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הניגעהתנחתלעעדימ.1קרפ

®ThinkPadרובעתכרעמהתושירדוםידקפהוםירבחמהימוקימ,רצומהרואיתתאליכמהזקרפ OneLink Dock)הניגעהתנחתןלהלהנוכמה(.

רצומרואית
,®DisplayPortגצןוגכ,םיבורמםינקתהלוטנרתאתשרלדיינהבשחמהתאתולקברבחלםכלרשפאמשדיינהבחרהלודומאיההניגעהתנחת Digital Video

Interface (DVI)ואVideo Graphics Array (VGA) monitor;ינקתהו;ןופורקימ/תוינזואלבלושמרבחמUniversal Serial Bus (USB).הניגעהתנחת
USBירבחמהעבראבתדיוצמ USBירבחמינשו,םירפושמםיעוציבוספבחורםיקפסמה3.0 תכמותהניגעהתנחת.םיצופנUSBינקתהרוביחלםישמשמה2.0
.תותשרלתרבוחמאיהרשאכטיבהגי'גטנרתאלשתוריהמבםג

תנחתתרדגהוהניגעהתנחתלםיבורמםינקתהרוביח,OneLink-הלבכתועצמאבהניגעהתנחתלדיינהבשחמהרוביחידי-לעהדובעהרוזאתארידגהלןתינ
.הניגעהתנחתלדיינהבשחמהתאורבחתשםעפלכבםיבורמהםינקתהבשמתשהלולכות,ןכמרחאל;דיינהבשחמבהניגעה

:םיאבהתאהליכמתילנויצפואהתפסותהתזירא

•ThinkPad OneLink Pro Dock

חתמםאתמ•

למשחלבכ•

תוירחאתדועת•

VGA-לDVI-Iםאתמ•

.תוירחאתורישלבקלידכםהלוקקדזתשןכתיי.הזיראהרמוחלעוהשיכרהתחכוהלערומשלודיפקה.םוגפוארסחוהשלכטירפםאהשיכרהםוקמלונפ
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הניגעהתנחתבםידקפוםירבחמרותיא
.הניגעהתנחתלעשםידקפהוםירבחמהתארתאלםכלרוזעיאבהרויאה

הניגעהתנחתלשתיללכהריקס.1רויא

טיבהגי'גטנרתארבחמ8הלעפהןווחמ1

USBירבחמ9ןופורקימ/תוינזואלבלושמרבחמ2 3.0

USBרבחמ3 הלעפהגתמ10הללוסתניעטתייצקנופםע3.0

USBרבחמ4 USBירבחמ3.011 2.0

DisplayPortרבחמ12החטבאלוענמלץירח5

DVI-IרבחמOneLink13לבכ6

חתמרבחמ7

הלעפהןווחמ1

.הניגעהתנחתלרבוחמשדיינהבשחמהלשהלעפההבצמןויצלשמשמהלעפההןווחמ

.לעופדיינהבשחמהשןייצמאוה,םודארואבקלודהלעפההןווחמםא•

.דיינהבשחמהמתקתונמהניגעהתנחתשוא,הנישבצמבואהנתמהבצמב,יובכדיינהבשחמהשןייצמאוה,יובכהלעפההןווחמםא•

ןופורקימ/תוינזואלבלושמרבחמ2

.לוקמרואןופורקימ,תוינזוארוביחלשמשמןופורקימ/תוינזואלבלושמהרבחמה

USBרבחמ3 הללוסתניעטתייצקנופםע3.0

USB-הרבחמ :תואבהתולועפהעוציבלשמשמהללוסהתניעטתייצקנופםע3.0

USB-לםימאות(USBינקתהרוביח• 1.0,USB 1.1,USB USB-ו2.0 3.0(

.דיינהבשחמהמתקתונמהניגעהתנחתרשאכוא,הנישבצמבואהנתמהבצמב,יובכדיינהבשחמהרשאכםג,םינקתהתניעט•
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USBרבחמ4 3.0

USB-הרבחמ USB-לםימאות(USBינקתהרוביחלשמשמ3.0 1.0,USB 1.1,USB USB-ו2.0 3.0(.

החטבאלוענמלץירח5

.לבכלוענמתועצמאבהניגעהתנחתתחטבאלשמשמהחטבאהלוענמלץירחה

.לבכלוענמשוכרלולכות,ךרוצהתדימב.דרפנברכמנלבכהלוענמ:הרעה

OneLinkלבכ6

.דיינהבשחמלהניגעהתנחתרוביחלשמשמOneLink-הלבכ

:תואבהתושירדהתחאבדמועOneLink-הלבכלרבוחמהדיינהבשחמהשואדו,הפירשיקזנמענמיהלידכ:הרעה

Class-מךומנוניאדיינהבשחמהזראמלשתוקילדהגוריד• V-1.

.תכתממיושעדיינהבשחמהזראמ•

חתמרבחמ7

.חתמהםאתמרוביחלשמשמחתמהרבחמ

.רפמא4.5-וטלוו20אוההניגעהתנחתלשהסינכהחתמגוריד:הרעה

טיבהגי'גטנרתארבחמ8

.טנרתאלבכתועצמאב,תשרלהניגעהתנחתרוביחלשמשמטיבהגי'גטנרתאהרבחמ

USBירבחמ9 3.0

USB-הירבחמינש USB-לםימאות(USBינקתהרוביחלםישמשמ3.0 1.0,USB 1.1,USB USB-ו2.0 3.0(.

