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Informações importantes de 
segurança

OBSERVAÇÃO:
Primeiro leia as informações importantes de segurança.

Estas informações auxiliarão no uso seguro de seu Desktop ou notebook. Siga 
detalhadamente todas as informações que acompanham seu computador. As 
informações neste documento não alteram os termos de seu contrato de compra ou 
da Garantia Limitada Lenovo™. Para mais informações, consulte "Garantia Limitada 
Lenovo."

Segurança do cliente é importante. Nossos produtos são desenvolvidos para 
oferecerem segurança e eficácia. No entanto, computadores são dispositivos 
eletrônicos. Cabos de energia, adaptadores e outras funções podem criar riscos 
potenciais de segurança que resultarão em ferimentos físicos ou danos de propriedade, 
especialmente se mal utilizados. Para reduzir estes riscos, siga as instruções que 
acompanham seu produto, observe todos os avisos no produto e instruções de 
operação e revise cuidadosamente todas as informações contidas neste documento. 
Ao seguir de forma cuidadosa as informações contidas neste documento e 
acompanhadas com seu produto, você estará se protegendo de danos e ajudando a 
outros, bem como criando um ambiente de trabalho seguro para computadores.

OBSERVAÇÃO:
Estas informações incluem referências para adaptadores de energia e baterias. 
Além de notebooks, alguns produtos (alto-falantes e monitores) são enviados com 
adaptadores de energia externos. Esta informação é importante se você possui 
tais produtos. Além disso, os produtos para computador contem uma bateria 
interna tipo moeda que fornece energia para o sistema de relógio, mesmo que 
o computador esteja desligado; dessa forma, as informações de segurança da 
bateria se aplicam a todos os produtos para computador.
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Condições que requerem ações 
imediatas
Produtos podem ser danificados devido ao mal uso ou negligência. Alguns danos 
são tão sérios que o produto não poderá ser utilizado até que seja inspecionado e, se 
necessário, consertado por serviço autorizado.

Tenha atenção redobrada quando os produtos eletrônicos estiverem ligados.

Em raras ocasiões, poderá ser percebido um odor, ou vista uma fumaça ou faíscas em 
seu produto, ou sons como estouro, rachadura ou assobio. Isto pode indicar que um 
componente eletrônico falhou de forma segura e controlada. Mesmo assim, indicam 
risco potencial de segurança. Não assuma riscos ou tente diagnosticar a situação por 
conta própria. Entre em contato com a Central de Suporte ao Cliente para assistência. 

Inspecione seu computador regularmente para danos como desgaste ou sinais de 
perigo. Se houver qualquer dúvida sobre as condições de uso de um componente, 
não utilize o produto. Entre em contato com a Central de Suporte ao Cliente ou com 
o fabricante para instruções de como inspecionar o produto e mandar para reparo, se 
necessário.

Caso perceba qualquer um dos eventos seguintes, ou tenha qualquer preocupação 
com segurança com o produto, interrompa o uso do produto, desconecte-o da energia 
e linha de rede, até que consiga falar com a Central de Suporte ao Cliente para maiores 
orientações.

•	 Cabos	de	energia,	plugues,	adaptador	de	energia,	cabos	de	extensão,	protetores	
contra picos de voltagem, ou fontes de energia que estejam rachadas, quebradas 
danificadas.

•	 Sinais	de	superaquecimento,	fumaça,	faíscas	ou	incêndio.	
•	 Dano	de	bateria	(tipo	rachadura,	amassados	ou	dobras),	descarga	de	uma	bateria	

ou surgimento de substâncias externas na bateria.
•	 Um	som	de	rachadura,	assobio	ou	estouro,	odor	forte	vindo	do	produto.
•	 Sinais	de	que	foi	derramado	algum	líquido	ou	de	objeto	que	tenha	caído	no	produto	

do computador, cabo de energia ou no adaptador de energia.
•	 O	produto	do	computador,	cabo	de	energia	ou	adaptador	de	energia	tenha	sido	

molhado.
•	 O	produto	tenha	caído	ou	danificado	de	alguma	forma.
•	 O	produto	não	funciona	mesmo	que	você	siga	as	instruções	de	operação.

OBSERVAÇÃO:
Se você perceber um dos problemas acima com um produto (um cabo de 
extensão) que não seja produzido pela Lenovo, interrompa o uso desse produto 
até contatar o fabricante para maiores instruções ou até a substituição do produto.
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Orientações gerais de segurança
Esteja sempre atento às seguintes precauções para reduzir riscos de ferimentos e 
danos de propriedade.

�� Serviços�e�atualizações
Não faça reparos em um produto por conta própria, a menos que instruído pela Central 
de Suporte ao Cliente ou manuais. Utilize somente o fornecedor de serviços autorizado 
para o reparo de seu produto.

OBSERVAÇÃO:
Algumas peças do computador podem ser atualizadas ou substituídas pelo 
consumidor. Atualizações são normalmente referidas como opcionais. As peças 
de substituição aprovadas para instalação do cliente são referidas como Unidades 
Substituíveis pelo Cliente ou CRUs. A Lenovo fornece documentação com 
instruções quando apropriado aos clientes para instalar opcionais ou substituir 
as CRUs. Siga rigorosamente todas as instruções ao instalar ou substituir peças. 
O status Desligado de um indicador de energia não significa necessariamente 
que os níveis de voltagem internos em um produto sejam zero. Antes de remover 
as coberturas de um produto equipado com um cabo de energia, certifique-se 
sempre de que a energia esteja desligada e que o produto esteja desconectado 
de uma fonte de energia. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em 
contato com a Central de Suporte ao Cliente.

Embora não haja nenhuma peça móvel em seu computador, após a remoção do 
cabo de energia ter sido desconectado, os avisos seguintes são importantes para sua 
segurança.

CUIDADO:
Peças móveis perigosas. Mantenha dedos e outras partes do corpo distantes.

ATENÇÃO:
Antes de substituir quaisquer CRUs, desligue o computador e aguarde de três a 
quatro minutos para que o computador resfrie antes de abrir a tampa.
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�� Prevenção�contra�eletricidade�estática
Eletricidade estática, embora não represente perigo para você, pode danificar 
seriamente os componentes e opcionais do computador. O manuseio impróprio de 
peças antiestática pode causar dano à peça. Ao desembalar um opcional ou CRU, não 
abra a embalagem antiestática protetora contendo a peça sem seguir estritamente as 
instruções de instalação.

Ao manusear opcionais ou CRUs ou realizar qualquer trabalho dentro do computador, 
siga as seguintes precauções para evitar danos de eletricidade estática:

•	 Limite	seus	movimentos.	Movimentos	aumentam	a	eletricidade	estática	a	sua	volta.
•	 Sempre	manuseie	componentes	com	cuidado.	Manuseie	adaptadores,	módulos	

de memória e outras placas de circuito pelas bordas. Nunca toque em circuitos 
expostos.

•	 Evite	que	outras	pessoas	toquem	componentes.
•	 Ao	instalar	um	opcional	ou	CRU	sensível	à	estática,	toque	a	embalagem	protetora	

antiestática contendo a peça em uma tampa com cavidade de expansão em metal 
ou em uma superfície de metal sem pintura, no computador, por no mínimo dois 
segundos. Isso reduz a eletricidade estática na embalagem e em seu corpo.

•	 Assim	que	possível,	remova	a	peça	antiestática	da	embalagem	de	proteção	
antiestática e instale a peça sem apoiá-la em superfícies. Se não for possível, 
coloque a embalagem antiestática em uma superfície lisa e nivelada e ponha a peça 
sobre a embalagem.

•	 Não	coloque	a	peça	sobre	a	tampa	do	computador	ou	oura	superfície	metálica.

�� Cabos�de�energia�e�adaptador�de�energia
Utilize somente os cabos de energia e adaptadores de energia fornecidos pelo 
fabricante do produto. 

Os cabos de energia devem ter aprovação de segurança. Para a Alemanha, deve ser 
H05VV-F, 3G, 0.75 mm2, ou superior. Para outros países, siga as especificações de 
conformidade.

Nunca enrole um cabo de energia a um adaptador de energia ou outro objeto. Isso 
pode provocar tensão no cabo provocando rompimento, rachaduras ou dobras. Isso 
representa risco à segurança.

Cabos de energia devem estar sempre presos de forma a evitar que pessoas pisem 
sobre eles, que tropecem ou que sofram pressão.

Evite molhar os cabos de energia e adaptadores de energia. Por exemplo: não deixe 
seu cabo de energia ou adaptador de energia perto de pias, banheiras, banheiros, ou 
em pisos que sejam limpos com produtos de limpeza. Líquidos podem causar curto-
circuito, particularmente se o cabo de energia ou adaptador de energia tiver sido 
tencionado por mal uso. Líquidos podem também causar corrosão gradual de terminais 
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de cabos de energia e/ou os terminais conectores em um adaptador de energia que 
podem eventualmente resultar em superaquecimento.

Certifique-se sempre de conectar cabos de energia e cabos de sinal na ordem correta 
e certifique-se de que todos os conectores de cabos de energia estejam totalmente 
bem conectados nos receptáculos. Não utilize adaptadores de energia que apresentem 
corrosão no pino de entrada AC ou tenha sinais de superaquecimento (como plástico 
deformado) na entrada AC ou em qualquer parte do adaptador de energia.

Não utilize cabos de energia que tenham nos contatos elétricos, em ambos os lados, 
sinais de corrosão ou superaquecimento ou em que o cabo de energia pareça ter sido 
danificado de alguma forma.

�� Interruptor�de�seleção�de�voltagem
Alguns computadores são equipados com um interruptor de seleção de voltagem 
localizado perto do ponto de conexão do cabo de energia no computador. Caso seu 
computador tem um interruptor de seleção de voltagem, certifique-se de ajustar o 
interruptor combinando com a voltagem disponível em sua tomada. O ajuste incorreto 
do interruptor de seleção de voltagem pode causar danos permanentes a seu 
computador.

Caso seu computador não tem um interruptor de seleção de voltagem, isso indica que 
foi projetado para operar somente na voltagem fornecida no país ou região onde foi 
originalmente comprado.

Se você levar seu computador para outro país, tenha os seguintes cuidados:

•	 Se	seu	computador	não	tem	um	interruptor	de	seleção	de	voltagem,	não	conecte	
o computador a uma tomada elétrica até que você tenha verificado se a voltagem 
é a mesma do país ou região de origem onde o computador foi originalmente 
comprado.

•	 Se	seu	computador	tem	um	interruptor	de	seleção	de	voltagem,	não	conecte	o	
computador a uma tomada elétrica até que você tenha verificado se interruptor de 
seleção de voltagem está ajustado na posição correspondente à voltagem fornecida 
naquele país ou região.

Se você não tem certeza da voltagem fornecida em sua tomada elétrica, entre em 
contado com sua empresa de energia elétrica local ou consulte sites oficiais ou 
outra literatura disponível para viajantes a outros países ou regiões onde você esteja 
localizado.
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�� Extensões�e�dispositivos�semelhantes
Certifique-se de que extensões, protetores contra picos de voltagem, fontes de 
energia ininterruptas e filtros de linha que você utiliza estejam em conformidade com os 
requisitos elétricos do produto. Nunca sobrecarregue estes dispositivos. Se os filtros 
de linha são utilizados, a carga não deve exceder a taxa de entrada do filtro de linha. 
Consulte um técnico para mais informações, se você tiver dúvidas, sobre carga de 
energia, requisitos de energia e taxas de entrada.

�� Plugues�e�tomadas
Se o receptáculo (tomada de energia) que você planeja utilizar com o equipamento 
de seu computador apresentar danos ou corrosões, não o utilize até que seja feita a 
substituição por técnico qualificado.

Não dobre ou modifique o plugue. Se o plugue estiver danificado, entre em contato 
com o fabricante e solicite substituição.

Não compartilhe tomadas com outros aparelhos domésticos ou comerciais que 
demandam grandes quantidades de eletricidade; a instabilidade de voltagem poderá 
danificar seu computador, dados, ou dispositivos conectados.

Alguns produtos são equipados com um plugue de três pinos. Este tipo de plugue 
encaixa somente a uma tomada com aterramento. Esse é um recurso de segurança. 
Não tente contornar esse recurso de segurança inserindo o plugue em uma tomada 
não aterrada. Se você não conseguir inserir o plugue na tomada, contate um técnico 
para fornecer um adaptador autorizado para tomada e substitua a tomada por uma 
que seja adequada a esta função. Nunca sobrecarregue uma tomada elétrica. A carga 
total do sistema não deve exceder 80% taxa do ramo do circuito. Consulte um técnico 
para esclarecimentos se você tiver dúvidas sobre cargas de energia e taxas do ramo 
do circuito. Certifique-se de que a tomada elétrica que você está utilizando esteja 
corretamente cabeada, com fácil acesso e localizada próxima ao equipamento. Não 
provoque tensão nos cabos de energia.

Certifique-se de que a tomada elétrica tenha a voltagem e corrente adequadas para o 
produto que você está instalando.

Tenha cuidado ao conectar e desconectar o equipamento de tomadas elétricas.

�� Dispositivos�externos
Não conecte ou desconecte nenhum cabo de dispositivos externos, a não ser cabos 
USB e 1394, enquanto a energia do computador estiver ligada; isso pode danificar 
seu computador. Para evitar possíveis danos a dispositivos conectados, aguarde 
pelo menos cinco segundos, após o computador ser desligado, para desconectar os 
dispositivos externos.
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�� Baterias
Todos os computadores pessoais fabricados pela Lenovo possuem uma bateria tipo 
moeda não recarregável para fornecer energia ao relógio do sistema. Além disso, 
muitos produtos remotos, como computadores notebook, utilizam um pacote de bateria 
recarregável para fornecer energia ao sistema quando no modo portátil. As baterias 
fornecidas pela Lenovo para uso com o produto foram testadas para compatibilidade e 
devem ser substituídas apenas por peças aprovadas.

