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Read this guide carefully before using your Lenovo TAB3 10 Business.
All information labeled with * in this guide only refers to the WLAN + LTE model 
(Lenovo TB3-X70L). 

Reading first - regulatory information
Device models equipped with wireless communications comply with the radio 
frequency and safety standards of any country or region in which it has been 
approved for wireless use. In addition, if your product contains a telecom modem, 
it complies with the requirements for connection to the telephone network in your 
country.

Be sure to read the Regulatory Notice for your country or region before using the 
wireless devices contained in your device. To obtain a PDF version of the Regulatory 
Notice, refer to the “Downloading publications” section below.

Getting support
To get support on network service and billing, contact your wireless network operator. 
To learn how to use your tablet and view its technical specifications, go to 
http://support.lenovo.com.

Downloading publications
Electronic versions of your publications are available from http://support.lenovo.com. 
To download the publications for your tablet, go to http://support.lenovo.com and 
follow the instructions on the screen.

Accessing your User Guide
Your User Guide contains detailed information about your tablet. To access your User 
Guide, go to http://support.lenovo.com and follow the instructions on the screen.

Legal notices
Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other 
countries, or both. 

Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of 
others.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the 
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant 
a General Services Administration “GSA” contract, use, reproduction, or disclosure is 
subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.
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The WLAN model (Lenovo TB3-X70F) does not have a Micro-SIM card slot.

6 Speakers5 On/Off button4 Volume button

9 *Micro-SIM card slot8 microSD card slot87 Rear camera

10 Microphone

3 Micro USB connectorFront camera21 Earphone jack
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Lenovo TAB3 10 Business overview

Model Version

Lenovo TB3-X70F

Lenovo TB3-X70L

WLAN

WLAN + LTE
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Only Micro-SIM card works with your tablet.

Do not insert or remove the Micro-SIM card while your tablet is on. Doing so can 
permanently damage your Micro-SIM card or tablet.

You can use cellular services with the WLAN + LTE model (Lenovo TB3-X70L) by inserting 
the Micro-SIM card provided by your carrier. 
Install the Micro-SIM and microSD cards as shown.

Preparing your tablet 

Step 1. Open the card slot cover.

Step 3. Replace the card slot cover.

Step 2. Insert the Micro-SIM and microSD cards as shown.
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Turning on/off

Connect your tablet to a power outlet using the cable and USB power adapter provided.

Low battery Fully charged Charging

Turn on: Press and hold the On/Off button until the 
Lenovo logo appears.
Turn off: Press and hold the On/Off button for a few 
seconds, then tap Power off.
Restart: Press and hold the On/Off button for about 
10 seconds.

You might need to charge the battery before using your tablet.
Charge the battery as shown.

Starting to use your tablet

Taking screenshots

Press and hold the On/Off button and the Volume down button at the same time.



Important safety and handling information
Plastic bag notice
DANGER: Plastic bags can be dangerous. Keep plastic bags away from babies and 
children to avoid danger of suffocation.

Built-in rechargeable battery notice
DANGER: Do not attempt to replace the internal rechargeable lithium ion battery. Risk of 
explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Contact Lenovo Support for 
factory replacement. 

Polyvinyl Chloride (PVC) cable and cord notice 
WARNING: 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.

Water resistance
Advanced nano-coating technology creates a water repellent barrier to help protect 
against moderate exposure to water such as accidental spills, splashes or light rain. 
Not designed to be submersed in water, or exposed to pressurized water, or other 
liquids; not waterproof.

Prevent hearing damage
Your device has a headphone connector. Always use the headphone connector for 
headphones (also called a headset) or earphones.

CAUTION: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause 
hearing loss. Adjustment of the equalizer to maximum increases the earphone and 
headphone output voltage and the sound pressure level. Therefore, to protect your 
hearing, adjust the equalizer to an appropriate level.

Excessive use of headphones or earphones for a long period of time at high volume can 
be dangerous if the output of the headphone or earphone connectors does not comply 
with specifications of EN 50332-2.

The headphone output connector of your device complies with EN 50332-2 Sub 
clause 7. This specification limits the device's maximum wide band true RMS output 
voltage to 150 mV. To help protect against hearing loss, ensure that the headphones or 
earphones you use also comply with EN 50332-2 (Clause 7 limits) for a wide band 
characteristic voltage of 75 mV. Using headphones that do not comply with EN 50332-2 
can be dangerous due to excessive sound pressure levels.
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Warning statement: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume 
levels for a long period of time.