הלעפהגתמ10

בשחמהלשלמשחהתכירצתינכותתורדגהתאתונשלםכילע,ךכםשל.הנישואהנתמהבצמלותרבעהלוא,דיינהבשחמהיוביכלוהלעפהלשמשמהלעפההגתמ
.דיינהבשחמלףרוצמהשמתשמלךירדמבונייע,םיפסונםיטרפל.דיינה

USBירבחמ11 2.0

USB-הירבחמינש USB-לםימאות(USBינקתהרוביחלםישמשמ2.0 1.0,USB USB-ו1.1 2.0(.

DisplayPortרבחמ12

.DisplayPortלבכתועצמאבהניגעהתנחתלינוציחגצרוביחלשמשמDisplayPort-הרבחמ

DVI-Iרבחמ13

.VGA-לDVI-IםאתמתועצמאבהזרבחמלVGAגצרבחלםגןתינ.DVI-IגצרוביחלשמשמDVI-I-הרבחמ

תכרעמתושירד
:תואבההלעפההתוכרעממתחאתנקתומםכלשדיינהבשחמבשואדו,הניגעהתנחתבשומישהינפל

•Microsoft® Windows® 7

•Microsoft Windows 8

•Microsoft Windows 8.1

•Microsoft Windows 10

3הניגעהתנחתלעעדימ.1קרפ
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הדובעהתנחתתנקתה.2קרפ

.ינדיןפואבןקתההלהנמתנקתהלו,דיינהבשחמלהניגעהתנחתרוביחלתוארוהקפסמהזקרפ

דיינהבשחמלהניגעהתנחתרוביח
.למשחהלבכוחתמהםאתמםעבולישב,OneLinkלבכתועצמאבדיינהבשחמלהניגעהתנחתרוביחלתוארוהקפסמהזאשונ

.ACחתמרוקמלהניגעהתנחתתאהכלהכרבחלודיפקה:הרעה

:תואבהתולועפהתאועצב,דיינהבשחמלהניגעהתנחתתארבחלידכ

.דיינהבשחמהמחתמהםאתמתאואיצוה.1

®Lenovoרבחמלשהסכמהתאואיצוה.2 OneLinkדיינהבשחמהמ.

Lenovoרבחמלשהסכמהתאצוה.2רויא OneLink

:תואבהתולועפהתועצמאבדיינהבשחמלוACחתמרוקמלהניגעהתנחתתאורבח.3

a.1למשחהלבכלחתמהםאתמתאורבח.

b.החתמתסינכרבחמתאורבח-DC2הניגעהתנחתלשחתמהרבחמלחתמהםאתמלש.

.טאוו90לשחתמםאתמאוההניגעהתנחתלףרוצמהחתמהםאתמ:הרעה

c.הלבכתאורבח-OneLinkהרבחמל-Lenovo OneLink3דיינהבשחמבש.

d.שומישלהנכומהניגעהתנחת.4למשחעקשללמשחהלבכלשעקתהתאורבח.
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דיינהבשחמלוחוכהקפסלהניגעהתנחתרוביח.3רויא

Windowsלשהלעפההתוכרעמבןקתההלהנמתנקתה
שומישלהנכומהניגעהתנחת,הזהרקמב.םכלשדיינהבשחמבשארמןקתומהניגעהתנחתלשןקתההלהנמשןכתיי,הלעפההתכרעמודיינהבשחמהםגדלםאתהב
:םיאבהםימגדהמםידיינםיבשחמבשארמןקתומהניגעהתנחתלשןקתההלהנמ.דיינהבשחמלוACחתמרוקמלהרוביחרחאל

Windowsרובע• ThinkPadםגדמםידיינםיבשחמ:7 E440,E540,S1 Yogaו-X1 Carbon

Windowsרובע• Windowsו8.1 ThinkPadםגדמםידיינםיבשחמ:10 B5400,M5400,E440,E540,S440,S540,S1 Yogaו-X1 Carbon

Windowsהלעפההתכרעמםעםידיינהבשחמהימגדלכ:הרעה .הניגעהתנחתלשןקתההלהנמתאםיללוכאל8

/http://www.lenovo.comתבותכברתויבשדחהןקתההלהנמתאלבקלולכות,םכלשדיינהבשחמבשארמןקתומוניאהניגעהתנחתלשןקתההלהנמםא
onelinkdrivers.ןקתההלהנמתאןיקתהלידכךסמהלעשתוארוההתאועצב,ןכמרחאל.
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הניגעהתנחתבשומיש.3קרפ

.הניגעהתנחתבשומישהןפואלעעדימללוכהזקרפ

ThinkPadלשןולחהוהניגעהתנחתלמסלעוצחל.תומישמהתרושבגצומהניגעהתנחתלמס,שומישלהנכומהניגעהתנחתרשאכ OneLink Pro Dockחתפיי.
:תויצקנופילמסהעבראועיפוי