Nunca tente abrir ou dar manutenção em baterias. Não esmague, perfure ou incinere 
baterias ou provoque curto-circuito em partes metálicas. Não exponha baterias a 
água ou outros líquidos. A recarga do conjunto de baterias deve ser feita seguindo-se 
rigorosamente as instruções na documentação do produto.

O mal uso de baterias pode fazer com que a bateria superaqueça, fazendo com que 
gases ou chamas escapem do conjunto de bateria ou da célula. Se sua bateria estiver 
danificada, ou se você notar qualquer descarga de sua bateria ou o acúmulo de 
material estranho nos cabos da bateria, pare de usá-la e faça a reposição da mesma 
com o fabricante do produto.

Baterias podem ser danificadas quando ficam sem uso por longos períodos. Para 
baterias recarregáveis (principalmente baterias íons de lítio), ficar sem uso, em estado 
descarregado, pode aumentar o risco de curto-circuito. Isso diminui o tempo de vida da 
bateria e pode causar riscos à segurança. Não deixe baterias recarregáveis íons de lítio 
completamente sem carga ou as estoque em estado descarregado.

�� Calor�e�ventilação�do�produto
Computadores, adaptadores AC e outros acessórios podem gerar calor quando estão 
ligados e durante a carga de baterias. Sempre siga estas precauções básicas:

•	 Nunca	deixe	o	computador,	adaptador	AC	ou	os	acessórios	em	contato	com	
seu colo ou qualquer outra parte de seu corpo por período prolongado durante 
o funcionamento dos produtos ou durante o carregamento da bateria. Seu 
computador, adaptador AC ou os acessórios produzem calor durante a operação 
normal. O contato prolongado com o corpo pode provocar desconforto ou 
potencialmente uma queimadura de pele.

•	 Não	carregue	a	bateria	ou	opere	seu	computador,	adaptador	AC	ou	os	acessórios	
próximo a materiais inflamáveis ou em atmosferas explosivas.

•	 Fendas	de	ventilação,	ventiladores	e	dissipadores	de	calor	são	fornecidos	com	o	
produto para segurança, conforto e operação confiável. Estes recursos podem ser 
bloqueados despropositadamente ao se colocar o produto em uma cama, sofá, 
tapete ou em outra superfície macia. Nunca bloqueie, cubra ou desabilite estes 
recursos.
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Verifique se há poeira em seu computador desktop pelo menos a cada três meses. 
Antes de verificar seu computador, desligue a energia e desconecte o plugue do cabo 
de energia da tomada, em seguida remova a poeira da ventilação e orifícios no painel. 
Se você perceber o acúmulo de poeira externa, remova a poeira da parte interna do 
computador incluindo as aletas do dissipador de calor, da ventilação do fornecimento 
de energia e ventiladores. Sempre desligue e desconecte o computador antes de abrir 
a tampa. Evite, se possível, operar seu computador dentro de um raio de 61cm, em 
áreas de tráfego  intenso. Se for realmente necessário operar seu computador em áreas 
de tráfego intenso, inspecione-o e, se necessário, limpe-o com mais frequência.

Para sua segurança e para desempenho com melhor resultado, siga sempre estas 
precauções básicas para seu computador desktop:

•	 Mantenha	a	tampa	fechada	sempre	que	o	computador	estiver	ligado.
•	 Verifique	regularmente	se	há,	na	parte	externa	do	computador,	acúmulos	de	poeira.
•	 Remova	a	poeira	da	ventilação	e	de	quaisquer	orifícios	no	painel.	É	necessária	a	

limpeza mais frequente para computadores operados em áreas com poeira em 
excesso e alto tráfego.

•	 Não	obstrua	ou	bloqueie	qualquer	abertura	de	ventilação.
•	 Não	mantenha	ou	opere	seu	computador	em	compartimentos	de	mobília;	isso	pode	

aumentar o risco de superaquecimento.
•	 Os	fluxos	de	temperatura	dentro	do	computador	não	devem	exceder	35°C	(95°F).
•	 Não	utilize	dispositivos	de	filtragem	de	ar	que	não	sejam	desktop.

�� Ambiente�operacional
O	ambiente	ideal	para	o	uso	de	seu	computador	é	de	10°C-35°C	(50°F-95°F)	com	
margem de umidade entre 35% e 80%. Se seu computador for armazenado ou 
transportado	em	temperaturas	menores	que	10°C	(50°F),	deixe	a	temperatura	elevar	
para	um	nível	operacional	ideal	de	10°C-35°C	(50°F-95°F)	antes	do	uso.	Este	processo	
pode levar até duas horas, em condições extremas. Não deixar que a temperatura 
se eleve a uma temperatura operacional ideal antes do uso, poderá resultar em dano 
irreparável a seu computador. Se possível, deixe seu computador em uma área bem 
ventilada sem exposição direta à luz do sol.

Mantenha dispositivos elétricos tais como ventiladores, rádios, alto-falantes de alta 
potência, ar condicionado e fornos de micro-ondas distantes de seu computador, pois 
os campos magnéticos gerados por estes dispositivos podem danificar o monitor e os 
dados no driver do disco rígido.

Não coloque bebidas em cima ou ao lado do computador ou em outros dispositivos 
conectados. Se for derramado líquido no computador ou em outro dispositivo 
conectado, é possível que ocorra um curto-circuito.

Não coma ou fume sobre o teclado. As partículas que caem no teclado podem causar 
danos.
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Informações sobre segurança de 
corrente elétrica
PERIGO:
A corrente elétrica proveniente de cabos de energia, de telefone e de comunicação 
é perigosa.

Para�evitar�risco�de�choque�elétrico:
•	 Para	evitar	possível	choque	elétrico,	não	utilize	o	computador	durante	tempestades	

com raios.
•	 Não	conecte	nem	desconecte	nenhum	cabo	ou	execute	instalação,	manutenção	ou	

reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
•	 Conecte	todos	os	cabos	de	energia	a	tomadas	corretamente	instaladas	e	aterradas.
•	 Todo	equipamento	que	for	conectado	a	esse	produto	deve	ser	conectado	às	

tomadas corretamente instaladas e aterradas.
•	 Quando	possível,	utilize	apenas	uma	das	mãos	para	conectar	ou	desconectar	

cabos de sinal.
•	 Nunca	ligue	nenhum	equipamento	quando	houver	evidência	de	fogo,	água	ou	

danos estruturais.
Antes de abrir tampas de dispositivos, desconecte cabos de energia, sistemas de 

telecomunicação, redes e modems conectados, a menos que especificado de 
maneira diferente nos procedimentos de instalação e configuração.

Conecte e desconecte os cabos conforme descrito na tabela apresentada a seguir, ao 
instalar, mover ou abrir tampas desse produto ou de dispositivos conectados.

Para�conectar: Para�desconectar:

1. DESLIGUE tudo. 1. DESLIGUE tudo. 

2. Conecte todos os cabos aos 
dispositivos.

2. Remova os cabos de energia das 
tomadas.

3. Conecte os cabos de sinal aos 
conectores.

3. Remova os cabos de sinal dos 
conectores.

4. Conecte os cabos de energia às 
tomadas.

4. Remova todos os cabos dos 
dispositivos.

5. LIGUE o dispositivo.
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Aviso sobre a bateria de lítio
PERIGO:
Há perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta.

Ao substituir a bateria de célula tipo moeda de lítio, utilize apenas o mesmo tipo ou um 
equivalente recomendado pelo fabricante. A bateria contém lítio e pode explodir se não 
for utilizada, manuseada ou descartada de forma correta.

Não:

•	 Jogue	ou	coloque	na	água
•	 Aqueça	mais	que	100°C	(212°F)
•	 Conserte	ou	desmonte

Descarte a bateria conforme determinado pelas leis ou regulamentos locais.

A instrução a seguir se aplica a usuários do Estado da Califórnia, Estados Unidos.

Material perclorato: Manipulação especial pode ser aplicável. Veja em 
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Informações de segurança do modem
CUIDADO:
Para reduzir o risco de incêndio, utilize somente o cabo de linha de 
telecomunicação Nº 26 AWG ou superior (por exemplo, Nº 24 AWG) autorizado 
por UL (Underwriters Laboratories) ou certificado pela CSA (Canadian Standards 
Association).

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos durante a utilização de 
equipamento telefônico, siga sempre as precauções básicas de segurança, tais como: 

•	 Nunca	instale	fiação	de	telefone	durante	uma	tempestade	com	raios.
•	 Nunca	instale	tomadas	de	telefone	em	locais	molhados,	a	menos	que	a	tomada	

tenha sido projetada especificamente para locais molhados.
•	 Nunca	toque	em	fios	ou	terminais	telefônicos	sem	isolamento,	a	menos	que	a	linha	

telefônica tenha sido desconectada da interface de rede.
•	 Cuidado	ao	instalar	ou	modificar	linhas	telefônicas.
•	 Evite	utilizar	um	telefone	(exceto	um	telefone	sem	fio)	durante	uma	tempestade	com	

raios. Há possível risco de choque elétrico provocado por raios.
•	 Não	comunique	vazamento	de	gás	pelo	telefone,	próximo	à	área	do	vazamento.
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Instrução de conformidade do Laser
CUIDADO:
Quando produtos a laser (tais como CD-ROM ou unidades de DVD, dispositivos 
de fibra ótica ou transmissores) estiverem instalados, observe o seguinte:
•	 Não�remova�as�tampas.�A remoção das tampas do produto pode resultar em 

exposição prejudicial à radiação de laser. Não há nenhuma peça passível de 
manutenção dentro do dispositivo.

•	 O	uso	de	controles	ou	ajustes	ou	desempenho	de	procedimentos,	diferentes	dos	
especificados aqui, pode resultar na exposição perigosa à radiação.

PERIGO:
Alguns produtos contêm um diodo de laser integrado, de Classe 3A ou de Classe 
3B. Observe o seguinte.
Radiação a laser quando aberto. Não olhe diretamente para o feixe a olho nu ou 
com instrumentos ópticos e evite exposição direta ao feixe de laser.

Instruções sobre a fonte de energia
Nunca remova a tampa em uma fonte de energia ou qualquer peça que tenha o 
seguinte rótulo colado.

Voltagem perigosa, corrente e níveis de energia estão presentes dentro de qualquer 
componente que tenha esta etiqueta fixada. Não há peça passível de manutenção 
dentro desses componentes. Se houver suspeita de algum problema com uma dessas 
peças, entre em contato com um técnico de serviço.

Aviso sobre cabo de energia
OBSERVAÇÃO:
Cabo de alimentação e adaptador
O cabo de alimentação e o adaptador fornecidos com este produto devem ser 
usados somente com este produto. Não os utilize com outros produtos.
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Para sua segurança, a Lenovo fornece um cabo de energia, com um plugue para 
conexão aterrada, a ser utilizado com esse produto. Para evitar choques elétricos, 
sempre utilize o cabo de energia e o plugue em uma tomada devidamente aterrada.

Os cabos de energia fornecidos pela Lenovo nos Estados Unidos e Canadá são 
autorizados por UL (Underwriters’s Laboratories) e certificados pela CSA (Canadian 
Standards Association).

Para unidades destinadas à operação em 115 volts: Utilize um cabo autorizado por UL 
e com certificação CSA, consistindo em um cabo de três condutores de, no mínimo, 18 
AWG, Tipo SVT ou SJT, com o máximo de 4,5 metros de comprimento e plugue com 
lâminas em paralelo, com aterramento, classificado para 10 Amperes, 125 volts.

Para unidades destinadas à operação em 230 volts: (nos EUA): Utilize um cabo 
autorizado UL e com certificação CSA, consistindo em um cabo de três condutores de, 
no mínimo, 18 AWG, Tipo SVT ou SJT, com o máximo de 4,5 metros de comprimento 
e uma lâmina tandem, um plugue de conexão de aterramento, classificado para 10 
Amperes, 250 volts.

Para unidades destinadas à operação em 230 volts: (fora dos EUA): Utilize um conjunto 
de cabos com aterramento do tipo plugue de conexão. O conjunto de cabos deve 
possuir aprovação de segurança adequada para o país em que o equipamento será 
instalado.

Os cabos de energia fornecidos pela Lenovo especificamente para um país ou região, 
geralmente estão disponíveis somente naquele país ou região.

Para unidades destinadas à operação na Alemanha: Os cabos de energia devem ter 
aprovação de segurança. Para a Alemanha, deve ser H05VV-F, 3G, 0.75 mm2, ou 
superior. Para outros países, siga as especificações de conformidade.

Para unidades destinadas à operação na Dinamarca: Utilize um conjunto de cabos com 
aterramento do tipo plugue de conexão. O conjunto de cabos deve possuir aprovação 
de segurança adequada para o país em que o equipamento será instalado.

Para unidades destinadas à operação na Noruega, Suécia e Finlândia: Utilize um 
conjunto de cabos com plugue de conexão de dois pinos. O conjunto de cabos deve 
possuir aprovação de segurança adequada para o país em que o equipamento será 
instalado.

Se você planeja utilizar o computador em país ou região diferente de onde o produto 
foi comprado, adquira um cabo de energia adicional da Lenovo para o país ou região 
onde o computador será utilizado. Consulte o guia para cabos de energia fornecido em 
nosso site http://support.lenovo.com para mais detalhes. Alguns países e regiões têm 
mais de uma voltagem; certifique-se de comprar o cabo de energia apropriado para a 
voltagem planejada.
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Produtos com opcionais de 
sintonizador de televisão instalados
O aviso abaixo aplica-se aos produtos contendo dispositivos sintonizadores de TV 
(televisão) que se conectam a antenas externas ou a cabos/sistemas CATV ou ambos e 
que foram projetados para instalação na América do Norte. Os usuários e instaladores, 
em outros países, devem seguir os códigos e as leis locais ao instalar utensílios que 
são conectados a antenas externas e cabos/sistemas CATV. Se os códigos locais não 
forem aplicáveis, é recomendado que os usuários/instaladores sigam as orientações 
semelhantes às mostradas a seguir.

