI > Dodaj račun, potem pa pritisnite E-pošta.

Zemljevidi
Pred uporabo aplikacije Google zemljevidi morate izbrati naslednje nastavitve.
Pojdite na Nastavitve > OSEBNO > Lokacija in naredite naslednje:
Omogočite dostop do lokacije za Googlove aplikacije.
Vključite GPS.
Vključite določanje lokacije z brezžičnimi in mobilnimi omrežji.

Iskanje lokacije
Vnesite naslov, ki ga želite najti in nato pritisnite

..

Lahko tudi pritisnete

in izgovorite iskano lokacijo. Ko končate, pritisnite

.

Trenutna lokacija
Pritisnite

, da si ogledate trenutno lokacijo.

Pritisnite Moja lokacija, da si ogledate, kaj je v bližini.
Ko dostopate do zaščitene povezave, morate vnesti svoje uporabniško ime in geslo, da se lahko povežete.

Načrtovanje poti
Pritisnite

ter v polji "od" oziroma "do" vpišite naslova ali eno od polij pustite kot "Moja lokacija".

Izberite način potovanja – avto, javni prevoz ali peš – in pritisnite Pojdi.

Komunikacija
Stike lahko urejate z aplikacijo Stiki. Stike lahko ustvarjate ali jih uvažate in izvažate.

Ustvarjanje stika
Odprite aplikacijo Stiki.
Za ustvarjanje stika pritisnite

.

Vnesite podatke za stik, kot so ime, mobilna številka, domača številka itd.
Ko končate, pritisnite Shrani.

OPOZORILO: Stike lahko dodajate v napravo ali račun.

Uvažanje in izvažanje stikov
Odprite aplikacijo Stiki.
Pritisnite Nastavitve > Uvozi/Izvozi stike.
Izberite Uvoz iz shrambe in pritisnite Naprej.
Ali pa izberite Izvoz v shrambo in pritisnite Naprej.
Izberite, katere stike želite uvoziti/izvoziti, in pritisnite V redu.

Komunikacija
Z vašo napravo lahko kličete, pošiljate sporočila in upravljate stike.

Upravljanje stikov
Stike lahko urejate z aplikacijo Stiki. Stike lahko ustvarjate ali jih uvažate in izvažate.

Ustvarjanje stika
Odprite aplikacijo Stiki.
Za ustvarjanje stika pritisnite

.

Vnesite podatke za stik, kot so ime, mobilna številka, domača številka itd.
Ko končate, pritisnite Shrani.

OPOZORILO: Stike lahko dodajate v napravo ali račun.

Uvažanje in izvažanje stikov
Odprite aplikacijo Stiki.
Pritisnite Nastavitve > Uvozi/Izvozi stike.
Izberite Uvoz iz shrambe in pritisnite Naprej.
Ali pa izberite Izvoz v shrambo in pritisnite Naprej.
Izberite, katere stike želite uvoziti/izvoziti, in pritisnite V redu.

Klicanje
Odprite aplikacijo Stiki, izberite ime in pritisnite na telefonsko številko, da začnete klic.

Pošiljanje sporočil
Pritisnite Sporočanje in nato

, da ustvarite novo sporočilo.

OPOZORILO: Pritisnite nastavitve, da lahko urejate pametno klicanje, zvoke številčnice, nagib tipkovnice, hitro
klicanje, samodejne nastavitve IP in klicne nastavitve.

Sinhronizacija
Podatke lahko prenašate med vašo napravo in računalnikom. Prenašate lahko glasbo, slike, video posnetke,
dokumente, namestitvene dokumente za Android (APK) itd.

Povezovanje naprave z računalnikom
Vašo napravo povežete z računalnikom preko podatkovnega kabla.
Če podrsate z zgornjega levega kota zaslona, boste v obvestilni vrstici videli obvestilo "Povezan kot
predstavnostna naprava". Za več možnosti pritisnite napis "Povezan kot predstavnostna naprava".

Upravljanje z računalnikom
Sledite naslednjima korakoma:
Na računalniku poiščite nov disk.
Kopirajte datoteke.