.תוגוצתהלשהארמהתאתונשלולכות."ךסמתייצולוזר"ןולחהתאחותפלידכהזלמסלעוצחל•

.עמשהתורדגהתאתונשלולכות."לוק"ןולחהתאחותפלידכהזלמסלעוצחל•

.םירוביחרידגהלוםכלשתשרהלעיסיסבעדימגיצהלולכות."ףותישזכרמותשר"ןולחהתאחותפלידכהזלמסלעוצחל•

.תספדמואןקתהרידגהלואףיסוהלולכות."תוספדמוםינקתה"ןולחהתאחותפלידכהזלמסלעוצחל•

םינקתההתאההזידיינהבשחמהשדעתוינשרפסמורבעיללכךרדב.לעפומדיינהבשחמהרשאכהניגעהתנחתבםימיאתמהםירבחמלםינקתהרבחלןתינ
.םישדחה

ןופורקימ/תוינזואלבלושמהרבחמבשומיש
םילוקמרוןופורקימ,תוינזואםעלעופאוה.ןופורקימלותוינזואלמ"מ3.5לדוגבבלושמרבחמאוההניגעהתנחתבשןופורקימ/תוינזואלבלושמהרבחמה
.דבלב,מ"מ3.5עקתילעב,םייטרדנטס

.לוקמרואןופורקימ,תוינזואוילאורבח,הניגעהתנחתבשןופורקימ/תוינזואלבלושמהרבחמבשמתשהלידכ

הניגעהתנחתרוביחרחאליטמוטואןפואבםילעפומהניגעהתנחתבשןופורקימ/תוינזואלבלושמהעקשלםירבוחמשלוקמרהואןופורקימה,תוינזואה:תורעה
:תואבהתולועפהתאועצב,םכלשןקתההמלילצעקובאלםא,תאזםעדחי.החלצהבהתואההזמדיינהבשחמהשרחאלודיינהבשחמל

:אבהרתאבתועיפומהתוארוההתועצמאברתויבשדחהןקתההלהנמתאוניקתה•
http://www.lenovo.com/onelinkdrivers

ןופורקימ/תוינזואלבלושמהרבחמהתלעפה"ואר,ףסונעדימתלבקל.הניגעהתנחתבשןופורקימ/תוינזואלבלושמהרבחמהתאינדיןפואבוליעפה•
.11דומעב"ינדיןפואב

USB-הרבחמבשומיש הללוסתניעטתייצקנופםע3.0
USB-הרבחמ .הניגעהתנחתמקתונמאוהרשאכוא,הנישואהנתמהבצמב,יובכבשחמהרשאכםינקתהןועטלםכלרשפאמהללוסהתניעטתייצקנופםע3.0

USB-הרבחמלןקתההתאורבח,ןקתהןועטלידכ .USBלבכתועצמאב,הניגעהתנחתבשהללוסהתניעטתייצקנופםע3.0

:תורעה

USB-הרבחמתועצמאב• .תדחוימהרוצתילעבםימיוסמםינקתהדבלמ,םינקתההבורתאןועטלןתינהללוסהתניעטתייצקנופםע3.0

.הביבסהוןקתההתרוצתלםאתהבהנתשמהניעטהךשמ•

USB-הירבחמבשומיש
.USBלבכתועצמאב,הניגעהתנחתלשUSB-הירבחמתעבראמדחאלUSBןקתהורבח,USB-הירבחמבשמתשהלידכ

.בשחמלרבוחUSB-הןקתהשןייציו,Windowsלשתועדוההרוזאבעדימןולחגצוי,הניגעהתנחתבUSBרבחמלהכלהכרבוחמUSB-הןקתהרשאכ

© Copyright Lenovo 2013, 20157

http://www.lenovo.com/onelinkdrivers


טיבהגי'גטנרתאהרבחמבשומיש
עבקתWindowsהלעפההתכרעמשדעוניתמהוטנרתאלבכתועצמאבתשרלהניגעהתנחתתאורבח,הניגעהתנחתבשטיבהגי'גטנרתאהרבחמבשמתשהלידכ
.הניגעהתנחתלשהרוצתהתאאלמןפואב

®ThinkVantageתינכותבאלמןפואבךמותהניגעהתנחתבשטיבהגי'גטנרתאהרבחמ:הרעה Access Connections™.

DVI-I-וDisplayPortירבחמבשומיש
ורבח,DVI-I-הרבחמבשמתשהליכ.DisplayPortלבכתועצמאב,ינוציחDisplayPortגצהניגעהתנחתלורבח,DisplayPort-הרבחמבשמתשהלידכ
.VGA-לDVI-Iםאתמתועצמאב,DVI-I-הרבחמלינוציחVGAגצרבחלםגןתינ.DVI-Iלבכתועצמאב,ינוציחDVI-Iגצהניגעהתנחתל

תודואףסונעדימתלבקל.הניגעהתנחתלשואדיווהתאיצילולשתורדגההתאשדחמםיאתהלידכינוציחהגצהתאםעפידמוננווכ,םיעוציבהרופישל:הרעה
.ינוציחהגצלףרוצמשדועיתבונייע,המאתההךילה
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.םכלשםיכרצלםאתהבהניגעהתנחתלשהרוצתהתעיבקלתוארוהו,הניגעהתנחתלשואדיווהתאיציתייצקנופתודואעדימקפסמהזקרפ