�� Nota�para�o�instalador�do�sistema�CATV
Este lembrete é fornecido para chamar a atenção do instalador do sistema CATV para 
o Artigo 820-40 do NEC (National Electrical Code) que fornece orientações para o 
aterramento adequado e, principalmente, especifica que o aterramento do cabo deve 
ser conectado ao sistema de aterramento da construção, o mais próximo possível do 
ponto da entrada do cabo. 

�� Exemplo�de�aterramento�de�antena

Braçadeira para aterramento
Fio de descida de antena
Unidade de descarga da antena (Seção 810-20 do NEC)
Condutores de aterramento (Seção 810-21 do NEC)
Sistema de eletrodo de aterramento de serviço de energia (Artigo 250, Parte H, do 
NEC) 
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Braçadeiras para aterramento
Equipamento de serviço eletrônico 

�� Aviso�especial�para�usuários�na�Noruega
“Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet 
utstyr – og er tilkoplet et kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal 
det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator mellom 
utstyret og kabel- TV nettet.”

�� Aviso�especial�para�usuários�na�Suécia
“Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan 
utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfõra risk fõr 
brand. Fõr att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät 
galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet.”

O aviso a seguir aplica-se a todos os países e regiões: 

ATENÇÃO:
Aterramento�de�antena�externa

Se uma antena externa ou um sistema de cabo estiverem conectados ao 
equipamento, certifique-se de que a antena ou o sistema de cabo estejam 
aterrados de forma que ofereçam proteção contra picos de voltagem e cargas 
estáticas embutidas.

Raios
Proteção adicional para este equipamento durante uma tempestade de raios, ou 
quando não estiver em uso ou não for utilizado por um longo período de tempo, 
desligue-o da tomada e desconecte a antena ou sistema de cabo. Isso impedirá 
danos ao produto causados por raios e picos na linha de energia.

Linhas�de�energia
Um sistema de antena externo não deve ficar próximo a linhas de energia 
suspensas ou onde possa ter contato com linhas de energia e circuitos. Ao instalar 
um sistema de antena externo, tome muito cuidado para não encostar nessas 
linhas de energia ou circuitos, pois o contato pode ser fatal.
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Segurança de dados
Não exclua arquivos desconhecidos e nem altere o nome dos arquivos ou diretórios 
que não tenham sido criados por você; caso contrário, poderá ocorrer falha no 
funcionamento de seu computador.

Esteja ciente de que o acesso a recursos de rede pode deixar o computador vulnerável 
a vírus, hackers, spyware e outras atividades maliciosas que podem danificar o 
computador,	o	software	ou	os	dados.	É	responsabilidade	do	usuário	assegurar	a	
proteção adequada através de firewall, software de antivírus e software de anti-spyware, 
mantendo tudo atualizado.

Limpeza e manutenção
Mantenha o seu computador e seu espaço de trabalho limpos. Desligue o computador e, 
em seguida, desconecte o cabo de energia antes de limpar o computador. Não borrife 
líquido detergente diretamente no computador e nem utilize qualquer detergente que 
contenha material inflamável para limpá-lo. Borrife o detergente em um tecido macio e 
limpe as superfícies do computador.

Utilizando fones de ouvido
Se o seu computador tiver um conector de headphones e um conector de saída de 
áudio, sempre utilize o conector de headphones para headphones (também conhecidos 
como Headset) ou fones de ouvido. A pressão sonora excessiva dos fones de ouvido 
e headphones pode causar perda de audição. O ajuste do equalizador para o máximo 
aumenta a voltagem de saída dos fones de ouvido e headphones e, portanto, o nível de 
pressão sonora. No entanto, para proteger sua audição, ajuste o equalizador para um 
nível apropriado.

O uso excessivo de fones de ouvido ou plugues de ouvido, por longo período de 
tempo, em alto volume, pode ser perigoso se a saída dos conectores de fones de 
ouvido ou plugues de ouvido não estiverem em conformidade com as especificações 
EN 50332-2. O conector de saída do fone de ouvido de seu computador está em 
conformidade com EN 50332-2 Sub cláusula 7. Essa especificação limita a voltagem de 
saída de RMS real da faixa ampla máxima do computador a 150 mV. Para se proteger 
contra a perda de audição, certifique-se de que seus fones de ouvido ou plugues de 
ouvido também estejam em conformidade com EN 50332-2 (limites da Cláusula 7) para 
uma voltagem característica de faixa ampla de 75 mV. O uso de fones de ouvido que 
não estejam em conformidade com a EN 50332-2 pode ser perigoso devido a níveis de 
pressão sonora excessivos.
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Se seu computador Lenovo vem acompanhado de headphones ou fones de ouvido no 
pacote, como um conjunto, a combinação dos headphones ou fones de ouvido com 
o computador já estará em conformidade com a especificação de EN 50332-1. Se 
forem utilizados fones de ouvido ou plugues de ouvido diferentes, certifique-se de que 
estejam em conformidade com a EN 50332-1. (Cláusula 6.5 Valores de limitação). O 
uso de fones de ouvido que não estejam em conformidade com a EN 50332-1 pode 
ser perigoso devido a níveis de pressão sonora excessivos.

Avisos sobre sacos plásticos
PERIGO:
Sacos plásticos podem ser perigosos. Mantenha sacos plásticos fora do alcance 
de bebês e crianças para evitar risco de sufocamento.

Aviso de prevenção de riscos contra 
quedas
O computador pode ferir crianças se não estiver em local apropriado. Siga as dicas 
abaixo para proteger crianças contra ferimentos causados pela queda de computadores:
•	 Coloque	os	monitores	ou	computadores	tudo-em-um	em	móvel	resistente	com	uma	

base baixa ou com suporte. Mantenha os monitores ou computadores tudo-em-um 
os mais afastado das bordas possível.

•	 Mantenha	longe	controles	remotos,	brinquedos	e	outros	itens	que	possam	manter	
crianças longe dos computadores e monitores tudo-em-um.

•	 Mantenha	os	cabos	dos	computadores	e	monitores	tudo-em-um	fora	do	alcance	
de crianças.

•	 Fique	de	olho	em	crianças	nos	locais	onde	essas	práticas	de	segurança	não	tenham	
sido adotadas.

CUIDADO:
Algumas partes do seu produto podem ser feitas de vidro. Esse vidro pode 
quebrar se o produto cair em superfície rígida ou sofrer impacto considerável. Se 
o vidro quebrar, não toque ou tente removê-lo. Não utilize seu produto até que o 
vidro seja substituído por pessoal treinado.

Informações de segurança adicionais
�� Controle�remoto

CUIDADO:
Não utilize baterias recarregáveis neste dispositivo.
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�� Aviso�sobre�Display�de�cristal�líquido�(LCD)

PERIGO:
Para evitar risco de choque elétrico:
•	 Não	remova	as	tampas.
•	 Não	opere	esse	produto,	a	menos	que	o	suporte	esteja	conectado.
•	 Não	conecte	ou	desconecte	esse	produto	durante	tempestade	elétrica.
•	 O	plugue	do	cabo	de	energia	deve	estar	conectado	a	uma	tomada	de	energia	

aterrada e cabeada de forma apropriada.
•	 Todo	equipamento	que	for	conectado	a	esse	produto	deve	ser	conectado	às	

tomadas corretamente instaladas e aterradas.
•	 Para	isolar	o	monitor	contra	tempestades	elétricas,	deve-se	remover	o	plugue	da	

tomada de energia. A tomada de energia deve ser bem acessível.

Manuseio:
•	 Se	seu	monitor	pesa	mais	que	18	kg	(39.68	lb),	recomendamos	que	seja	carregado	

ou movimentado por duas pessoas.

Descarte�do�produto�(monitores�TFT):
•	 A	lâmpada	fluorescente	no	display	de	cristal	líquido	tem	mercúrio;	descarte	de	

acordo com as leis locais, estaduais ou federais.

Avisos�sobre�baterias:�
•	 Há	risco	de	explosão	se	a	troca	da	bateria	for	feita	de	forma	incorreta.	
•	 Descarte	baterias	utilizadas	de	acordo	com	as	instruções.

�� Suas�responsabilidades�adicionais
Configuração�do�ambiente�de�trabalho
Selecione um local de trabalho limpo e seco com luz solar suficiente e excelente 
ventilação. Providencie equipamento de computador com uma tomada e cabo 
aterrados dentro de suas necessidades.
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Posicione o monitor e a tela para que 
fiquem em nível ligeiramente abaixo da 
sua linha de visão

Ajuste a elevação do monitor para um 
ângulo de visão confortável

Mantenha seus pulsos em posição 
confortável e relaxada

Mantenha seus antebraços no nível do 
desktop

Seus pés devem ficar totalmente 
apoiados no chão

1. Para evitar falha inesperada, certifique-se de que o computador esteja operando 
dentro das especificações ambientais propostas conforme definidas abaixo.

Índice de adaptabilidade para o ambiente operacional do produto

Adaptabilidade para fornecimento de energia 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz  
(Somente desktops da China)

90V - 264V, 50/60Hz  
(Posicionamento adaptável de 
voltagem)

90V - 264V, 50Hz ± 1Hz  
(Com interruptor de seleção de 
voltagem)

Temperatura operacional 10˚C - 35˚C

Umidade relativa para operação 35% - 80%

Temperatura para armazenagem e 
transporte

-40˚C - 55˚C

-20˚C - 55˚C (AIO)

Umidade relativa para armazenagem e 
transporte

20% - 93% (40˚C)

Pressão atmosférica 86 kPa - 106 kPa
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AVISO:
Ligar o computador após o mesmo ter sido mantido em ambientes com baixa 
temperatura pode causar danos irreversíveis. Deixe o computador por 2 horas ou 
mais até atingir temperatura operacional, antes de ligá-lo.

2. Escolha carteiras ou cadeiras apropriadas para utilizar o produto. Ajuste a altura 
da cadeira para que seus braços fiquem paralelos ao chão durante a operação do 
teclado e do mouse, seus olhos estejam no nível do monitor, suas coxas estejam 
no	nível	do	chão	e	seus	pés	fiquem	totalmente	apoiados	no	chão.	É	importante	
escolher assentos com ajuste para as costas que oferecem mais conforto.

AVISO:
O uso do teclado com postura inadequada por longos períodos pode causar 
problemas físicos.

3. Evite olhar para a tela e manter a mesma postura por tempo prolongado. 
Recomendamos a mudança de postura frequente e olhar fora da tela evitando 
tensões e reduzindo a tensão ocular. Faça intervalo regulares (isto é, a cada hora) 
para reduzir fatiga física.

AVISO:
Olhar para a tela por períodos prolongados pode causar tensão ocular ou danos à 
visão.

4. Evite que a luz do sol ou outra luz reflita no computador, principalmente se causar 
reflexos na tela afetando a visibilidade. Se o monitor estiver próximo a uma janela, 
certifique-se de que o monitor esteja protegido de forma adequada durante o uso.

5. O computador e o monitor emitirão calor durante a operação. O computador e o 
monitor são equipados com aberturas para ventilação. O bloqueio dessa ventilação 
poderá resultar em falha ou dano ao sistema. Certifique-se de que o computador 
esteja posicionado em local bem ventilado e que a ventilação não esteja bloqueada. 
Recomendamos que haja espaço de pelo menos 5cm entre o computador, monitor 
e outros objetos.

AVISO:
Se houver uma proteção contra poeira para o computador, ela deve ser removida 
quando o computador estiver em operação ou a qualquer momento antes que o 
fornecimento de energia seja desligado. Deixar a proteção contra poeira fará com 
que a ventilação seja bloqueada e o calor retido.

6. Mantenha o computador longe de objetos ou ambientes que causam interferência 
eletromagnética (EMI) por exemplo, ímãs, celulares em funcionamento ou 
dispositivos elétricos.
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Uso de hardware

OBSERVAÇÃO:
As descrições neste capítulo podem ser diferentes das que você vê em seu 
computador, dependendo do modelo e da configuração do computador.

Instruções básicas de conectores
OBSERVAÇÃO:
Seu computador pode não ter todos os conectores descritos nesta seção.

Conector Descrição

Microfone Utilizado para conectar um microfone ao seu computador 
quando você desejar gravar o som ou ao utilizar software de 
reconhecimento de voz.

Headphones Utilizado para conectar fones de ouvido ao seu computador, 
quando quiser ouvir música ou outros sons sem incomodar 
outras pessoas.

Conector de entrada 
de linha de áudio

Utilizado para receber sinais de um dispositivo externo de 
áudio,	como	um	sistema	estéreo.	Quando	você	conecta	um	
dispositivo de áudio externo, um cabo é conectado entre 
o conector de saída de linha de áudio do dispositivo e o 
conector de entrada de linha de áudio do computador.

Conector de saída de 
linha de áudio

Utilizado para enviar sinais de áudio do computador para 
dispositivos externos, como alto-falantes estéreo com 
alimentação própria (colunas com amplificadores internos), 
headphones, teclados multimídia ou o conector de entrada 
de linha de áudio em um sistema estéreo ou outro dispositivo 
externo de gravação.

Conector USB Utilizado para conectar um dispositivo que requer conexão 
USB.
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Conector Descrição

Conector Ethernet Utilizado para conectar o computador a uma rede de área local 
do tipo Ethernet.

Conector VGA Utilizado para conectar um monitor VGA ou outros dispositivos 
que utilizam um conector de monitor VGA.

Conector DVI Utilizado para conectar um monitor DVI ou outros dispositivos 
que utilizam um conector de monitor DVI.

Conector HDMI Conecta o conector HDMI em seu visor ou TV.

Conector DisplayPort Utilizado para conectar um monitor de alto desempenho, um 
monitor de unidade direta ou outros dispositivos que utilizam 
um conector DisplayPort.

Conector TV-Tuner Suportado apenas em sistemas com placa sintonizadora de 
TV opcional.