Nameščanje datotek APK
Sledite naslednjim korakom:
V napravi morate nastaviti dovoljenje za nameščanje aplikacij neznanega izvora.
Pojdite na Nastavitve > OSEBNO > Varnost, izberite Neznani viri in pritisnite V redu.
Kopirajte datoteko APK z računalnika na napravo v načinu "Predstavnostna naprava (MTP)".
Odprite kategorijo aplikacije v Brskalniku datotek.

Dodatek
Pomembne informacije o varnosti in uporabi
Da se izognete poškodbam, škodi na vaši lastnini ali nenamernim poškodbam izdelka, pred uporabo preberite
celotna navodila v tem poglavju. Dodatne namige glede varne uporabe naprave najdete na naslovu
http://www.lenovo.com/safety..

Z napravo ravnajte skrbno
Naprave ne mečite, upogibajte ali prebadajte, vanjo ne vtikajte tujkov in nanjo ne odlagajte težkih predmetov.
Občutljivi deli v napravi se lahko poškodujejo. Zaslon vaše naprave je iz stekla. Steklo lahko poči ali se zdrobi, če
naprava pade na trdo površino, če ga kaj močno zadane ali ga stisne težek predmet. Če se steklo okruši ali poči,
se ne dotikajte počenega stekla in ga ne poskušajte odstraniti z naprave. Takoj prenehajte z uporabo naprave in
se obrnite na tehnično podporo Lenova za informacije o popravilu, zamenjavi ali odlaganju.
Ko uporabljate napravo, naj ne bo izpostavljena vročini ali okolju z visoko napetostjo, kot so električni pripomočki,
električni grelniki ali električni kuhalniki. Da se izognete poškodbam, napravo uporabljajte samo pri temperaturah
0 –40 °C (shramba -20–60 °C).

Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte
Vaša naprava ima obliko zaprte enote. V njej ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Vsakršna notranja
popravila morajo biti opravljena s strani pooblaščene servisne družbe ali pooblaščenega serviserja družbe Lenovo.
Vsak poskus odpiranja ali spreminjanja naprave izniči garancijo.

Vgrajena polnilna baterija
NEVARNO:
Ne poskušajte zamenjati vgrajene polnilne litij-ionske baterije.
Za tovarniško menjavo se obrnite na podporo podjetja Lenovo.

Plastične vrečke
NEVARNO:
Plastične vrečke so lahko nevarne. Poskrbite, da plastične vrečke ne pridejo na doseg dojenčkov in otrok,
da preprečite nevarnost zadušitve.

Informacije o adapterju
Poskrbite, da se vaša naprava in adapter za napajanje ne zmočita.
Naprave ne potapljajte v vodo in je ne puščajte na mestih, kjer bi se lahko napojila z vodo ali kakšno drugo
tekočino.
Uporabljajte le potrjene načine polnjenja.
Za varno polnjenje notranje baterije vaše naprave lahko uporabljate kateregakoli od naštetih načinov polnjenja:
Način polnjenja
Adapter za električno napeljavo

Vklopljen zaslon

Izklopljen zaslon

Podprto, a se baterija polni počasi.

Podprto.

Podprto, a se mora nadomeščati

Podprto, a se baterija

porabo energije, zato se baterija

polni počasi.

Povezava USB med konektorjem
enosmernega toka na napravi in
vhodom USB na osebnem
računalniku ali drugi napravi,

združljivi s standardom USB 2.0.

polni počasneje kot običajno.

Uporabljati je potrebno povezavo
z vmesniki različice USB 2.0 ali višje.
Opombe:
Vklopljen zaslon: Vklopljena naprava
Izklopljen zaslon: Naprava je izklopljena ali ima zaklenjen zaslon
Naprave, ki se polnijo, se lahko ob normalni uporabi segrevajo. Poskrbite za zadostno kroženje zraka okoli
naprave med polnjenjem. Izklopite napravo in prekinite polnjenje, če pride do česa od naštetega:
Naprava, ki se polni, je bila izpostavljena dežju, tekočini ali prekomerni vlagi.
Na napravi, ki se polni, so znaki fizičnih poškodb.
Napravo, ki se polni, želite očistiti.
Opozorilo:
Družba Lenovo ne prevzema odgovornosti za delovanje in varnost izdelkov, ki niso proizvedeni ali
potrjeni s strani Lenova. Uporabljajte samo adapterje in baterije, potrjene s strani družbe Lenovo.