European Union compliance statement
Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive

0560
Lenovo declares that this product is in compliance with: 

● The essential requirements and other relevant provisions of the Radio and 
Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC  

● All other relevant EU directives

The Declaration of Conformity information is located in the Regulatory Notice. To obtain 
a PDF version of the Regulatory Notice, go to http://support.lenovo.com.

Service and support information
The following information describes the technical support that is available for your 
product, during the warranty period or throughout the life of your product. Refer to the 
Lenovo Limited Warranty (LLW) for a full explanation of Lenovo warranty terms. See 
“Lenovo Limited Warranty notice” later in this document for details on accessing the full 
warranty.

If your device came with headphones or earphones in the package, as a set, the 
combination of the headphones or earphones and the device already complies with the 
specifications of EN 50332-1. If different headphones or earphones are used, ensure that 
they comply with EN 50332-1 (Clause 6.5 Limitation Values). Using headphones that do 
not comply with EN 50332-1 can be dangerous due to excessive sound pressure levels.

Sound pressure warning statement
For the device that is tested in accordance with EN 60950-1: 
2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, it is mandatory to perform audio tests for 
EN 50332.

This device has been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid 
down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing 
loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged 
periods of time. 
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Online technical support
Online technical support is available during the lifetime of a product at:

http://www.lenovo.com/support

Telephone technical support
You can get help and information from the Customer Support Center by telephone. 
Before contacting a Lenovo technical support representative, please have the following 
information available: model and serial number, the exact wording of any error message, 
and a description of the problem.

Your technical support representative might want to walk you through the problem while 
you are at your device during the call.

Worldwide Lenovo support telephone list
Important: Telephone numbers are subject to change without notice. The most 
up-to-date telephone list for the Customer Support Center is always available at: 
http://www.lenovo.com/support/phone

If the telephone number for your country or region is not listed, contact your Lenovo 
reseller or Lenovo marketing representative.

Warranty information
Lenovo Limited Warranty notice
This product is covered by the terms of the LLW, version L505-0010-02 08/2011. You 
can read the LLW at http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. You can read the LLW in 
a number of languages from this Web site. If you cannot view the LLW from the Web site, 
contact your local Lenovo office or reseller to obtain a printed version of the LLW.

Warranty period and type of warranty service

Country or region Warranty period 

1,3 

1,4 

France, Germany, Italy, Austria, 
United Kingdom, Israel, Australia, 
New Zealand 

Parts and Labor - 1 year
Battery Pack - 1 year 

Type of warranty 
service

Parts and Labor - 1 year
Battery Pack - 1 year 

Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Peru, 
Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, 
Argentina, Indonesia, Vietnam, India, 
Malaysia, Thailand, Philippines, Singapore, 
Hong Kong, El Salvador
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* Excludes some components. 90-day limited warranty for power adapters, keyboards, 
plastics and hinges.

Types of warranty service 
1. Customer Replaceable Unit (“CRU”) Service
2. On-site Service
3. Courier or Depot Service
4. Customer Carry-In Service
5. Mail-in Service
6. Customer Two-Way Mail-in Service
7. Product Exchange Service 
For a full explanation of the types of warranty service, refer to the full warranty. See 
“Lenovo Limited Warranty notice” for details on accessing the full warranty.
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1,5 

Panama 2,4 

Taiwan, South Korea 3,4 

Brazil 2,5 

1,3 

1,5 

Turkey 3,4 

4 Saudi Arabia 

Serbia 1,4 

Type of warranty 
service

Russia, Ukraine, Egypt, Lebanon, Morocco, 
South Africa, Tunisia, Mauritius, Mozambique, 
United Arab Emirates, Jordan, Kenya, Nigeria, 
Uganda, Ghana, Oman,Tanzania, Namibia 

Parts and Labor - 1 year
Battery Pack - 1 year 

Parts and Labor - 1 year
Battery Pack - 1 year 

United States of America, Canada, Mexico, 
Japan 

Spain, Switzerland, Portugal, Netherlands, 
Belgium, Sweden, Denmark, Norway, Finland, 
Estonia, Latvia, Lithuania, Iceland

Czech Republic, Hungary, Romania, Bulgaria, 
Greece, Croatia, Slovenia, Slovakia, Cyprus, 
Poland

Parts and Labor - 1 year
Battery Pack - 1 year 

Parts and Labor - 1 year
Battery Pack - 1 year 

Parts and Labor - 1 year
Battery Pack - 1 year 

Parts and Labor - 2 years
Battery Pack - 1 year 

Parts and Labor - 2 years
Battery Pack - 1 year 

Parts and Labor - 2 years
Battery Pack - 2 years

Parts and Labor - 2 years
Battery Pack - 2 years

Parts and Labor - 2 years
Battery Pack - 1 year

Country or region Warranty period 
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Environmental, recycling, and disposal information
General recycling statement
Lenovo encourages owners of information technology (IT) equipment to responsibly 
recycle their equipment when it is no longer needed. Lenovo offers a variety of 
programs and services to assist equipment owners in recycling their IT products. For 
information on recycling Lenovo products, go to http://www.lenovo.com/recycling.