OBSERVAÇÃO:
Se seu computador está equipado com um teclado ou mouse sem fio, siga as 
instruções de instalação para esses dispositivos.

5.1 Instruções para configuração de 
áudio
Este modelo de computador suporta a transformação do som estéreo em som 
surround 5.1.
Utilize as seguintes guias de conexão com o dispositivo de áudio surround 5.1: 

Canal frontal

Surround

Centro-LFE

Conector azul de linha de entrada

Conector verde de linha de saída

Conector rosa de entrada do microfone
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Para a configuração do sistema, faça o seguinte:
1. Clique com o botão direito no ícone do alto-falante na barra de tarefas, em seguida 

selecione a opção de Sons para abrir uma caixa de diálogo para as opções de 
configuração.

2. Selecione um dispositivo de reprodução na guia de Reprodução, em seguida, 
clique no botão Configurar para configurá-lo.

3. Na caixa de diálogo de configuração�do�Alto-falante, selecione Surround�5.1 no 
campo Canais�de�Áudio, em seguida, continue com a configuração de alto-falante 
seguindo as instruções.

4. O som surround 5.1 pode ser utilizado assim que esse procedimento de 
configuração estiver completo.

OBSERVAÇÃO:
Se as interfaces de configuração de áudio acima são diferentes daquelas do seu 
computador, você pode seguir as etapas acima como referência. Para configurar 
o sistema do dispositivo de áudio de som surround 5.1  em sua interface de 
configuração de áudio atual, leia as informações em Ajuda eletrônica para obter 
mais assistência.

7.1 Instruções para configuração de 
áudio
Use a ilustração a seguir ao conectar um sistema de áudio de som Surround 7.1.

Conector S/PDIF externo (saída)
Conector surround externo (saída)
Conector de saída de frequência Baixa/Central (saída)
Conector de entrada de microfone (entrada)
Conector de saída de linha de áudio (saída)
Conector de entrada de linha de áudio (entrada/saída)
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OBSERVAÇÃO:
Para configurações mais detalhadas, no Painel�de�Controle, selecione Hardware�
e�som → Gerenciador�de�áudio�HD�da�Lenovo. Siga as instruções para definir 
configurações avançadas.

Para a configuração de som, faça o seguinte:
1. Clique com o botão direito no ícone do alto-falante na barra de tarefas, em seguida 

selecione a opção de Sons para abrir uma caixa de diálogo para as opções de 
configuração.

2. Selecione um dispositivo de reprodução na guia de Reproduzir, em seguida, clique 
no botão Configurar para configurá-lo.

3. Na caixa de diálogo de configuração�de�Alto-falante, selecione Surround�7.1 no 
campo Canais�de�Áudio, eem seguida, continue a configuração de alto-falante 
seguindo as instruções.

4. O som Surround 7.1 pode ser utilizado assim que esse procedimento de 
configuração estiver completo.

OBSERVAÇÃO:
Se as interfaces de configuração de áudio acima são diferentes daquelas do seu 
computador, você pode seguir as etapas acima como referência. Para configurar 
o sistema do dispositivo de áudio de som surround 7.1  em sua interface de 
configuração de áudio atual, leia as informações em Ajuda eletrônica para obter 
mais assistência.
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Lenovo Rescue System

OBSERVAÇÃO:
O Lenovo Rescue System, incluindo o OneKey Recovery e a Instalação do driver 
e aplicativo, somente está disponível em modelos selecionados. A descrição 
do Lenovo Rescue System neste capítulo se aplica apenas aos modelos pré-
instalados com o Lenovo Rescue System.

ATENÇÃO:
O uso do OneKey Recovery resultará na perda de dados.
•	 É	possível	restaurar	o	driver	C:	do	computador	para	configurações	de	fábrica	

usando o OneKey�Recovery. Se você executar esta ação, todos os dados 
existente no driver C: serão perdidos, mas o conteúdo e formato das outras 
partições da unidade de disco rígido permanecerão inalteradas.

•	 Se	você	deseja	instalar	um	sistema	operacional	e	recuperá-lo	com	o	OneKey�
Recovery, deve formatar a partição C: em formato NTFS e instalar o sistema 
operacional na partição C:. Do contrário, o sistema OneKey�Recovery não pode 
ser executado.

Observação sobre a partição de serviço
Os arquivos e outros dados utilizados no sistema de recuperação estão salvos na 
partição de serviço. A exclusão dessa partição fará com que o sistema de recuperação 
fique inutilizado. Para informações mais detalhadas, faça o seguinte:

Digite Painel�de�Controle na caixa de busca na barra de tarefas, em seguida selecione 
Ferramentas�administrativas�→�Gerenciamento�do�computador�→�Gerenciamento�
de�Disco. Isso permitira que a partição de serviços seja visualizada e não seja excluída.

OBSERVAÇÃO:
Os arquivos recuperados e outros dados utilizados no sistema de recuperação 
estão salvos na partição de serviço. Se a partição de serviço for excluída ou 
danificada por alguém que não seja pessoal de serviço autorizado Lenovo, a 
Lenovo não será responsável por quaisquer perdas decorrentes de qualquer 
natureza.
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OneKey Recovery
OneKey�Recovery é um aplicativo fácil de utilizar. Com ele é possível restaurar o 
computador para a configuração padrão do sistema. 

Uso�do�OneKey�Recovery:
1. Ligue o computador e pressione e solte a tecla F2 repetidas vezes até que o 

Lenovo�Rescue�System abra. Selecione OneKey�Recovery.

OBSERVAÇÃO:
System Recovery irá substituir todos os dados no drive C:. Para prevenir a perda 
de dados, execute o backup de dados importantes antes de realizar a recuperação 
do sistema.

2. Siga as instruções na tela para selecionar a tarefa de backup a partir da qual deseja 
recuperar e o disco que deseja instalar o sistema operacional, em seguida pressione 
Próximo para iniciar a recuperação.

3. Aguarde enquanto o sistema de recuperação é executado. Não interrompa o 
processo de recuperação.

4. Após recuperação bem-sucedida do sistema, o software irá solicitar a reinicialização 
do computador. Reinicie o computador e inicie o sistema operacional.

Instalação do driver e aplicativo
A função de Instalação�do�driver�e�aplicativo no sistema de recuperação oferece a 
possibilidade de fácil reinstalação de todos os aplicativos e drivers vendidos juntamente 
com o hardware Lenovo.

Método�1:�Instalação�automática
Ligue o computador e pressione e solte a tecla F2 repetidas vezes até que o Lenovo�
Rescue�System abra. Selecione Instalação�do�driver�e�aplicativo.

Siga as orientações em tela para instalar os drivers e aplicativos Lenovo. Clique OK 
para iniciar a instalação o software Instalação�do�driver�e�aplicativo�Lenovo.

O sistema irá reiniciar. Após o sistema reiniciar, o processo de instalação de drivers e 
aplicativos irá continuar até que esteja completo.

Método�2:�Instalação�manual
Digite Instalação�do�driver�e�aplicativo na caixa de busca na barra de tarefas do 
Windows.

Após iniciar o procedimento, instale os drivers e software manualmente seguindo as 
orientações.
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OBSERVAÇÕES:
1. Não instale software já instalado no computador.
2. Certifique-se de que o software de Instalação do driver e aplicativos foi instalado 

automaticamente antes de iniciar o sistema operacional. A função de instalação 
manual só pode ser usada após a instalação do software.
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Instruções para tela sensível 
ao toque

ATENÇÃO:
O sistema tela sensível ao toque está disponível somente para alguns modelos.

O monitor é sensível ao toque graças à tela sensível ao toque. Uma tela sensível 
ao toque é um dispositivo de entrada como um mouse ou um teclado; os dedos 
do usuário transmitem informações sobre posição através do toque na tela para o 
computador. Com essa tecnologia, você só precisa tocar ligeiramente as imagens ou 
palavras na tela do computador com o dedo, e o computador reagirá.

Calibragem de tela sensível ao toque
Antes da primeira utilização ou se a tela reagir a um toque em lugar diferente do seu 
toque, inicie o programa de calibragem. O procedimento é o seguinte:

•	 Digite	Configuração�de�Tablet�PC na caixa de busca na barra de tarefas, em 
seguida clique Calibrar para iniciar o programa.

•	 Para	executar	a	calibragem,	use	o	dedo	ou	uma	caneta	de	toque	com	um	diâmetro	
de mais de 9 mm para tocar cada um dos pontos de calibragem apresentados na 
sequência.

Usando a tela sensível ao toque
OBSERVAÇÃO:
Consulte Introdução para saber mais sobre como utilizar a Tela sensível ao toque. 
Digite Introdução na caixa de busca na barra de tarefas, em seguida selecione 
Touch�e�teclado para informações adicionais.
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�� Outras�configurações�para�tela�sensível�ao�toque
•	 Digite	Caneta�e�Toque na caixa de busca na barra de tarefas do Windows.
•	 Selecione	as	ações	de	toque	que	você	deseja	para	o	ajuste.	Clique	em	

Configurações para ajustar os parâmetros de Velocidade e Tolerância�espacial 
para combinar com a forma natural de duplo toque do usuário. Dê um duplo toque 
no gráfico do canto inferior direito da janela para testar as configurações.

�� Cuidado�ao�utilizar�a�tela�sensível�ao�toque
1. Ao utilizar a tela sensível ao toque, cuidado para não danificar a tela com objetos 

pontiagudos.

2. Para garantir uso adequado da tela sensível ao toque, certifique-se de que tanto a 
superfície da tela quanto seus dedos estejam limpos e secos.

3. Para garantir posicionamento preciso na tela sensível ao toque, evite manusear ou 
tocar a borda da estrutura ao tocar a tela.

4. Desligue o computador, para sua segurança, antes de limpar a tela e a borda com 
tecido macio de algodão. Não limpe com tecido úmido, pois isso pode deixar marca 
de água e afetar a operação de toque.

5. Não coloque ou deixe cair qualquer coisa sobre os quatro cantos ou na borda 
da tela. Isso pode separar a tela da borda e fazer com que a sensibilidade seja 
comprometida. Não deixe água e poeira no espaço entre o invólucro e o vidro ao 
limpar a borda.

6. Evite utilizar a tela sensível ao toque em ambientes empoeirados ou em 
condições	quentes	ou	úmidas.	Qualquer	mudança	brusca	de	temperatura	pode	
causar condensação na superfície interna da tela de vidro. Essa condensação 
desaparecerá após um curto período de tempo e não afeta a utilização normal.

7. Não borrife líquidos ou limpadores diretamente na tela.
8. Não utilize solventes ou limpadores à base de álcool.
9. Evite utilizar o computador à luz solar, isso afetará a função da tela sensível ao 

toque.
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10. O reconhecimento de gestos de toque pode ser influenciado pelo(a):
•	 Toque	no	local	correto	na	tela.
•	 Velocidade	de	movimento.
•	 Intervalo	de	tempo	quando	a	tela	foi	tocada	pela	última	vez.

11. A tela sensível ao toque não funciona em modo Rescue System.
12. A tela sensível ao toque também não funciona durante o processo de inicialização, 

em modo Hibernar, modo Espera ou modo Seguro.
13. Não toque na tela com o dedo ou outro objeto durante a inicialização do 

computador ou do processo despertar.
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Resolução de problemas e 
confirmação de configuração

Solucionando problemas
Siga�estas�dicas�para�solucionar�problemas�do�computador:
•	 Se	você	adicionou	ou	removeu	uma	peça	antes	de	o	problema	ocorrer,	verifique	os	

procedimentos de instalação para garantir que a peça esteja instalada corretamente.
•	 Se	um	dispositivo	periférico	não	funcionar,	verifique	se	o	dispositivo	está	conectado	

corretamente.
•	 Se	uma	mensagem	de	erro	aparecer	na	tela,	tome	nota	de	tudo.	 

Essa mensagem poderá ajudar o pessoal do suporte a diagnosticar e reparar o(s) 
poblema(s).

•	 Se	uma	mensagem	de	erro	ocorrer	em	um	programa,	consulte	o	documento	de	
Ajuda daquele programa.

Solução de problemas de vídeos
Problema:�Tela branca ou nenhuma imagem é exibida no monitor.

Resolução�de�problemas:
1 Verifique se o monitor foi ligado, em caso negativo, pressione o botão de Energia.
2. Verifique se o cabo de energia do monitor está solto; em caso afirmativo, conecte o 

cabo de energia com firmeza no monitor.
3. Verifique se o cabo de sinal do monitor está bem conectado ao conector na placa 

gráfica do computador; em caso negativo, desligue o computador e em seguida, 
conecte o cabo de sinal do monitor de forma segura ao conector na placa gráfica 
do computador.
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Problema:�Você precisa alterar as configurações de propriedade de exibição.

Configuração�de�fundo�de�exibição�e�propriedades�de�ícone:
1. Clique com o botão direito em qualquer local da área de trabalho, exceto em 

ícones, em seguida selecione Personalizar no menu popup.
2. Selecione aqui nas opções apropriadas para:

•	 Alterar	o	fundo	da	área	de	trabalho
•	 Selecionar	uma	proteção	de	tela
•	 Selecione	as	opções	de	cor	do	Windows	para	bordas	e	barra	de	tarefas
•	 Selecione	um	tema

3. Clique com o botão direito em qualquer local da área de trabalho, exceto em ícones, 
em seguida selecione Exibir�configurações no menu popup para alterar aparência.

Problema:�Ondulação em tela.

Resolução�de�problemas:
1. Verifique se os seguintes aparelhos estão localizados a menos de um metro do 

computador: geladeiras, ventiladores, secadores elétricos, fontes contínuas de 
energia, reguladores, lâmpadas fluorescentes ou outros computadores que possam 
gerar interferência magnética.

2. Retire qualquer dispositivo interferindo para longe do computador.
3. Se o problema persistir, entre em contato com o Serviço Lenovo.

Resolução de problemas de áudio
Problema:�Sem som nos alto-falantes integrados.