ואדיווהתאיצייבצמתנבה
:םיאבהואדיווהתאיצייבצמהשולשבתלעופהניגעהתנחת

הבחרהבצמ•

.תינשמההגוצתלךפוהינוציחהגצהותישארההגוצתלךפוהדיינהבשחמהלשגצה.םיגצינשלהגוצתהתאתלצפמאיה,הבחרהבצמבהניגעהתנחתרשאכ
.דיינהבשחמהלשגצהתגוצתלשינמיההדצבתאצמנינוציחהגצהתגוצת,לדחמתרירבכ

:תואבהתולועפהעוציבידי-לעתוליעיהתארפשלןתינ,ןכ-ומכ.תרחאלתחאהגוצתמתונולחררחשלורורגלןתינ,הבחרההבצמב

תרחאהגוצתבםיפרוצמםיצבקתחיתפותחאהגוצתבל"אודתועדוהתאירק–

תוגוצתיתשינפ-לעינורטקלאןויליגתבחרה–

תיפרגהכירעעוציבתעב,תרחאההגוצתלםילכהילגרסוםיעבצהתוחוללכתרבעהידי-לעהדובעהרוזאתלדגה–

תרחאההגוצתבואדיוינוטרסבהייפצותחאהגוצתבהדובעהןחלושתגצה–

הארמבצמ•

,ךסמתייצולוזר(תורדגההתאיטמוטואןפואבתרחובהניגעהתנחת.ינוציחהגצהלאדיינהבשחמהךסמתאתלפכשמאיה,הארמבצמבהניגעהתנחתרשאכ
.דיינהבשחמהתורדגהךמס-לערתויבהבוטההיצולוזרבשמתשהלידכ,ינוציחהגצהרובע)ןונערבצקועבצתוכיא

הדיחיהגוצתבצמ•

.דבלבדחאךסמבהדובעןחלושתאגיצהלןתינ,הדיחיהגוצתבצמבהניגעהתנחתרשאכ

ואדיותאיציבצמלרבעמ
.יוצרהואדיווהתאיציבצמלרבעמלתוארוהקפסמהזקרפ

הבחרהבצמלרבעמ
:תואבהתולועפהתאועצב,הבחרהבצמלרובעלידכ

Windowsהלעפההתכרעמרובע 7:

.הרקבהחול!תורדגה!לחתהלעואהרקבהחול!לחתהלעוצחל.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.הלאםיגצבחרהתורשפאבורחב,םיבורמםיגצתחתפנהמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

Windowsהלעפההתוכרעמרובע Windowsוא8 8.1:

ןכמרחאלושופיחלעוצחל.סמרא'צהתאגיצהלידכךסמהלשהנותחתהואהנוילעהתילאמשההניפהלאןמסהתאוריבעה,הרקבהחוללארובעלידכ.1
.הרקבהחולתאושפח

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.הלאםיגצבחרהתורשפאבורחב,םיבורמםיגצתחתפנהמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

Windowsהלעפההתכרעמרובע 10:
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.הרקבהחולבשופיחהתביתבושפחןכמרחאלוךסמהלשהנותחתהתילאמשההניפהלאןמסהתאוזיזה,הדובעהןחלושב.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.הלאםיגצבחרהתורשפאבורחב,םיבורמםיגצתחתפנהמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

הארמבצמלרבעמ
:תואבהתולועפהתאועצב,הארמבצמלרובעלידכ

Windowsהלעפההתכרעמרובע 7:

.הרקבהחול!תורדגה!לחתהלעואהרקבהחול!לחתהלעוצחל.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.הלאםיגצלפכשתורשפאבורחב,םיבורמםיגצתחתפנהמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

Windowsהלעפההתוכרעמרובע Windowsוא8 8.1:

ןכמרחאלושופיחלעוצחל.סמרא'צהתאגיצהלידכךסמהלשהנותחתהואהנוילעהתילאמשההניפהלאןמסהתאוריבעה,הרקבהחוללארובעלידכ.1
.הרקבהחולתאושפח

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.הלאםיגצלפכשתורשפאבורחב,םיבורמםיגצתחתפנהמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

Windowsהלעפההתכרעמרובע 10:

.הרקבהחולבשופיחהתביתבושפחןכמרחאלוךסמהלשהנותחתהתילאמשההניפהלאןמסהתאוזיזה,הדובעהןחלושב.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.הלאםיגצלפכשתורשפאבורחב,םיבורמםיגצתחתפנהמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

הדיחיהגוצתבצמלרבעמ
:תואבהתולועפהתאועצב,הדיחיהגוצתבצמלרובעלידכ

Windowsהלעפההתכרעמרובע 7:

.הרקבהחול!תורדגה!לחתהלעואהרקבהחול!לחתהלעוצחל.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.2-בקרהדובעןחלושתאגצהתורשפאבוא1-בקרהדובעהןחלושתאגצהתורשפאבורחב,םיבורמםיגצתחתפנההמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