Important battery and WEEE information

Recycling information for Japan
Recycling and disposal information for Japan is available at:

http://www.lenovo.com/recycling/japan

Additional recycling statements
Additional information about recycling device components and batteries is in your User 
Guide. See “Accessing your User Guide” for details.

Battery recycling marks
Battery recycling information for Taiwan

Battery recycling information for the United States and Canada

Batteries and electrical and electronic equipment marked with the symbol of 
a crossed-out wheeled bin may not be disposed as unsorted municipal 
waste. Batteries and waste of electrical and electronic equipment (WEEE) 
shall be treated separately using the collection framework available to 
customers for the return, recycling, and treatment of batteries and WEEE. 
When possible, remove and isolate batteries from WEEE prior to placing 
WEEE in the waste collection stream. Batteries are to be collected separately 
using the framework available for the return, recycling, and treatment of 
batteries and accumulators.
Country-specific information is available at:
http://www.lenovo.com/recycling
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Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)
Turkey
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the 
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE).

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı 
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direkti�erine 
uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukraine
Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів 
України, які обмежують вміст небезпечних речовин

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

Vietnam
Lenovo products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011, meet the requirements 
of the Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT (“Vietnam RoHS”).

European Union
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

EurAsia compliance mark

Energy efficiency mark 

Battery recycling information for the European Union
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Přečtěte si jako první – předpisy
Modely zařízení 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 ve vašem zařízení si přečtěte dokument 

Regulatorní prohlášení pro svoji zemi či oblast. Dokument Regulatorní prohlášení ve formátu PDF 

viz část „Stahování publikací“ níže.

Získání podpory
Pro podporu ke službám sítě a fakturaci se obraťte na svého poskytovatele bezdrátové sítě.

Chcete-li se dozvědět, jak svůj tablet používat, a podívat se na jeho technické specifikace, 

navštivte webové stránky http://support.lenovo.com.

Stahování publikací
Elektronické verze publikací jsou dostupné na webu http://support.lenovo.com.

Chcete-li si stáhnout dokumenty pro svůj tablet, přejděte na webovou stránku 

http://support.lenovo.com a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spuštění uživatelské příručky
Uživatelská příručka obsahuje podrobné informace o vašem tabletu. Přístup k uživatelské příručce 

získáte na webu http://support.lenovo.com podle postupu na obrazovce.

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.

Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a symbol 

dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

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.

Než začnete tablet Lenovo TAB3 10 Business používat, pečlivě si přečtěte tuto příručku.

Veškeré informace v této příručce označené hvězdičkou (*) se vztahují pouze na model 

WLAN + LTE (Lenovo TB3-X70L).

Čeština
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Model s WLAN (Lenovo TB3-X70F) nemá slot na kartu Micro SIM.

Model Verze

Lenovo TB3-X70F

Lenovo TB3-X70L

WLAN

WLAN + LTE

3

1
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3

2
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6 7

10

9

6

6 Reproduktory

9 *Slot na kartu Micro SIM

3 Konektor Micro USB

5 Vypínač

8 Slot na kartu microSD8

Přední kamera2

4 Tlačítko hlasitosti

7 Zadní kamera

10 Mikrofon

1 Konektor pro sluchátka

1

Přehled tabletu Lenovo TAB3 10 Business



Mobilní služby jsou dostupné u modelu WLAN + LTE (Lenovo TB3-X70L) po vložení karty 

Micro SIM poskytnuté vaším operátorem.

Karty Micro SIM a microSD vložte podle obrázku.

Tablet je kompatibilní pouze s kartami Micro SIM.

Je-li tablet zapnutý, nevkládejte ani nevyjímejte kartu Micro SIM. Mohlo by dojít k trvalému 

poškození karty Micro SIM nebo tabletu.

Krok 1. Otevřete kryt slotu karty.

Krok 3. Nasaďte kryt slotu karty.