Resolução�de�problemas:
•	 Ajuste	o	controle	de	volume	do	Windows:	selecione	o	ícone	do	alto-falante	na	barra	

de tarefas. Certifique-se de que o volume esteja alto e o som não esteja mudo. 
Ajuste o volume, os graves ou agudos para eliminar a distorção.

•	 Reinstale	o	driver	de	áudio.
•	 Desconecte	todos	os	headphones	do	conector:	O	som	dos	alto-falantes	é	

automaticamente desativado quando os headphones são conectados ao conector 
do painel lateral do computador.

Problema:�Sem som nos headphones.

Resolução�de�problemas:
•	 Verifique	a	conexão	do	cabo	de	headphones:	certifique-se	de	que	o	cabo	de	

headphones esteja bem inserido no respectivo conector.
•	 Ajuste	o	controle	de	volume	do	Windows:	selecione	o	ícone	do	alto-falante	na	barra	

de tarefas. Certifique-se de que o volume esteja alto e o som não esteja mudo.
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Resolução de problemas de software
Problema:�Você normalmente não consegue sair de um programa em execução.

Resolução�de�problemas:
1. Pressione as teclas Ctrl, Alt e Delete ao mesmo tempo, em seguida selecione a 

opção Gerenciador�de�tarefas na tela de logon do Windows.
2. Selecione o programa problema, em seguida, clique no botão Finalizar�tarefa.

Problema:�Você precisa instalar ou desinstalar um programa.

Resolução�de�problemas:
Durante a instalação nunca cancele o processo de instalação desligando o sistema ou 
por outras forma drásticas. Isso pode causar problemas a programas do sistema ou, 
até mesmo, falha durante a inicialização do sistema.

Durante o processo de desinstalação, nunca exclua arquivos ou pastas diretamente. 
Isto danifica o sistema operacional e pode causar mau funcionamento de todo o 
sistema. Utilize o procedimento seguinte para desinstalar programas:
1. Faça backup de todos os documentos e configurações do sistema relacionadas 

com o programa antes de removê-lo.
2. Se o programa tiver seu próprio desinstalador, execute-o diretamente para 

desinstalar o programa.
3. Se o programa não tiver seu próprio desinstalador, utilize a caixa de busca na barra 

de tarefas para abrir o Painel�de�Controle.
4. No Painel�de�Controle, escolha Programas → Programas�e�Recursos.
5. Localize o programa na caixa de diálogo Programas�e�Recursos e, em seguida 

selecione Desinstalar.
6. Siga as instruções exibidas para desinstalar o software.

Solução de problemas com unidades 
ópticas e discos rígidos
Problema:�A unidade óptica não consegue ler um CD/DVD.

Resolução�de�problemas:
1. Verifique se há um ícone de unidade óptica no gerenciador de recursos do sistema 

operacional. Se não houver, reinicie o computador. Se ainda não houver ícone, entre 
em contato com o Serviço Lenovo. Caso contrário, vá para a próxima etapa desse 
procedimento.

2. Confirme se o CD/DVD foi colocado corretamente na unidade. Se não estiver, coloque 
o CD ou DVD. Caso contrário, vá para a próxima etapa desse procedimento.
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3. Verifique as especificações que vieram com seu computador para confirmar se esta 
unidade óptica faz a leitura desse tipo de CD ou DVD.

4. Se o CD/DVD não pode ser lido, faça a substituição por um semelhante ao CD / 
DVD enviado junto com o computador.

5. Se ainda assim o CD não puder ser lido, verifique visualmente se não há defeitos no 
CD/DVD.

Problema:�A capacidade do disco rígido, conforme indicado pelo sistema, é menor do 
que a capacidade nominal.

Resolução de problemas: Para computadores equipados com o recurso OneKey 
Recovery, o recurso de recuperação do sistema precisa ocupar espaço no disco rígido. 
Isto pode explicar o aparente déficit de capacidade do disco rígido.

Explicações técnicas mais detalhadas: A capacidade nominal do disco rígido é 
expressa no sistema decimal como 1000 bytes. Mas a capacidade real do disco rígido 
é expressa no sistema binário como 1024 bytes (Por exemplo, a capacidade nominal 
1G é 1000M, enquanto que a capacidade real 1G é 1024M).

A capacidade do disco rígido mostrada no Windows pode ser calculada de acordo 
com os cálculos no exemplo a seguir:

A capacidade nominal do disco rígido é 40G, enquanto a sua capacidade real 
deve ser: 40G x 1000 x 1000 x 1000/(1024 x 1024 x 1024) = 37G.

A capacidade do disco rígido mostrado no sistema pode ser obtida subtraindo a 
partição de serviço:  
3G x 1000 x 1000 x 1000/(1024 x 1024 x 1024) = 2.79G.

A capacidade do disco rígido calculada, utilizando-se esse método, pode ser 
ligeiramente diferente da capacidade real devido ao arredondamento dos valores.

Considerações especiais para a 
resolução de problemas do Windows
Anote as seguintes informações, pois podem ser úteis posteriormente durante a 
solução de problemas do sistema:
Os drivers para esse modelo de computador suportam apenas o sistema operacional 
Windows 10.
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Sistema de ajuda do Windows
O sistema de ajuda do Windows fornece informações detalhadas sobre como utilizar o 
sistema operacional Windows.
Para acessar o Sistema de ajuda do Windows, faça o seguinte:
Abra o menu Iniciar e clique ou toque em Introdução para mais detalhes.
É	também	possível	digitar	Introdução ou o nome da busca na caixa de buscas da 
barra de tarefas. Você receberá sugestões e respostas para suas perguntas, sobre o 
Windows e os melhores resultados de busca disponíveis, no seu PC e na Internet.

Para executar a recuperação do sistema após um erro grave no Windows 10, clique 
ou toque no botão Iniciar e selecione Configurações → Atualização�e�Segurança → 
Recuperação. Em seguida, siga as instruções na tela para recuperar o sistema.

ATENÇÃO:
O sistema operacional Windows é fornecido pela Microsoft Corporation. Faça uso 
do sistema de acordo com o CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL (EULA) 
entre você e a Microsoft. Para qualquer questionamento relacionado ao sistema 
operacional, entre em contato diretamente com a Microsoft.

BIOS setup utility
O�que�é�o�BIOS�setup�utility?
O BIOS setup utility é um software de base ROM. Ela comunica informações básicas 
do computador e oferece opções de configuração de dispositivos de inicialização, 
segurança, modo hardware e outras preferências.

Como�iniciar�o�BIOS�setup�utility?
Iniciar BIOS setup utility:
1. Desligue o computador.
2. Ligue o computador e pressione e solte a tecla F1 repetidas vezes para iniciar a 

configuração do Setup Utility (Utilitário de configuração)

Como�posso�mudar�o�modo�boot?
Há dois modos boot: UEFI and Legacy (UEFI e Legacy) Para modificar o modo boot, 
inicie o BIOS setup utility e selecione Startup (Inicialização) → Boot�Priority�(Prioridade 
de Boot), em seguida selecione o modo boot para suporte UEFI or Legacy (UEFI ou 
Legacy) na barra de menu.
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Quando�devo�modificar�o�modo�boot?
O modo de inicialização padrão para o seu computador é o modo de UEFI. Se você 
precisa instalar um sistema operacional Windows Legacy (qualquer sistema operacional 
anterior ao Windows 8.1) em seu computador, você deve alterar o modo de inicialização 
para suporte Legacy. O sistema operacional Windows Legacy não pode ser instalado 
se você não alterar o modo boot.

Realizando tarefas diárias de 
manutenção
Limpeza�dos�componentes�do�computador
Uma vez que muitos dos componentes do computador consistem de placas 
sofisticadas de circuitos integrados é muito importante limpar periodicamente o 
computador para evitar o acúmulo de poeiras. Os materiais de limpeza necessários 
para limpar os componentes são: um aspirador de pó, um tecido de algodão macio, 
água pura (de preferência purificada ou água destilada) e cotonetes.

ATENÇÃO:
Antes de limpar o computador, desconecte-o da tomada. Limpe o computador 
com um tecido macio umedecido com água. Não utilize produtos de limpeza 
líquidos ou em aerossol que possam conter substâncias inflamáveis.

OBSERVAÇÃO:
Para evitar danos ao computador ou à tela, não borrife soluções de limpeza 
diretamente sobre a tela. Utilize somente produtos específicos para a limpeza de 
telas e siga as instruções que acompanham o produto.

A�seguir�os�métodos�gerais�para�a�limpeza�de�componentes:
•	 Você	pode	utilizar	um	tecido	macio	para	remover	a	poeira	na	superfície	do	

computador, do monitor, da impressora, dos alto-falantes e do mouse.
•	 Você	pode	utilizar	um	aspirador	para	limpar	cantos	inacessíveis.
•	 Para	limpar	completamente	o	teclado,	desligue	o	computador	e	esfregue-o	

suavemente com um tecido molhado. Não utilize o teclado até que esteja seco.

Não�execute�as�ações�seguintes:
•	 Deixar	água	entra	no	computador.
•	 Utilizar	tecido	encharcado.
•	 Borrife	água	diretamente	na	superfície	do	monitor	ou	dentro	do	computador.

Monitores LCD devem ser limpos diariamente. Utilize um tecido seco para limpar o pó 
do monitor e do teclado diariamente. Mantenha todas as superfícies limpas e livres de 
manchas gordurosas.
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Informações de suporte e 
serviços

As informações a seguir descrevem o suporte técnico disponível para seu produto, 
durante o período de garantia ou ao longo da vida de seu produto. Consulte a Garantia 
Limitada Lenovo para detalhamento completo dos termos e garantias. Veja "Garantia 
Limitada Lenovo" mais adiante neste documento, para mais detalhes.

�� Assistência�técnica�online
A Assistência técnica online está disponível durante o tempo de vida de um produto 
em: http://www.lenovo.com/support

�� Assistência�técnica�por�telefone
Se for o caso, você pode obter ajuda e informações do Centro de Suporte ao Cliente 
por telefone. Antes de entrar em contato com um representante de suporte técnico 
Lenovo, tenha em mãos as seguintes informações:

•	 modelo	e	número	de	série
•	 a	descrição	exata	de	todas	as	mensagens	de	erro
•	 uma	descrição	do	problema

O representante de suporte técnico poderá desejar orientá-lo sobre o problema 
enquanto você estiver no computador durante a chamada.

Para obter uma lista telefônica mais atualizada para o Centro de Suporte ao Cliente, 
acesse: 
http://www.lenovo.com/support/phone

Download de publicações
As versões eletrônicas de suas publicações de computador estão disponíveis no site da 
Lenovo. Para baixar as publicações para seu computador, acesse 
http://www.lenovo.com/UserManuals e siga as instruções na tela.
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Garantia Limitada Lenovo

Essa Garantia Limitada Lenovo consiste das seguintes partes: 

Parte�1�–�Termos�gerais
Parte�2�–�Termos�específicos�por�país
Parte�3�–�Informações�de�serviços�de�garantia
Os termos da Parte�2 substituem ou modificam os termos da�Parte�1 conforme 
especificado para determinado país.

Parte 1 – Termos gerais
Esta Garantia Limitada Lenovo aplica-se apenas aos produtos de hardware Lenovo 
adquiridos para uso próprio e não para revenda.

Esta Garantia Limitada Lenovo está disponível em outros idiomas em  
http://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

�� A�cobertura�dessa�garantia
A Lenovo garante que cada produto de hardware Lenovo adquirido não apresenta 
defeitos materiais e de fabricação, sob uso normal durante o período de garantia. O 
período de garantia do produto começa na data da compra, indicada no recibo de 
venda, nota fiscal ou conforme especificado em contrário pela Lenovo. O período 
de garantia e o Tipo de serviços de garantia que se aplicam a seu produto são 
especificados em “Parte�3�-�Informação�de�Serviços�de�Garantia” abaixo. Essa 
garantia aplica-se somente a produtos no país ou região de compra.

ESTA�GARANTIA�É�EXCLUSIVA�E�SUBSTITUI�TODAS�AS�OUTRAS�GARANTIAS�
OU�CONDIÇÕES,�EXPRESSAS�OU�IMPLÍCITAS,�INCLUINDO,�SEM�LIMITAÇÃO,�
QUAISQUER�GARANTIAS�OU�CONDIÇÕES�DE�COMERCIALIZAÇÃO�OU�
ADEQUAÇÃO�PARA�UM�DETERMINADO�FIM.�COMO�ALGUNS�ESTADOS�OU�
JURISDIÇÕES�NÃO�PERMITEM�A�EXCLUSÃO�DE�GARANTIAS�EXPLÍCITAS�OU�
IMPLÍCITAS,�A�EXCLUSÃO�ACIMA�PODE�NÃO�SE�APLICAR�A�VOCÊ.�NESSE�
CASO,�TAIS�GARANTIAS�APLICAM-SE�APENAS�AO�LIMITE�E�PARA�O�PERÍODO�
DEFINIDO,�DETERMINADO�POR�LEI,�E�SÃO�LIMITADAS�À�DURAÇÃO�DO�
PERÍODO�DE�GARANTIA.�COMO�ALGUNS�ESTADOS�OU�JURISDIÇÕES�NÃO�
PERMITEM�A�LIMITAÇÃO�DE�DURAÇÃO�DE�UMA�GARANTIA�IMPLÍCITA,�A�
DURAÇÃO�DE�LIMITAÇÃO�ACIMA�PODE�NÃO�SE�APLICAR�A�VOCÊ.
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�� Obtendo�os�serviços�de�garantia
Se o produto não funcionar conforme garantido durante o período de garantia, 
você poderá obter serviços de garantia entrando em contato com a Lenovo ou um 
Fornecedor de Serviços autorizado Lenovo. Uma lista de Fornecedores de Serviços 
autorizado e contato telefônico está disponível em:  http://support.lenovo.com.