Windowsהלעפההתוכרעמרובע Windowsוא8 8.1:
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ןכמרחאלושופיחלעוצחל.סמרא'צהתאגיצהלידכךסמהלשהנותחתהואהנוילעהתילאמשההניפהלאןמסהתאוריבעה,הרקבהחוללארובעלידכ.1
.הרקבהחולתאושפח

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.2-בקרהדובעןחלושתאגצהתורשפאבוא1-בקרהדובעהןחלושתאגצהתורשפאבורחב,םיבורמםיגצתחתפנההמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

תורחאהתויצקנופה,תאזםע.הבכתינוציחהגצהתגוצתולעפותדיינהבשחמהלשגצהתגוצת,1-בקרהדובעהןחלושתאגצהתורשפאבורחבתםא:הרעה
גצהתגוצת,2-בקרהדובעהןחלושתאגצהתורשפאבורחבתםא.היובכינוציחהגצהתגוצתשתורמל,לועפלוכישמיUSBרוביחוטנרתא,עמשןוגכ
.הבכתדיינהבשחמהלשגצהתגוצתולעפותינוציחה

Windowsהלעפההתכרעמרובע 10:

.הרקבהחולבשופיחהתביתבושפחןכמרחאלוךסמהלשהנותחתהתילאמשההניפהלאןמסהתאוזיזה,הדובעהןחלושב.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.2-בקרהדובעןחלושתאגצהתורשפאבוא1-בקרהדובעהןחלושתאגצהתורשפאבורחב,םיבורמםיגצתחתפנההמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

תורחאהתויצקנופה,תאזםע.הבכתינוציחהגצהתגוצתולעפותדיינהבשחמהלשגצהתגוצת,1-בקרהדובעהןחלושתאגצהתורשפאבורחבתםא:הרעה
גצהתגוצת,2-בקרהדובעהןחלושתאגצהתורשפאבורחבתםא.היובכינוציחהגצהתגוצתשתורמל,לועפלוכישמיUSBרוביחוטנרתא,עמשןוגכ
.הבכתדיינהבשחמהלשגצהתגוצתולעפותינוציחה

ינדיןפואבןופורקימ/תוינזואלבלושמהרבחמהתלעפה
:תואבהתולועפהתאועצב,הניגעהתנחתבשןופורקימ/תוינזואלבלושמהרבחמהתאינדיןפואבליעפהלידכ

.ץפקומטירפתחתפיי.Windowsלשתועדוההרוזאבלוקמרהלמסלעינמיהרבכעהןצחלתועצמאבוצחל.1

.USBגוסמעמשתסינכןקתהרוחבלידכהטלקהתינושלהלעוצחלו,USBגוסמעמשתאיציןקתהרוחבלידכהעמשהינקתהלעוצחל.2

.רושיאלעוצחל.3

.עמשהינקתהבםישמתשמשםימושייהתאשדחמוליעפה,תושדחהתורדגההתאליחהלידכ:הרעה

ינוציחהגצהתגוצתבוביס
.םכנוצרכינוציחהגצהתגוצתתאקרבבוסלםכלתרשפאמהניגעהתנחת

:תואבהתולועפהתאועצב,ינוציחהגצהתגוצתתאבבוסלידכ

Windowsהלעפההתכרעמרובע 7:

.הרקבהחול!תורדגה!לחתהלעואהרקבהחול!לחתהלעוצחל.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

:תואבהתויורשפאהמתחאורחב,ןוויכתחתפנההמישרהתביתב.3

.דיינהבשחמהלשגצהתגוצתלההזראשיתינוציחהגצהתגוצת:בחורל•

.הלאמשתולעמ90בבותסתינוציחהגצהתגוצת:ךרואל•

.ךפהתתינוציחהגצהתגוצת:)ךופה(בחורל•

.הנימיתולעמ90בבותסתינוציחהגצהתגוצת:)ךופה(ךרואל•

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4
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Windowsהלעפההתוכרעמרובע Windowsוא8 8.1:

ןכמרחאלושופיחלעוצחל.סמרא'צהתאגיצהלידכךסמהלשהנותחתהואהנוילעהתילאמשההניפהלאןמסהתאוריבעה,הרקבהחוללארובעלידכ.1
.הרקבהחולתאושפח

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

:תואבהתויורשפאהמתחאורחב,ןוויכתחתפנההמישרהתביתב.3

.דיינהבשחמהלשגצהתגוצתלההזראשיתינוציחהגצהתגוצת:בחורל•

.הלאמשתולעמ90בבותסתינוציחהגצהתגוצת:ךרואל•

.ךפהתתינוציחהגצהתגוצת:)ךופה(בחורל•

.הנימיתולעמ90בבותסתינוציחהגצהתגוצת:)ךופה(ךרואל•

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

.הגוצתהתכיפהלדע,ףצרב)ךופה(ךרואללעואךרואללעץוחללולכות,הליגרהגוצתרובע:הרעה

Windowsהלעפההתכרעמרובע 10:

.הרקבהחולבשופיחהתביתבושפחןכמרחאלוךסמהלשהנותחתהתילאמשההניפהלאןמסהתאוזיזה,הדובעהןחלושב.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