Preprečevanje okvare sluha
Vaša naprava ima izhod za slušalke. Zanje vedno uporabljajte ta izhod.
POZOR:
Prekomeren zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha. Maksimalna nastavitev izenačevalca
poveča izhodno napetost slušalk in raven zvočnega pritiska. Za varnost sluha zato izenačevalec
uporabljajte na primerni ravni.
Prekomerna dolgotrajna uporaba slušalk pri visoki glasnosti je lahko nevarna, če vhodni konektor slušalk ni skladen s
specifikacijami standarda EN 50332-2.
Izhodni konektor za slušalke na vaši napravi je skladen s podčlenom 7 standarda EN 50332-2. To omejuje maksimalno
izhodno napetost (wideband true RMS) na 150 mV. Da se zavarujete pred izgubo sluha, zagotovite, da so tudi slušalke,
ki jih uporabljate, skladne z EN 50332-2 (omejitve podčlena 7) za širokopasovno zvočno napetost 75 mV. Uporaba
slušalk, ki niso skladne z EN 50332-2 je lahko nevarna zaradi prekomernega zvočnega pritiska.
Če so ob vaši napravi v paketu vključene tudi slušalke, so te že skladne s specifikacijami standarda EN 50332-1. Če
uporabljate druge slušalke, poskrbite, da se skladajo s standardom EN 50332-1 (mejne vrednosti v členu 6.5). Uporaba
slušalk, ki niso skladne z EN 50332-1 je lahko nevarna zaradi prekomernega zvočnega pritiska.
Opozorilo o zvočnem pritisku
Za naprave, ki so skladne z EN 60950-1: 2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, je nujno opraviti zvočne teste za
EN50332. Ta naprava je testirano skladna z zahtevami o ravni zvočnega pritiska v relevantnem standardu
EN 50332-1 in/ali EN 50332-2. Če dolgotrajno uporabljate slušalke pri visoki glasnosti, je možna trajna izguba sluha.
Opozorilo
Da preprečite okvaro sluha, ne poslušajte slušalk ob visoki glasnosti predolgo.

Bodite pozorni pri uporabi v motornih vozilih ali na kolesu
Na prvem mestu naj bosta vedno vaša varnost in varnost drugih. Upoštevajte zakonske predpise. Nacionalna zakonodaja
in predpisi določajo, kako lahko uporabljate mobilne elektronske naprave, kot je vaša, ko vozite motorno vozilo ali kolo.

Odlagajte v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
Ko vaša naprava doseže konec svoje uporabne življenjske dobe, je ne razbijajte, zažigajte, potapljajte v vodo ali
kakorkoli odlagajte v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi. Nekateri notranji deli vsebujejo
snovi, ki lahko eksplodirano, puščajo ali imajo škodljiv vpliv na okolja, če so odložene neprimerno. Več o tem
preberite v poglavju Informacije o recikliranju in okolju.

Vaša naprava in dodatki naj bodo izven dosega majhnih otrok
Vaša naprava vsebuje majhne dele, ki so lahko nevarni za zadušitev majhnih otrok. Poleg tega lahko ob padcih ali
udarcih ob trdo površino steklo zaslona poči ali se zdrobi.

Zaščitite svoje podatke in programsko opremo
Ne brišite neznanih datotek ali preimenujte datotek in map, ki jih niste sami ustvarili. V nasprotnem primeru lahko
programska oprema na vaši napravi ne bo delovala.
Zavedajte se, da je ob dostopanju do spletnih virov vaša naprava lahko tarča računalniških virusov, hekerjev, vohunskih
programov in drugih zlonamernih dejavnosti, ki lahko škodijo vaši napravi, programski opremi ali podatkom. Vaša
odgovornost je, da zagotovite potrebno zaščito v obliki požarnih zidov, protivirusnih programov in protivohunskih
programov ter da to programsko opremo posodabljate.
Naprave ne imejte v neposredni bližini električnih naprav, kot so sušilci, radijske naprave, močni zvočniki, klimatske
naprave ali mikrovalovne pečice. Močna magnetna polja, ki jih ustvarjajo električne naprave lahko poškodujejo zaslon in
podatke na napravi.