Krok 2. Vložte kartu Micro SIM a microSD podle nákresu.
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Příprava tabletu



Před použitím tabletu může být nutné nabít baterii. 
Nabijte baterii podle obrázku.

Pomocí dodaného kabelu a napájecího adaptéru USB připojte tablet k elektrické zásuvce.

Zapnutí/vypnutí

Pořizování snímků obrazovky

Zapnutí: Stiskněte a přidržte vypínač, dokud se nezobrazí logo Lenovo.

Vypnutí: Stiskněte a na několik sekund podržte vypínač, pak klepněte 

na možnost Vypnout.

Restart: Stiskněte a na 10 sekund přidržte vypínač.

Stiskněte a podržte současně vypínač a tlačítko snížení hlasitosti.

Vybitá baterie Zcela nabito Nabíjení

3
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Důležité bezpečnostní informace a informace 
o správném zacházení
Upozornění na plastovém sáčku
NEBEZPEČÍ: Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí 
i batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Upozornění na vestavěnou dobíjecí baterii
NEBEZPEČÍ: Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. V případě 
nahrazení baterie nesprávným typem hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na 
podporu Lenovo.

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.

Odolnost vůči vodě
Pokročilá technologie nanoúpravy vytváří překážku odpuzující vodu, která pomůže zajistit 
ochranu před středním kontaktem s vodou, jako je například náhodné rozlití vody, postříkání 
či mírný déšť. Není určeno k ponoření do vody, či vystavení tlaku vody nebo jiných kapalin. 
Zařízení není vodotěsné.

Předcházejte poškození sluchu
Vaše zařízení je vybaveno 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. Chcete-li tedy ochránit svůj sluch, nastavte 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 zařízení je v souladu s normou ČSN EN 50332-2, bod 7. 
Tato specifikace omezuje maximální výstupní širokopásmové napětí skutečné efektivní hodnoty 
u tohoto zařízení 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 zařízením obdrželi i sluchátka, můžete si být jisti, že kombinace 
sluchátek a zařízení 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.
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Varování týkající se nebezpečného akustického tlaku
U zařízení testovaných v souladu s normou ČSN EN 60950-1: 

2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 je povinné provést akustické zkoušky pro normu 

ČSN EN 50332.

Toto zařízení bylo testováno, aby splňovalo požadovanou úroveň akustického tlaku stanovenou 

v platné normě ČSN EN 50332-1 nebo ČSN EN 50332-2. Při dlouhodobém používání sluchátek při 

vyšší hlasitosti hrozí trvalá ztráta sluchu.

Varování: Abyste předešli možné ztrátě sluchu, nepoužívejte sluchátka dlouhodobě při 

vysoké hlasitosti.

Prohlášení o shodě Evropské unie
Směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních

Společnost Lenovo prohlašuje, že tento produkt je v souladu s následujícími požadavky:

● Základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice o rádiových a telekomunikačních 

koncových zařízeních, 1999/5/ES

● Veškeré další relevantní směrnice EU

Prohlášení o shodě se směrnicemi je obsaženo v dokumentu Regulatorní prohlášení. Dokument 

Regulatorní prohlášení ve formátu PDF naleznete na webových stránkách 

http://support.lenovo.com.

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 Omezená záruka Lenovo. Podrobnosti o získání plné záruky 

naleznete v části „Informace o omezené záruce Lenovo“ dále v tomto dokumentu.

0560
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Technická podpora online
Technická podpora online je dostupná po dobu životnosti produktu na adrese:

http://www.lenovo.com/support

Technická podpora po telefonu
Pomoc a informace můžete získat telefonicky ve středisku zákaznické podpory. Při volání na 

technickou podporu společnosti Lenovo mějte připraveny následující údaje: 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 

zařízení kroky vedoucí k určení problému.

Celosvětový telefonní seznam podpory Lenovo
Důležité: Uvedená telefonní čísla mohou být změněna bez předchozího upozornění. Aktuální 

telefonní seznam Střediska podpory je vždy k dispozici na adrese: 

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.

Informace o záruce
Informace o Omezené záruce Lenovo
Tento výrobek podléhá podmínkám Omezené záruky Lenovo, verze L505-0010-02 08/2011. 

Text Omezené záruky je k dispozici na stránce http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Na této 

stránce si můžete text LLW přečíst v mnoha různých jazycích. Jestliže nemůžete text LLW z webu 

zobrazit, obraťte se na místní zastoupení společnosti Lenovo nebo na prodejce, kde bezplatně 

získáte tištěnou verzi textu LLW.