:תואבהתויורשפאהמתחאורחב,ןוויכתחתפנההמישרהתביתב.3

.דיינהבשחמהלשגצהתגוצתלההזראשיתינוציחהגצהתגוצת:בחורל•

.הלאמשתולעמ90בבותסתינוציחהגצהתגוצת:ךרואל•

.ךפהתתינוציחהגצהתגוצת:)ךופה(בחורל•

.הנימיתולעמ90בבותסתינוציחהגצהתגוצת:)ךופה(ךרואל•

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

.הגוצתהתכיפהלדע,ףצרב)ךופה(ךרואללעואךרואללעץוחללולכות,הליגרהגוצתרובע:הרעה

ינוציחהגצהלשעבצהתוכיאתרדגה
Windowsהלעפההתכרעמבינוציחהגצהלשעבצהתוכיאתארידגהלידכ :תואבהתולועפהתאועצב,7

:תורעה

.תצלמומההרדגההוזו,תויביס32איהלדחמהתרירבתרדגה•

Windowsהלעפההתכרעמבקרתכמתנינוציחהגצהלשעבצהתוכיאתרדגה• 7.

.הרקבהחול!תורדגה!לחתהלעואהרקבהחול!לחתהלעוצחל.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.גצתינושלהלעוצחלו,תומדקתמתורדגהלעוצחל.3

.םיעבצתחתפנההמישרהתביתךותמ)תויביס32(אלמעבצוא)תויביס16(ההובגעבצתמרתורשפאבורחב.4

.הרדגההתארומשלידכרושיאלעוצחל.5

ינוציחהגצהלשהיצולוזרהתרדגה
.ינוציחהגצהלשהיצולוזרהתארידגהלםכלתרשפאמהניגעהתנחת
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:תואבהתולועפהתאועצב,ינוציחהגצהלשהיצולוזרהתארידגהלידכ

Windowsהלעפההתכרעמרובע 7:

.הרקבהחול!תורדגה!לחתהלעואהרקבהחול!לחתהלעוצחל.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.התואןיטקהלידכהטמיפלכואינוציחהגצהלשהיצולוזרהתאלידגהלידכהלעמיפלכןווחמהתאוזיזה,היצולוזרתחתפנההמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

Windowsהלעפההתוכרעמרובע Windowsוא8 8.1:

ןכמרחאלושופיחלעוצחל.סמרא'צהתאגיצהלידכךסמהלשהנותחתהואהנוילעהתילאמשההניפהלאןמסהתאוריבעה,הרקבהחוללארובעלידכ.1
.הרקבהחולתאושפח

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.התואןיטקהלידכהטמיפלכואינוציחהגצהלשהיצולוזרהתאלידגהלידכהלעמיפלכןווחמהתאוזיזה,היצולוזרתחתפנההמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

Windowsהלעפההתכרעמרובע 10:

.הרקבהחולבשופיחהתביתבושפחןכמרחאלוךסמהלשהנותחתהתילאמשההניפהלאןמסהתאוזיזה,הדובעהןחלושב.1

:תואבהתולועפהמתחאועצב,הרקבהחוללשבצמלםאתהב.2

.הגוצתתורדגההנש!הגוצתלעוצחל•

.הגוצתתורדגהיוניש!הגוצת!תישיאהמאתהוהארמלעוצחל•

.התואןיטקהלידכהטמיפלכואינוציחהגצהלשהיצולוזרהתאלידגהלידכהלעמיפלכןווחמהתאוזיזה,היצולוזרתחתפנההמישרהתביתב.3

.הרדגההתמלשהלךסמהלעשתוארוההתאועצב.4

תוכמתנתויצולוזר
.ךסמהלעיכנאויקפואןפואבםיגצומשםילסקיפהרפסמלתסחייתמהיצולוזר.הניגעהתנחתלשואדיווהתאיצירובעתוכמתנהתויצולוזרהתוטרופמהזאשונב

ThinkPadרובעתדעוימהאבההלבטה E431,ThinkPad E531,ThinkPad S431ו-ThinkPad S531.

תוכמתנתויצולוזר.1הלבט

הרעהתויברמתויצולוזרםיגצהירפסמ

דחאגצ
•DP:1920 x 1200

•DVI:1920 x 1200

•VGA:1920 x 1200

םיגצינש
•DVI + DP:1920 x 1200

•VGA + DP:1920 x 1200

בצמבההזטלפגצומםהבשםיגצינש
."הבחרה"

ThinkPadרובעתדעוימהאבההלבטה E440,ThinkPad E540,ThinkPad S440,ThinkPad S540,ThinkPad X1 Carbonו-ThinkPad Yoga.