Os Serviços de Garantia podem não estar disponíveis em todas as localidades e 
podem variar de um local para outro. Tarifas podem ser aplicadas fora da área de 
serviço normal de um Fornecedor de Serviços. Entre em contato com um Fornecedor 
de Serviços local para obter informações específicas para a sua localidade.

�� Responsabilidades�do�cliente�para�os�serviços�de�
garantia

Antes que os serviços de garantia sejam fornecidos, você deverá tomar as seguintes 
medidas:

•	 Siga	os	procedimentos	de	solicitação	de	serviço	especificados	pelo	Fornecedor	de	
Serviços

•	 Faça	backup	ou	proteja	todos	os	programas	e	dados	contidos	no	produto
•	 Repasse	ao	Fornecedor	de	Serviços	todas	as	senhas	do	sistema
•	 Ofereça	ao	Fornecedor	de	Serviços	acesso	suficiente,	livre	e	seguro	em	seu	local	

para a realização do serviço
•	 Remova	todos	os	dados,	incluindo	informações	confidenciais,	informações	de	

propriedade e informações pessoais, do produto ou, se você não conseguir 
remover qualquer informação, modifique as informações para evitar acesso por 
parte de outra pessoa ou de forma que não seja de dados pessoais nos termos da 
lei. O Fornecedor de Serviços não será responsável pela perda ou divulgação de 
quaisquer dados, incluindo informações confidenciais, informações de propriedade, 
ou informações pessoais, em um produto devolvido ou acessado para o serviço de 
garantia

•	 Remova	todos	os	recursos,	pares,	opcionais,	alterações	e	conexões	não	cobertos	
pela garantia

•	 Certifique-se	de	que	o	produto	ou	peça	esteja	livre	de	quaisquer	restrições	legais	
que impeçam sua substituição

•	 Se	você	não	for	o	proprietário	de	um	produto	ou	peça,	obtenha	autorização	do	
proprietário para que o Fornecedor de Serviços execute o serviço de garantia
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�� O�que�seu�Fornecedor�de�Serviços�fará�para�corrigir�
os�problemas

Ao entrar em contato com um Fornecedor de Serviços, você deve seguir a 
determinação do problema especificado e procedimentos de resolução.

O Fornecedor de Serviços tentará diagnosticar e resolver o problema por telefone, 
e-mail ou assistência remota. O Fornecedor de Serviços poderá direcioná-lo para baixar 
e instalar atualizações específicas de software.

Alguns problemas podem ser resolvidos com uma peça de substituição que você 
mesmo instala chamada "CRU". Neste caso, o Fornecedor de Serviços enviará a CRU 
para que você faça a instalação.

Se o problema não for resolvido por telefone através da aplicação de atualizações de 
software ou instalação de uma CRU, o Fornecedor de Serviços irá disponibilizar o tipo 
de serviço de garantia designado para o produto sob “Parte�3�-�informações�de�
Serviços�de�garantia” abaixo.

Se o Fornecedor de Serviços ficar impossibilitado de reparar o produto, o produto será 
substituído por outro que seja, pelo menos, funcionalmente equivalente.

Se o Fornecedor de Serviços determinar a impossibilidade de reparo ou substituição 
do produto; seu único recurso nessa garantia limitada será a devolução do produto ao 
local de compra ou à Lenovo para reembolso do valor de compra.

�� Produtos�e�peças�de�reposição
Quando	o	serviço	de	garantia	envolve	a	substituição	de	um	produto	ou	peça,	o	
produto ou peça substituído torna-se propriedade da Lenovo e o produto ou peça de 
substituição torna-se sua propriedade. Apenas produtos e peças inalterados Lenovo 
são elegíveis para substituição. O produto ou peça de substituição fornecido pela 
Lenovo pode não ser novo, mas estará em boas condições de funcionamento e, 
portanto, funcionalmente equivalente ao produto ou peça original. O produto ou peça 
substituído deve ser garantido para o equilíbrio do período restante do produto original.

�� Uso�de�informações�de�contato�pessoal
Ao obter serviço sob esta garantia, você autoriza a Lenovo a armazenar, utilizar e 
processar informações sobre o seu serviço de garantia e suas informações de contato, 
incluindo nome, números de telefone, endereço e e-mail. A Lenovo pode utilizar essas 
informações para realizar serviços sob essa garantia. Podemos entrar em contato para 
obter informações sobre sua satisfação com nosso serviço de garantia ou para notificá-
lo sobre recalls de produto ou questões de segurança. Neste caso, você autoriza 
a Lenovo a transferir suas informações para qualquer país onde temos atividades 
comerciais e fornecê-las para contratados que atuam em nosso nome. Poderemos 
também divulgá-las onde for solicitado pela lei. A política de privacidade da Lenovo está 
disponível em http://www.lenovo.com.
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�� A�garantia�não�cobre
Esta garantia não cobre:

•	 O	funcionamento	ininterrupto	ou	isento	de	erros	de	um	produto
•	 Perda	ou	dano	de	seus	dados	por	um	produto
•	 Qualquer	programa	de	software,	que	seja	fornecido	com	o	produto	ou	instalado	

posteriormente
•	 A	falha	ou	danos	resultantes	de	mau	uso,	abuso,	acidente,	modificação,	ambiente	

físico ou operacional inadequado, desastres naturais, picos de energia, manutenção 
inadequada, ou o uso em não conformidade com materiais de informação do 
produto

•	 Dano	causado	por	um	fornecedor	de	serviços	não	autorizado
•	 A	falha	de,	ou	danos	causados	por	quaisquer	produtos	de	terceiros,	inclusive	

aqueles que a Lenovo possa fornecer ou integrar no produto Lenovo a seu pedido
•	 Qualquer	suporte	técnico	ou	outro,	como	assistência	com	perguntas	de	"como	

fazer" e aqueles sobre configuração e instalação
•	 Produtos	ou	peças	com	uma	etiqueta	de	identificação	alterada	ou	do	qual	a	

etiqueta de identificação foi removida

�� Limitação�de�responsabilidade
A Lenovo é responsável pela perda ou dano ao seu produto, somente durante a 
posse por parte do Fornecedor de Serviços ou durante o trânsito, se o Fornecedor de 
Serviços for o responsável pelo transporte.

Nem a Lenovo nem o Fornecedor de Serviços é responsável pela perda ou divulgação 
de quaisquer dados, incluindo informações confidenciais, informações de propriedade 
ou informações pessoais, contidas num produto.

EM�NENHUMA�CIRCUNSTÂNCIA,�E�NÃO�OBSTANTE�A�FALHA�DE�PROPÓSITO�
ESSENCIAL�DE�QUALQUER�SOLUÇÃO�AQUI�ESTABELECIDA,�A�LENOVO,�
SEUS�AFILIADOS,�FORNECEDORES,�REVENDEDORES�OU�FORNECEDORES�
DE�SERVIÇOS�SÃO�RESPONSÁVEIS�POR�QUALQUER�UM�DOS�SEGUINTES,�
MESMO�SE�INFORMADOS�DE�SUA�POSSIBILIDADE�E�INDEPENDENTEMENTE�
DA�REIVINDICAÇÃO�TER�BASE�EM�CONTRATO,�GARANTIA,�NEGLIGÊNCIA,�
RESPONSABILIDADE�OBJETIVA�OU�OUTRA�TEORIA�DE�RESPONSABILIDADE:�
1)�REIVINDICAÇÕES�DE�TERCEIROS�CONTRA�VOCÊ�POR�DANOS;�2)�PERDAS,�
DANOS�OU�DIVULGAÇÃO�DOS�SEUS�DADOS;�3)�ESPECIAL,�ACIDENTAL,�
PUNITIVA,�INDIRETA�OU�CONSEQUENTE,�INCLUINDO,�SEM�LIMITAÇÃO,�PERDA�
DE�LUCROS,�RECEITAS,�CLIENTELA�OU�ECONOMIAS.�DE�FORMA�ALGUMA,�A�
RESPONSABILIDADE�TOTAL�DA�LENOVO,�SEUS�AFILIADOS,�FORNECEDORES,�
REVENDEDORES�OU�PRESTADORES�DE�SERVIÇOS�POR�DANOS�DE�QUALQUER�
NATUREZA�EXCEDERÁ�O�MONTANTE�DOS�DANOS�DIRETOS�REAIS,�NÃO�
SUPERIORES�AO�VALOR�PAGO�PELO�PRODUTO.
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AS�LIMITAÇÕES�ACIMA�NÃO�SE�APLICAM�A�DANOS�POR�LESÃO�CORPORAL�
(INCLUINDO�MORTE),�DANOS�A�BENS�IMÓVEIS�OU�DANOS�A�BENS�PESSOAIS�
TANGÍVEIS�PELOS�QUAIS�A�LENOVO�É�LEGALMENTE�RESPONSÁVEL.
COMO�ALGUNS�ESTADOS�OU�JURISDIÇÕES�NÃO�PERMITEM�A�EXCLUSÃO�OU�
LIMITAÇÃO�DE�DANOS�INCIDENTAIS�OU�EMERGENTES,�A�EXCLUSÃO�ACIMA�
PODE�NÃO�SE�APLICAR�A�VOCÊ.

�� Outros�direitos
ESTA�GARANTIA�OFERECE�A�VOCÊ�DIREITOS�LEGAIS�ESPECÍFICOS.�VOCÊ�
PODE�TER�OUTROS�DIREITOS�DE�ACORDO�COM�AS�LEIS�APLICÁVEIS�DE�
SEU�ESTADO�OU�JURISDIÇÃO.�VOCÊ�TAMBÉM�PODERÁ�TER�OUTROS�
DIREITOS�MEDIANTE�ACORDO�POR�ESCRITO�COM�A�LENOVO.�NADA�NESTA�
GARANTIA�AFETA�OS�DIREITOS�ESTATUTÁRIOS,�INCLUSIVE�DIREITOS�DOS�
CONSUMIDORES�SOB�AS�LEIS�OU�NORMAS�APLICÁVEIS�À�VENDA�DE�BENS�
DE�CONSUMO�QUE�NÃO�PODEM�SER�RENUNCIADOS�OU�LIMITADOS�POR�
CONTRATO.

Parte 2 – Termos específicos por país
Austrália
“Lenovo” significa Lenovo (Austrália e Nova Zelândia) Pty Limited ABN 70 112 394 411. 
Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067.Telefone: +61 2 
8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com

O seguinte substitui a mesma seção na Parte 1:

A�cobertura�dessa�garantia:
A Lenovo garante que cada produto, de hardware Lenovo adquirido, não apresenta 
defeitos materiais e de fabricação, sob uso e condições normais durante o período 
de garantia. Se o produto falhar devido a um defeito coberto durante o período 
de garantia, a Lenovo fornecerá recurso sob esta Garantia Limitada. O período 
de garantia do produto começa na data da compra, especificada no recibo de 
venda, nota fiscal ou conforme especificado em contrário pela Lenovo. O período 
de garantia e o Tipo de serviço de garantia que se aplicam a seu produto são 
estabelecidos abaixo Parte�3�-�Informação�de�Serviços�de�Garantia” abaixo.

OS�BENEFÍCIOS�INDICADOS�POR�ESTA�GARANTIA�SÃO�ADICIONAIS�AOS�
SEUS�DIREITOS�E�RECURSOS�NA�LEI,�INCLUINDO�AQUELES�SOB�A�LEI�
AUSTRALIANA�DE�DEFESA�DO�CONSUMIDOR.
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O seguinte substitui a mesma seção na Parte 1:

Produtos�e�peças�de�reposição:
Quando	o	serviço	de	garantia	envolve	a	substituição	de	um	produto	ou	peça,	o	
produto ou peça substituído torna-se propriedade da Lenovo e o produto ou peça 
de substituição torna-se sua propriedade. Apenas produtos e peças inalterados 
Lenovo são elegíveis para substituição. O produto ou peça de substituição 
fornecido pela Lenovo pode não ser novo, mas estará em boas condições de 
funcionamento e, portanto, funcionalmente equivalente ao produto ou peça original. 
O produto ou peça substituído deve ser garantido para o equilíbrio do período 
restante do produto original. Produtos e peças apresentados para reparo podem ser 
substituídos por produtos ou peças do mesmo tipo, em vez de serem reparados. 
Peças recondicionadas podem ser utilizadas para reparar o produto; e o reparo do 
produto pode resultar em perda de dados, se o produto for capaz de reter dados 
gerados pelo usuário.

A declaração a seguir complementa a mesma seção na Parte 1:

Uso�de�informações�de�contato�pessoal
A Lenovo não poderá executar nosso serviço sob esta garantia, se você se recusar 
a fornecer suas informações ou não desejar transferir suas informações para nosso 
agente ou contratado. Você tem o direito de acessar suas informações de contato 
pessoal e solicitar a correção de quaisquer erros nos termos da Lei de Privacidade 
de 1988, através de contato com a Lenovo.

O seguinte substitui a mesma seção na Parte 1:

Limitação�de�responsabilidade
A Lenovo é responsável pela perda ou dano ao seu produto, somente durante a 
posse por parte do Fornecedor de Serviços ou durante o trânsito, se o Fornecedor 
de Serviços for o responsável pelo transporte.

Nem a Lenovo nem o Fornecedor de Serviços é responsável pela perda ou 
divulgação de quaisquer dados, incluindo informações confidenciais, informações 
de propriedade ou informações pessoais, contidas num produto.