Bodite pozorni na toploto, ki jo proizvaja naprava
Ko je vaša naprava vklopljena ali se polni, se lahko nekateri deli segrevajo. Temperatura, ki jo dosežejo, je
odvisna od aktivnosti sistema in ravni polnjenja baterije. Daljši stik s telesom, četudi skozi obleko, lahko povzroči
nelagodje ali celo opekline. Izogibajte se dolgotrajnemu stiku vročega dela naprave z rokami, naročjem ali
katerimkoli drugim delom telesa.

Polivinilkloridni (PVC) kabli
OPOZORILO: Pri ravnanju s kabli naprave ali povezanih z dodatki, ki se prodajajo z napravo, ste lahko izpostavljeni
svincu, ki je v Zvezni državi Kalifornija poznan kot povzročitelj raka, prirojenih napak in drugih težav,
povezanih s plodnostjo. Po uporabi si umijte roke.

Obvestila o elektronskem sevanju
Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult an authorized dealer or service representative for help.
Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to
this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telephone: 1-919 -294 -5900

FCC Caution
The antenna(s) used for this transmitter must not be co -located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

Industry Canada Class B emission compliance statement
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.

IC Caution

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.

Skladnost z Direktivo Evropske unije o elektromagnetni združljivosti
Ta izdelek je skladen z varnostnimi zahtevami Direktive Sveta EU 2004/108/EC o približevanju zakonodaj držav članic
glede elektromagnetne združljivosti. Lenovo ne prevzema odgovornosti za morebitno neskladnost z varnostnimi
zahtevami, ki izhajajo iz nepriporočenih sprememb izdelka, vključno z namestitvijo možnih kartic drugih proizvajalcev.
Ta izdelek je preizkušeno skladen z omejitvami za opremo informacijske tehnologije razreda B po evropskem stand ardu
EN 55022. Omejitve opreme razreda B izhajajo iz običajnih bivalnih okolij, da se zagotovi upravičena varnost pred
interferenco med licenčnimi komunikacijskimi napravami.
Kontakt za EU: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

German Class B compliance statement
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.

Korea Class B compliance statement
B급 기기( 가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는
것을 옥적으로 하며,모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Japanese VCCI Class B statement
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや テ

レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをし
て下さい。 VCCI-B
Japan compliance statement for products which connect to the power mains with rated current less than or equal to 20
A per phase.
日本の定格電流が 20A/ 相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000－3－2 適合品

Okolje, recikliranje in odlaganje
Splošna izjava o recikliranju
Lenovo spodbuja lastnike elektronske opreme k odgovornemu recikliranju opreme, ko ta odsluži svojemu namenu.
Lenovo lastnikom opreme nudi vrsto programov in storitev za recikliranje elektronske opreme.
Za informacije o recikliranju izdelkov Lenovo obiščite naslov http://www.lenovo.com/recycling.

Splošna izjava o recikliranju
Informacije za posamezne države so na voljo na naslovu http://www.lenovo.com/recycling.

Turkish statement of compliance
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 email 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.

Recycling information for Japan
Recycling and disposal information for Japan is available at: http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Recycling information for India
Recycling and disposal information for India is available at:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Oznake za recikliranje baterij
Tajvan – Taiwan

ZDA in Kanada – United States and Canada

Evropska unija

Odpravljanje težav
Med nameščanjem aplikacije se pojavi obvestilo, da je na napravi premalo prostora.
Sprostite nekaj prostora in poskusite ponovno.

Zaslon na dotik ne deluje ali ni občutljiv.
Pridržite gumb za vklop/izklop za vsaj 10 sekund, da se naprava ponovno zažene.

Naprava se ne zažene ali se je sesul sistem.
Polnite baterijo pol ure, potem pa pridržite gumb za vklop/izklop za vsaj 10 sekund, da se naprava ponovno zažene.

Naprava se ob klicih ne oglaša ali je neslišna.
Prilagodite jakost zvoka z gumbom za glasnost.

Naprava ne more dostopati do interneta preko brezžične povezave.
Ponovno zaženite brezžični usmerjevalnik ali pojdite na Nastavitve ter izključite in spet vključite WLAN.

Tablica se ne povrne iz stanja pripravljenosti.
Pridržite gumb za vklop/izklop, da se naprava ponovno zažene.