Záruční doba a typ záručního servisu

Země nebo region Záruční doba

1,3 

1,4 

Francie, Německo, Itálie, Rakousko, 
Spojené království, Izrael, Austrálie, 
Nový Zéland

Díly a práce – 1 rok
Baterie – 1 rok

Typ záručního 
servisu

Díly a práce – 1 rok
Baterie – 1 rok

Guatemala, Kostarika, Venezuela, Peru, Uruguay, 
Ekvádor, Kolumbie, Chile, Argentina, Indonésie, 
Vietnam, Indie, Malajsie, Thajsko, Filipíny, 
Singapur, Hongkong, Salvador
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* Nevztahuje se na některé komponenty. 90denní omezená záruka na napájecí adaptéry, 
klávesnice, plasty a závěsy.

4

1,5 

Panama 2,4 

Tchaj-wan, Jižní Korea 3,4 

Brazílie 2,5 

1,3 

1,5 

Turecko 3,4 

4 Saúdská Arábie

Srbsko 1,4 

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“.

Typ záručního 
servisu

Rusko, Ukrajina, Egypt, Libanon, Maroko, 
Jihoafrická republika, Tunisko, Mauricius, 
Mosambik, Spojené arabské emiráty, 
Jordánsko, Keňa, Nigérie, Uganda, Ghana, 
Omán, Tanzanie, Namibie

Díly a práce – 1 rok
Baterie – 1 rok

Díly a práce – 1 rok
Baterie – 1 rok

Spojené státy americké, Kanada, 
Mexiko, Japonsko

Španělsko, Švýcarsko, Portugalsko, Nizozemsko, 
Belgie, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Estonsko, 
Lotyšsko, Litva, Island

Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, 
Bulharsko, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, 
Slovensko, Kypr, Polsko

Díly a práce – 1 rok
Baterie – 1 rok

Díly a práce – 1 rok
Baterie – 1 rok

Díly a práce – 1 rok
Baterie – 1 rok

Díly a práce - 2 roky
Baterie – 1 rok

Díly a práce - 2 roky
Baterie – 1 rok

Díly a práce - 2 roky
Baterie – 2 roky

Díly a práce - 2 roky
Baterie – 2 roky

Díly a práce - 2 roky
Baterie – 1 rok

Země nebo region Záruční doba
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Informace týkající se životního prostředí, 
recyklace a likvidace
Obecné prohlášení o recyklaci
Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci 

již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je 

pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo 

naleznete na webové stránce http://www.lenovo.com/recycling.

Důležité informaceo baterii a OEEZ

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

Další prohlášení o recyklaci
Další informace o recyklaci součástí zařízení a baterií naleznete v Uživatelské příručce. Podrobnosti 

viz „Spuštění uživatelské příručky“.

Recyklační značka baterií
Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan

Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu

Elektrické a elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého kontejneru 

nesmí být likvidováno společně s netříděným odpadem. Odpad z elektrického 

a elektronického zařízení (OEEZ) je třeba separovat prostřednictvím sběrných 

dvorů dostupných zákazníkům, ve kterých se baterie a zařízení sbírá, recykluje 

a zpracovává. Pokud to je možné, vyjměte baterie za zařízení a skladujte je 

odděleně, než zařízení předáte k recyklaci. Baterie je nutné sbírat odděleně 

a odevzdat sběrným místům, ve kterých se baterie sbírají, recyklují a zpracovávají.

Informace pro konkrétní země viz: http://www.lenovo.com/recycling
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Značka energetické účinnosti

Směrnice RoHS (směrnice o omezení nebezpečných látek)
Turecko
Produkt Lenovo splňuje požadavky Směrnice Turecké republiky o omezení užívání některých 

nebezpečných látek v odpadových elektronických a elektrických zařízeních (OEEZ).

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı 
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direkti�erine 
uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukrajina
Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів 
України, які обмежують вміст небезпечних речовин

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

Vietnam
Produkty Lenovo prodávané ve Vietnamu od 23. září 2011 splňují požadavky vietnamského 

oběžníku 30/2011/TT-BCT („Vietnam RoHS“).

Evropská unie
Produkty Lenovo prodávané v zemích Evropské unie od 3. ledna roku 2013 splňují požadavky 

Směrnice 2011/65/EU o omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických 

a elektrických zařízeních („RoHS recast“ nebo „RoHS 2“).

Další informace o zavádění norem RoHS společností Lenovo naleznete zde:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Eurasijská známka prohlášení o shodě

Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii
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