ATÉ�AO�LIMITE�PERMITIDO�POR�LEI,�EM�NENHUMA�CIRCUNSTÂNCIA,�E�NÃO�
OBSTANTE�A�FALHA�DE�PROPÓSITO�ESSENCIAL�DE�QUALQUER�SOLUÇÃO�
AQUI�ESTABELECIDA,�A�LENOVO,�SEUS�AFILIADOS,�FORNECEDORES,�
REVENDEDORES�OU�FORNECEDORES�DE�SERVIÇOS�SÃO�RESPONSÁVEIS�
POR�QUALQUER�UM�DOS�SEGUINTES,�MESMO�SE�INFORMADOS�DE�
SUA�POSSIBILIDADE�E�INDEPENDENTEMENTE�DE�A�REIVINDICAÇÃO�TER�
BASE�EM�CONTRATO,�GARANTIA,�NEGLIGÊNCIA,�RESPONSABILIDADE�
OBJETIVA�OU�OUTRA�TEORIA�DE�RESPONSABILIDADE:�1)�REIVINDICAÇÕES�
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DE�TERCEIROS�CONTRA�VOCÊ�POR�DANOS;�2)�PERDAS,�DANOS�OU�
DIVULGAÇÃO�DOS�SEUS�DADOS;�3)�ESPECIAL,�ACIDENTAL,�PUNITIVA,�
INDIRETA�OU�CONSEQUENTE,�INCLUINDO,�SEM�LIMITAÇÃO,�PERDA�
DE�LUCROS,�RECEITAS,�CLIENTELA�OU�ECONOMIAS.�DE�FORMA�
ALGUMA,�A�RESPONSABILIDADE�TOTAL�DA�LENOVO,�SEUS�AFILIADOS,�
FORNECEDORES,�REVENDEDORES�OU�PRESTADORES�DE�SERVIÇOS�POR�
DANOS�DE�QUALQUER�NATUREZA�EXCEDER�O�MONTANTE�DOS�DANOS�
DIRETOS�REAIS,�NÃO�SUPERIORES�AO�VALOR�PAGO�PELO�PRODUTO.

AS�LIMITAÇÕES�ACIMA�NÃO�SE�APLICAM�A�DANOS�POR�LESÃO�
CORPORAL�(INCLUINDO�MORTE),�DANOS�A�BENS�IMÓVEIS�OU�DANOS�
A�BENS�PESSOAIS�TANGÍVEIS�PELOS�QUAIS�A�LENOVO�É�LEGALMENTE�
RESPONSÁVEL.

O seguinte substitui a mesma seção na Parte 1:

Outros�direitos
ESTA�GARANTIA�OFERECE�A�VOCÊ�DIREITOS�LEGAIS�ESPECÍFICOS.�VOCÊ�
TAMBÉM�TEM�OUTROS�DIREITOS�NA�LEI,�INCLUSIVE�OS�DIREITOS�SOB�A�
LEI�AUSTRALIANA�DE�DEFESA�DO�CONSUMIDOR.�NADA�NESTA�GARANTIA�
AFETA�OS�DIREITOS�ESTATUTÁRIOS�OU�DE�DIREITOS�EM�LEI,�INCLUSIVE�
DIREITOS�QUE�NÃO�PODEM�SER�RENUNCIADOS�OU�LIMITADOS�POR�
CONTRATO.

Por exemplo, nossos produtos possuem garantias que não podem ser excluídas 
de acordo com a Lei australiana de defesa do consumidor. Você tem direito a uma 
substituição ou reembolso por uma falha grave e compensação por quaisquer 
outras perdas ou danos razoavelmente previsíveis. Você também têm direito a ter 
os produtos reparados ou substituídos se os produtos não apresentarem qualidade 
aceitável e a falha não constitui falha rave.

Nova�Zelândia
A declaração a seguir complementa a mesma seção na Parte 1:

Uso�de�informações�de�contato�pessoal
A Lenovo não poderá executar nosso serviço sob esta garantia, se você se recusar 
a fornecer suas informações ou não desejar transferir suas informações para nosso 
agente ou contratado. Você tem o direito de acessar suas informações de contato 
pessoal e solicitar a correção de quaisquer erros nos termos da Lei de Privacidade 
de 1993, através de contato com a Lenovo (Austrália e Nova Zelândia) Pty Limited 
ABN 70 112 394 411. Endereço: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, 
Chatswood, NSW, 2067.Telefone: 61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com
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Bangladeche,�Cambójia,�Índia,�Indonésia,�Nepal,
Filipinas,�Vietnã�e�Sri�Lanka
A declaração a seguir complementa a Parte 1:

Resolução�de�litígios
Litígios resultantes de ou relacionados a essa garantia serão julgados em definitivo 
por uma arbitragem realizada em Cingapura. Essa garantia será governada, 
interpretada e aplicada de acordo com as leis de Cingapura sem que haja conflitos 
de leis. Se você adquirir o produto na Índia, os litígios resultantes de ou relacionados 
a essa garantia serão julgados em definitivo por uma arbitragem realizada em 
Cingapura. A arbitragem em Cingapura deverá ser realizada de acordo com as 
Regras de Arbitragem do Singapore International Arbitration Center ("Regras do 
SIAC") em vigor. A arbitragem na Índia será feita de acordo com as leis vigentes 
na Índia. A decisão da arbitragem será final e vinculativa para as partes sem 
apelação.	Qualquer	decisão	deve	ser	definida	por	escrito	e	expor	o	veredito	de	
fato e as conclusões legais. Todo o procedimento de arbitragem, incluindo todos 
os documentos apresentados, deve ser conduzido no idioma inglês. A versão 
em inglês desta garantia prevalece sobre as versões em outros idiomas em tais 
procedimentos.

Comunidade�Econômica�Europeia�(CEE)
A declaração a seguir complementa a Parte 1:

Os clientes na CEE podem entrar em contato com a Lenovo no seguinte endereço: 
EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 
851 01, Bratislava, Slovakia. Serviço sob essa garantia para produtos de hardware 
Lenovo adquiridos nos países da CEE pode ser obtido em qualquer país da CEE, 
no qual o produto tenha sido anunciado e disponibilizado pela Lenovo.

Rússia
A declaração a seguir complementa a Parte 1:

A�vida�útil�do�produto
A vida útil do produto é quatro (4) anos a partir da data original de compra.
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Parte 3 – Informações de serviços de 
garantia
Importante: Visite http://support.lenovo.com para ver drivers, documentos e 
atualizações relacionados ao produto. Para informações específicas da garantia 
relacionadas ao seu produto, visite: http://support.lenovo.com/us/en/warrantylookup

Se necessário, o Fornecedor de Serviços efetuará reparo ou serviço de troca, 
dependendo do tipo de serviço de garantia especificado para o produto e o serviço 
disponível. O agendamento de serviço dependerá da hora da ligação, da disponibilidade 
de peças e de outros fatores.

�� Tipos�de�serviço�de�garantia
1.�Serviço�de�Unidade�Substituível�pelo�Cliente�("CRU")
Nos termos de Serviço de CRU, o Fornecedor de Servicos enviará as CRUs assumindo 
os custos, para você efetuar a instalação. As instruções e informações sobre a CRU de 
substituição são fornecidas juntamente com o produto e disponibilizadas na Lenovo, 
a qualquer momento mediante solicitação. CRUs de fácil instalação pelo cliente são 
chamadas de "CRUs de self-service". "CRUs de Serviço Opcional" são CRUs que 
demandam alguma habilidade técnica e ferramentas. A instalação de CRUs de self-
service é de sua responsabilidade. Você pode solicitar que um Fornecedor de Serviços 
instale CRUs de serviço opcional nos termos de um dos outros tipos de serviço de 
garantia designados para o produto. Uma oferta de serviços opcional pode estar 
disponível para compra em um Fornecedor de Serviços ou na Lenovo onde CRUs 
de self-service seriam instaladas para você. Você pode encontrar uma lista de CRUs 
e suas denominações na publicação enviada juntamente com o seu produto ou em 
http://www.lenovo.com/CRUs. As exigências para devolver uma CRU com defeito, 
se houver, será especificada nas instruções fornecidas com a CRU de substituição. 
Quando	a	devolução	é	necessária:	1)	instruções	de	devolução;	um	selo	de	devolução	
pré pago e uma embalagem serão incluídos com a CRU de substituição; e 2) você 
pode ser cobrado pela CRU de substituição se o Fornecedor de Serviços não receber a 
CRU defeituosa, enviada por você, no prazo de trinta (30) dias do recebimento da CRU 
de substituição.

2.�Serviço�local
No caso de Serviço local, um Fornecedor de Serviços irá reparar ou trocar o produto 
em seu local. Você deverá fornecer uma área de trabalho adequada para permitir 
a desmontagem e remontagem do produto. Alguns reparos podem precisar de ser 
concluídos na assistência técnica. Neste caso, o Fornecedor de Serviços irá enviar o 
produto ao centro de serviço por conta da empresa.
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3.�Serviço�de�transportadora�ou�depósito
Nos termos de Serviços de transportadora ou depósito, o produto será consertado 
ou trocado na assistência técnica designada, com os custos de remessa pagos pelo 
Fornecedor de Serviços. Você é responsável por desligar o produto e embalá-lo em 
uma embalagem fornecida a você para devolução do produto à assistência técnica 
designada. Um mensageiro irá retirar o produto e entregá-lo para assistência técnica 
especificada. A assistência técnica enviará o produto a você e pagará pelos custos de 
remessa.

4.�Serviço�de�atendimento�no�balcão
No Serviço de atendimento no balcão, o produto será consertado ou substituído, após 
você entregá-lo a uma assistência técnica por sua conta e risco. Após o produto ter 
sido consertado ou substituído, ele ficará disponibilizado para que você possa retirá-lo. 
Se você não conseguir retirar o produto, o Fornecedor de Serviços poderá dispor do 
produto como lhe convier, sem prestar contas a você. 

5.�Serviços�de�remessa
No Serviço de remessa, o produto será consertado ou substituído, em uma assistência 
técnica específica após você entregá-lo, por sua conta e risco. Após o produto ter sido 
consertado ou substituído, ele será devolvido a você por conta e risco da Lenovo, a 
menos que o Fornecedor de Serviços especifique outra forma. 

6.�Serviço�de�remessa�bidirecional�do�cliente
No Serviço de remessa posta bidirecional do cliente, o produto será consertado ou 
substituído, após você entregá-lo a uma assistência técnica por sua conta e risco. 
Após o produto ter sido consertado ou substituído, ele ficará disponibilizado para que 
você efetue remessa por sua conta e risco. Se você não conseguir fazer a retirada ou 
remessa, o Fornecedor de Serviços poderá dispor do produto como lhe convier, sem 
prestar contas a você.

7.�Serviço�de�troca�de�produto
Sob os termos de Serviço de troca de produto, a Lenovo enviará outro produto de 
substituição para a sua localidade. A instalação e verificação de operabilidade do 
produto é sua responsabilidade. O produto de substituição torna-se sua propriedade 
em troca do produto com defeito, que vem a ser propriedade da Lenovo. Você deve 
embalar o produto com defeito na embalagem de remessa, na qual você recebeu o 
produto de substituição e retorná-lo para a Lenovo. As tarifas de remessa bidirecional 
deverão ser por conta da Lenovo. Se você deixar de utilizar a embalagem na qual 
o produto de substituição foi recebido, você poderá ser responsável por quaisquer 
danos, ao produto com defeito, ocorridos durante a remessa. Você pode ser cobrado 
pelo produto de substituição se a Lenovo não receber o produto com defeito dentro de 
trinta (30) dias de seu recebimento do produto de substituição.
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Avisos

Declaração
Obrigado por utilizar os produtos Lenovo.

Leia atentamente todos os documentos fornecidos com o computador antes de 
instalar e utilizar o produto pela primeira vez. A Lenovo não é responsável por qualquer 
perda exceto se causada pela instalação e operação realizadas por pessoal de serviço 
profissional da Lenovo. Você é responsável ao deixar de operar o produto de acordo 
com as instruções e requisitos nos manuais incluídos com o computador ou utilizar o 
produto de forma inadequada.

Este manual pode conter imprecisões técnicas ou erros de digitação. Periodicamente 
são feitas alterações nas informações aqui contidas; essas alterações serão 
incorporadas em novas edições da publicação. Para uma melhor prestação de serviço, 
a Lenovo se reserva o direito de melhorar e/ou alterar os produtos e softwares descritos 
nos manuais incluídos com o computador e o conteúdo do manual, a qualquer 
momento, sem aviso adicional.

Os manuais inclusos com seu computador são fornecidos para ajudá-lo a utilizar os 
produtos Lenovo de forma apropriada. Para a configuração do produto, consulte o 
contrato relacionado (se houver) ou a lista na embalagem do produto, ou consulte o 
distribuidor de vendas do produto.

O conteúdo dos manuais inclusos com seu computador é protegido por leis e 
regulamentações dos direitos autorais. Nenhum dos manuais incluídos com o seu 
computador pode ser reproduzido ou transcrito por qualquer meio ou traduzido para 
qualquer idioma sem a permissão prévia e por escrito da Lenovo.

A configuração de interface de software, de função e de hardware descrita nos manuais 
incluídos com o seu computador pode não corresponder exatamente à configuração 
real do computador que você adquiriu. Você pode entrar em contato sobre os manuais 
incluídos com o seu computador. Para informações atualizadas e perguntas ou 
comentários, entre em contato ou visite o site da Lenovo:

Site de serviço: http://support.lenovo.com
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Avisos sobre emissão eletrônica
Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo 
digital de Classe B. Tipos de máquinas detalhadas, para a qual se aplica esta 
declaração, estão localizados no verso do Guia de início rápido.

Comissão�Federal�de�Comunicações�(FCC)�Declaração�de�Conformidade
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um 
dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes 
limites são projetados para fornecer considerável proteção contra a interferência 
prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode 
irradiar energia de rádio frequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as 
instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, 
não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se 
este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o 
que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a 
tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
•	 Reposicionar	ou	trocar	a	antena	de	lugar.
•	 Aumentar	a	distância	entre	o	equipamento	e	o	receptor.
•	 Ligar	o	equipamento	a	outra	tomada	com	circuito	diferente	da	qual	o	receptor	está	

conectado.
•	 Consultar	um	revendedor	ou	representante	de	serviço	autorizado	para	obter	ajuda.