13הניגעהתנחתםעהדובע.4קרפ



תוכמתנתויצולוזר.2הלבט

הרעהתתווייבבררממתתווייצצווללווזזררםיגצהירפסמ

דחאגצ
•DP:1920 x 1200

•DP:2560 x 1600

•VGA:1920 x 1200

םיגצינש
•DVI + DP:1920 x 1200

•VGA + DP:1920 x 1200

הנושואההזטלפגצומםהבשםיגצינש
."הבחרה"בצמב
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תויעבןורתפ.5קרפ

.היעבהתארותפלתוסנלידכםיאבהםיטירפהתאהליחתוקדב.הניגעהתנחתםעתויעבבולקתתשהרקמבםכלורזעיש,תויעבןורתפלתוצעוםיזמרקפסמהזקרפ

.קלודוניאהניגעהתנחתלשהלעפההןווחמ

.דיינהבשחמלףרוצמהחוכהקפסבקרוךאשמתשהלשי.ליעפלמשחעקשלוהניגעהתנחתלהכלהכרבוחמחוכהקפסשואדו

.תלעופהניאהניגעהתנחתךא,דיינהבשחמלהניגעהתנחתתאיתרביח

:ןלהלשתולועפהתאועצב,היעבהתארותפלידכ

.ACחתמרוקממחתמתלבקמהניגעהתנחתשו,הניגעהתנחתבשחתמהרבחמלהכלהכרבוחמחתמהםאתמשואדו.1

:אבהרתאבתועיפומהתוארוההתועצמאברתויבשדחהןקתההלהנמתאוניקתה,אלםא.הכלהכןקתומהניגעהתנחתלשןקתההלהנמשואדו.2
http://www.lenovo.com/onelinkdrivers

Lenovo-הרבחמלהכלהכרבוחמOneLink-הלבכשואדו.3 OneLinkהלבכתאבושורבח,אלםא.דיינהבשחמבש-OneLinkהרבחמל-Lenovo
OneLinkדיינהבשחמבש.

.דיינהבשחמהלשםילוקמרברבדעומשלןתינאל,דיינהבשחמלהניגעהתנחתתאיתרביחשרחאל

:ןלהלשתולועפהתאועצב,היעבהתארותפלידכ

:אבהרתאבתועיפומהתוארוההתועצמאברתויבשדחהןקתההלהנמתאוניקתה,אלםא.הכלהכןקתומהניגעהתנחתלשןקתההלהנמשואדו.1
http://www.lenovo.com/onelinkdrivers

:תואבהתולועפהתועצמאב,דיינהבשחמהלשםינבומהעמשהירבחמתאוליעפה.2

a.לשתועדוההרוזאבלוקמרהלמסלעינמיהרבכעהןצחלתועצמאבוצחלWindows.

b.גצוי"לילצ"ןולחהוםילילצתורשפאבורחב.

c.הנבומעמשןקתהרוחבלידכהטלקהתינושלהלעוצחלו,הנבומעמשןקתהרוחבלידכהעמשהתינושלהלעוצחל.

:תורעה

.עמשהינקתהבםישמתשמשםימושייהתאשדחמוליעפה,תושדחהתורדגההתאליחהלידכ•

.תפסונםעפםייונישןהבועצבתשדעורמשייםתיניששתורדגהה•

.טנרטניאלתרבחתמאלהניגעהתנחת

:ןלהלשתולועפהתאועצב,היעבהתארותפלידכ

:אבהרתאבתועיפומהתוארוההתועצמאברתויבשדחהןקתההלהנמתאוניקתה,אלםא.הכלהכןקתומהניגעהתנחתלשןקתההלהנמשואדו.1
http://www.lenovo.com/onelinkdrivers

.תפסונםעפטנרתאהלבכתאורבח,אלםא.םיקלודטיבהגי'גטנרתאהרבחמלעשםינווחמהינששואדו.2

.הניגעהתנחתלםירבוחמשםיגצהתורדגהתאתונשלה/חילצמיניא

:ןלהלשתולועפהתאועצב,היעבהתארותפלידכ

®Intelלשהרקבהחול"ןולחה.הקיפרגינייפאמורחבוהדובעהןחלושלעינמיהרבכעהןצחלתועצמאבוצחל.1 HD Graphics"חתפיי.

.הגוצתרחבתחתפנההמישרהתביתמינוציחהגצהתאורחבוהגוצתלעוצחל.2

.הדימהנקיונישתחתפנההביתהמהגוצתסחירומשואבחור-הבוגסחירומשתורשפאברוחבלאלודיפקה.3

ורבחוהניגעהתנחתלחתמהםאתמתאשדחמורבח,ןכמרחאל.הניגעהתנחתמחתמהםאתמתאוקתנודיינהבשחמהמהניגעהתנחתתאוקתנ,תכשמנהיעבהםא
.דיינהבשחמלהניגעהתנחתתאשדחמ

© Copyright Lenovo 2013, 201515
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הכימתותוריש.Aחפסנ

תלבקלLenovoלשתלבגומהתוירחאבונייע.רצומהייחךשמבואתוירחאהתפוקתךלהמב,םכלשרצומהרובעהנימזהתינכטההכימתהתראותמןלהלשעדימב
.Lenovoלשתוירחאהיאנתתודואאלמרבסה

תנווקמתינכטהכימת
:תבותכברצומהייחךשמבהנימזתנווקמתינכטהכימת

http://www.lenovo.com/support

ויהתשןכתיי,Lenovoלשבשחמבתנקתומתפסותהםא,ךכלףסונב.תוירחאהתפוקתךלהמבםגםינימזםימוגפםיביכרלשהפלחהוארצומהתפלחהבעויס
.רתויבהבוטההפולחהתלבקבםכלעייסללוכיLenovoלשתינכטההכימתהגיצנ.םכלשםוקימבתורישלםיאכז