A Lenovo não se responsabiliza por qualquer interferência de rádio ou televisão 
provocada pela utilização de cabos e conectores não recomendados ou por alterações 
ou modificações não autorizadas a esse equipamento. Alterações ou modificações não 
autorizadas podem anular os direitos do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A 
operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar 
interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Responsável:
Lenovo (United States) Incorporado
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Telefone: (919) 294-5900
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�� Declaração�de�Conformidade�de�Emissão�Classe�B�da�
Industry�Canada

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.

�� Aviso�de�Regulamentação�do�México

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes 
dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause 
interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

 � Conformidade com as Diretivas para os Equipamentos 
de Tecnologia da Informação (ETI) e Equipamentos de 
Rádio

Modelos sem um aparelho de rádio: Este produto está em conformidade com os 
requisitos de proteção da Diretiva do Conselho Europeu de 2004/108/CE (até 19 
de abril de 2016) e a Diretiva do Conselho de 2014/30/CE (a partir de 20 de abril de 
2016) relativas à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
compatibilidade eletromagnética.

Modelos com um aparelho de rádio: Este produto está em conformidade com 
os requisitos e norma essenciais que se aplicam à Diretiva de 1999/5/CE para 
Equipamentos de Terminais de Telecomunicações e Rádio do Conselho Europeu 
relativas à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes a 
equipamentos de rádio.

A Lenovo não se responsabiliza por qualquer falha no cumprimento dos requisitos de 
proteção resultantes de modificações, não recomendadas, feitas no produto, incluindo 
a instalação de placas opcionais que não sejam Lenovo. Este produto foi testado e está 
em conformidade com os limites para os equipamentos de Classe B de acordo com 
os Padrões Europeus harmonizados nas Diretivas em conformidade. Os limites para 
os equipamentos de Classe B foram derivados para os ambientes residenciais típicos 
para fornecer proteção razoável contra a interferência com aparelhos de comunicação 
licenciados.

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia
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�� Declaração�de�Conformidade�Classe�B�Alemão
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU Richtlinie zur Elektromagnetischen 
Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU Richtlinie 2014/30/EU 
(früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die 
elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte 
der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.

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 2014/30/EU (früher 
2004/108/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 EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), 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.

�� Declaração�Coreana�de�Classe�B
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�� Declaração�Japonesa�VCCI�de�classe�B

     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

�� Declaração�de�conformidade�para�o�Japão�para�
produtos�inferiores�ou�iguais�a�20�A�por�fase

�� Declaração�de�conformidade�de�teclado�e�mouse�
para�Taiwan

�� Informações�sobre�serviços�de�produtos�Lenovo�para�
Taiwan

Informações Regulamentares
Modelos de computador equipados com comunicações sem fio estão em conformidade 
com as normas de segurança e de frequência de rádio de qualquer país ou região, no 
qual o produto tenha sido aprovado para utilização sem fio.
Certifique-se de ler o Regulatory Notice (Norma Regulamentar) para seu país ou região 
antes de utilizar os dispositivos sem fio contidos em seu computador. Para obter uma 
versão em PDF do Regulatory Notice (Norma Regulamentar), acesse: www.lenovo.com/
UserManuals.
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Informações de conformidade
As últimas informações ambientais e de conformidade eletrônicas estão disponíveis nos 
sites da Lenovo.
Para visualizar as informações de conformidade acesse:  
http://www.lenovo.com/compliance
Para baixar as informações ambientais acesse: http://www.lenovo.com/ecodeclaration

�� Conformidade�da�União�Europeia

Diretiva�para�Equipamentos�de�Rádio�e�Terminais�de�Telecomunicações
Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes da Diretiva para Equipamentos de Rádio e Terminais de Telecomunicações, 
1999/5/CE. A informação da Declaração de Conformidade está localizada no 
Regulatory Notice (Norma Regulamentar), que você pode baixar do site de suporte da 
Lenovo. Veja "Download de publicações" para informações adicionais.
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RoHS (Restrição de certas substâncias 
perigosas) da China
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RoHS (Restrição de certas substâncias 
perigosas) de Taiwan

Declaração de conformidade da Turquia
Este produto Lenovo cumpre os requisitos da Diretiva da República da Turquia 
em relação à Restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas em 
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı
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.
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Declaração de conformidade da 
Ucrânia RoHS

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

Declaração de conformidade da Índia 
RoHS

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

Avisos sobre Resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrônicos 
(REEE)
A Lenovo incentiva proprietários de equipamento de Tecnologias da Informação (TI) a se 
responsabilizarem pela reciclagem dos respectivos equipamentos quando os mesmos 
não forem mais utilizados. A Lenovo oferece uma variedade de programas e serviços 
para auxiliar proprietários de equipamentos na reciclagem de seus produtos de TI. Para 
obter informações sobre a reciclagem de produtos Lenovo, acesse: 
http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling

Informações�WEEE�importantes
A marca WEEE nos produtos Lenovo aplica-se aos países com 
diretivas WEEE (REEE, Resíduos de Equipamentos Elétricos e 
Eletrônicos) e de lixo eletrônico (por exemplo, a European WEEE 
Directive, India E-Waste Management & Handling Rules, 2011). 
Os aparelhos são marcados conforme os regulamentos locais 
relacionados aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 
(WEEE). Esses regulamentos determinam os procedimentos para 
o retorno e a reciclagem de aparelhos usados, conforme aplicável 
a cada região geográfica. Esta etiqueta é aplicada a vários 

produtos para indicar que aquele produto não deve ser descartado no lixo comum, mas 
sim encaminhado aos sistemas estabelecidos de coleta para os produtos ao fim da sua 
vida útil.



56

Os usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) que contenham a marca 
WEEE não devem descartar o EEE ao fim de sua vida útil no lixo comum municipal, 
mas usar a estrutura de coleta disponível para o retorno, reciclagem e recuperação 
dos WEEE e para minimizar quaisquer efeitos potenciais dos EEE sobre o ambiente e a 
saúde humana, devido à presença de substâncias perigosas.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) da Lenovo podem conter peças e 
componentes que, ao final da sua vida útil, podem ser qualificados como resíduo 
perigoso.

Os EEE e resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) podem ser 
entregues, sem custo, no ponto de venda ou em qualquer distribuidor que venda 
equipamentos elétricos e eletrônicos da mesma natureza e função que o EEE ou WEEE 
usado.

Para informações adicionais sobre WEEE, acesse: http://www.lenovo.com/recycling

Informações sobre WEEE para a 
Hungria
A Lenovo, como produtor, assume os custos incorridos em relação ao cumprimento 
das obrigações da Lenovo sob a Lei da Hungria No. 197/2014 (VIII.1.) subseções (1)-(5) 
da seção 12.

Declaração sobre reciclagem Japonesa
�� Coleta�e�reciclagem�de�monitor�ou�computador�Lenovo�
descartado

Se você é funcionário de uma empresa e precisar descartar um computador ou 
monitor Lenovo de propriedade da empresa, deverá fazê-lo em conformidade com a 
Lei de Promoção da Utilização Eficiente de Recursos. Computadores e monitores são 
categorizados como lixo industrial e devem ser descartados adequadamente por uma 
empresa de descarte de resíduos industriais certificada pelo governo local. A Lenovo 
Japão fornece Serviço de Coleta e Reciclagem de PC que trata da coleta, reutilização e 
reciclagem de computadores e monitores em conformidade com a Lei de Promoção da 
Utilização Eficiente de Recursos. Para mais detalhes, acesse: 
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_japan.html

Em conformidade com a Lei de Promoção da Utilização Eficiente de Recursos, a 
coleta e a reciclagem de computadores e monitores pelo fabricante foi iniciada em 01 
de outubro de 2003. Este serviço é oferecido sem custo para computadores de uso 
doméstico vendidos após 01 de outubro de 2003. Para mais detalhes, acesse:  
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_japan.html
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�� Descarte�de�um�componente�de�computador�Lenovo
Alguns computadores Lenovo vendidos no Japão podem ter componentes que contêm 
metais pesados ou outras substâncias prejudiciais ao ambiente. O descarte adequado 
de componentes fora de uso, tais como placas de circuito impresso ou unidades, utiliza 
os métodos descritos acima para coleta e reciclagem de um computador ou monitor 
fora de uso.

�� Descarte�de�baterias�de�lítio�fora�de�uso�dos�
computadores�Lenovo

Uma bateria de lítio do tipo moeda está instalada na placa-mãe do seu computador 
Lenovo para fornecer energia ao relógio do computador, enquanto o computador está 
desligado ou desconectado da fonte de energia principal. Se você deseja substituí-la 
por uma nova, entre em contato com seu local de compras ou solicite serviço de reparo 
fornecido pela Lenovo. Se você já fez a substituição por conta própria, e pretende 
descartar a bateria de lítio fora de uso, isole-a com fita de vinil e entre em contato com 
o local de compra e siga as instruções repassadas. Se você utiliza um computador 
Lenovo em casa e precisa descartar uma bateria de lítio, você deve cumprir as leis e 
regulamentos locais.

Marca de conformidade da Eurásia
Единый знак обращения на рынке стран Таможенного союза

Declaração da Energy Star

ENERGY STAR® é um programa conjunto da Agência de Proteção Ambiental dos 
EUA e do Departamento de Energia dos Estados Unidos com o objetivo de economia 
financeira e proteção do meio ambiente através de produtos e práticas energeticamente 
eficientes.
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Lenovo tem o orgulho de oferecer aos nossos clientes produtos com uma designação 
compatível com o ENERGY STAR. Os seguintes tipos de máquina foram projetados 
e testados para estarem em conformidade com os requisitos do programa ENERGY 
STAR para computadores no momento da fabricação. Para mais informações sobre as 
classificações do ENERGY STAR para computadores Lenovo, 
acesse: http://www.lenovo.com.

Ao utilizar produtos em conformidade ENERGY STAR e aproveitar os recursos de 
controle de energia de seu computador, você reduz o consumo de eletricidade. O 
consumo elétrico reduzido contribui para uma economia financeira potencial, um 
ambiente mais limpo e redução das emissões de gases do efeito estufa.

Par mais informações sobre ENERGY STAR, acesse: http://www.energystar.gov.

A Lenovo estimula a utilização eficiente de energia como parte integral das atividades 
diárias de todos. Para ajudar nessa empreitada, a Lenovo pré-configurou os seguintes 
recursos de gerenciamento de energia para atuarem quando seu computador estiver 
inativo, por período de tempo especifico:

Recursos para a gestão de energia ENERGY STAR, através do sistema operacional.

Microsoft�Windows�Vista,�Windows�7,�Windows�8,�Windows�8.1�e�Windows�10
Plano de energia: Equilibrado
•	 Desligar	monitor:	Após	10	minutos
•	 Colocar	o	computador	em	modo	espera:	Após	25	minutos
•	 Configurações	de	energia	avançadas:

- Desligar unidades de disco rígido: Após 20 minutos
- Hibernar: Nunca

Para retirar seu computador do modo de espera do sistema Standby, pressione 
qualquer tecla. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte a 
Ajuda Windows e o Sistema de informação de Suporte.

Ativação do modo de conformidade ErP
Você pode ativar o modo de conformidade da Diretiva de produtos (ErP) relacionados 
à energia através do Menu Power (Energia) no programa Setup Utility (Utilitário de 
configuração). Este modo reduz o consumo de energia elétrica quando seu computador 
está em modo Standby ou desligado.

Para ativar o modo de conformidade ErP no programa do Setup Utility (Utilitário de 
configuração), faça o seguinte:

1. Ligue o computador e pressione e solte a tecla F1 repetidas vezes para iniciar a 
configuração do Setup�Utility (Utilitário de configuração).

2. No menu principal do Setup�Utility (Utilitário de configuração), selecione Power�
(Energia) → Enhanced�Power�Saving�Mode (Modo economia de energia 
aprimorado) e pressione Enter.
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3. Selecione Ativado e pressione Enter.
4. Pressione F10 para salvar a modificações e saia do Setup�Utility. Pressione Enter 

quando solicitado para confirmar.

OBSERVAÇÃO:
Quando o modo de conformidade ErP está ativado, você só pode retirar o 
computador do modo espera pressionando o botão ligar.

Nos sistemas operacionais Windows 8, 8.1 ou Windows 10, você também precisa 
desativar a função de inicialização rápida para cumprir a exigência de desativação em 
conformidade ErP.

Para desativar a função Fast Statup, faça o seguinte:

Windows�8�E�8.1:
1. Selecione Aplicativos → Painel�de�Controle no Botão pesquisar.

Windows�10:
1. Digite Painel�de�Controle na caixa de busca na barra de tarefas do Windows.
2. No Painel�de�Controle, escolha Todos�os�itens�do�Painel�de�Controle → 

Perguntas�sobre�Energia.
3. Selecione Escolher�o�que�os�botões�de�energia�fazem na caixa de diálogo.
4. Escolha a opção Alterar�configurações�não�disponíveis�no�momento e 

desmarque a opção Ligar�inicialização�rápida�(recomendado) na lista de 
Configurações�de�desligamento.

Informações adicionais, conforme exigido pelo Regulamento da UE 617/2013 que 
transpõe a Diretiva 2009/125/CE em relação aos requisitos de concepção ecológica 
dos computadores e servidores de computador, podem ser encontradas em:  www.
lenovo.com/ecodeclaration.

Aviso de Regulamentação do México
Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes 
dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause 
interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Aviso de Classificação de Exportação
Este produto está sujeito ao Regulamentos de Administração para Exportação (EAR) 
dos EUA e possui um Número para Controle de Classificação de Exportação (ECCN) 
de 5A992.c. Ele pode ser reexportado exceto para um dos países com embargo na 
lista de países EAR E1.
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Avisos legais

Marcas registradas
Lenovo, o Logo Lenovo, e ideacentre são marcas registradas da Lenovo nos Estados 
Unidos da América, outros países, ou em ambos.

Windows é uma marca registrada do grupo de empresas da Microsoft.

Outra empresa, produto ou nomes de serviços podem ser marcas registradas ou 
marcas de serviços de outras empresas.
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