ןופלטבתינכטהכימת
ואתלטובמהכימתה,וזהפוקתרחאל.תפסותהלשקווישהתקספהרחאלםימי90דעהנימזהיהתתוחוקלבהכימתהזכרמתועצמאבהרוצתוהנקתהרובעהכימת
.ילמסםולשתבהנימזתפסונהכימת,ןכ-ומכ.Lenovoלשהתעדלוקישיפלםולשתבהנימזלתכפוה

,בשחמהלשךירדמוירודיסרפסמ,םגד,ןרצי,השיכרתחכוה,תפסותהרפסמוםש:ןימזתויהלןלהלשעדימהלע,Lenovoלשתינכטההכימתהגיצנלונפתשינפל
.תכרעמהלשהנכותהוהרמוחהלשהרוצתהעדימוהיעבהרואית,האיגשתועדוהלשקיודמלולמת

.החישהךלהמבבשחמהדילםיאצמנםתאשכהיעבהתאםכתאדחירותפלהצריתינכטההכימתהגיצנשןכתיי

.http://wwwתבותכבדימתהנימזLenovoלשהכימתהיזכרמלשרתויבתינכדעהםינופלטהתמישר.שארמהעדוהאללםייונישלםיפופכןופלטהירפסמ
lenovo.com/support/phone.לשקווישגיצנלואקוושמלונפ,עיפומוניאםכלשרוזאהואהנידמהרובעןופלטהרפסמםאLenovo.

תושיגנתודואעדימ

םישיגנםיטמרופבםיכמסמ

Lenovoיצבוקןוגכ,תושיגנתוינבתבינורטקלאדועיתתקפסמPDFיצבוקואםימיאתמםיגתםעHyperText Markup Language (HTML).דועיתהיכמסמ
דועיתהיכמסמבהעיפומההנומתלכ.ךסמארוקתועצמאבדועיתהתאאורקלולכויהייארייוקלםישמתשמשחיטבהלהרטמבוחתופLenovoלשםיינורטקלאה
.ךסמארוקבםישמתשמםהרשאכהנומתהתאןיבהלולכויהייארייוקלםישמתשמשךכ,הנומתהתאראתמהיפולחטסקטםגהליכמ

Adobeתינכתתאבשחמבןיקתהלשי,PDFיצבוקגיצהלוחותפלידכ Reader.תינכתהAdobe Readerתבותכבהדרוהלתנתינ:
http://www.adobe.com

© Copyright Lenovo 2013, 201517
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Lenovoלשתלבגומתוירחא.Bחפסנ

L505-0010-02 08/2011

:םיאבהםיקלחהתאהליכמLenovoלשוזתלבגומתוירחאתרהצה

םייללכםיאנת-1קלח

הנידמלכלםיידוחייםיאנת-2קלח

תוירחאהתורישלעעדימ-3קלח

.תמיוסמהנידמרובעןיוצמכ1קלחבשםיאנתהתאםינשמואםיפילחמ2קלחבםיעיפומהםיאנתה

םייללכםיאנת-1קלח
הנימזLenovoלשוזתלבגומתוירחא.תרזוחהריכמלאלויטרפהםכשומישלםתשכרשLenovoלשהרמוחהירצומלעקרהלחLenovoלשוזתלבגומתוירחא
.www.lenovo.com/warrantyתבותכבתורחאתופשב

םהילעהלחתוירחאהשםיאשונ

Lenovoרצומלתוירחאהתפוקת.תוירחאהתפוקתבליגרשומישבעוציבהןפואלוםירמוחלעגונהלכבםימוגפםניאםישכורםתאשהרמוחהירצומלכשהחיטבמ
םילחשתוירחאהתורישגוסותוירחאהתפוקת.Lenovoידילעםסרופמכתרחאוא,ךלשתינובשחבואהינקהתלבקבעיפומכירוקמההשיכרהךיראתבהליחתמ
.השיכרהרוזאבואץראבםירצומלעקרהלחוזתוירחא."תוירחאהתרגסמבןתינהתורישהלעעדימ-3קלח"בךשמהבםיטרופמךתושרבשרצומהלע

םיעגונהאללכמםיאנתואתוירחא,הלבגהאללוללוכ,אללכמואשרופמב,םירחאםיאנתואתוירחאלכהפילחמוךלשהדיחיהתוירחאהאיהוזתוירחא
,אללכמתוירחאואתשרופמתוירחאלשללכהןמהאצוהםיריתמםניאםימיוסמטופישימוחתואתונידמשןוויכ.תמיוסמהרטמלהמאתהלואתוריחסל
תפוקתךשמלתלבגומהניהוקוחבתשרדנההפוקתלוהדימבקרהפקתהיהתוזכתוירחא,הזכהרקמב.ךילעהלחהניאליעלדללכהןמהאצוההשןכתיי
אלתוירחאהךשמלעליעלשהלבגההשןכתיי,תוירחאהלחובשןמזהךשמלעתולבגהםיריתמםניאםימיוסמטופישימוחתואתונידמשןוויכ.תוירחאה
.ךילעלוחת

תוירחאתורישלבקלךיא

לשהמישר.LenovoלשהשרומתורישקפסלאואLenovoלאהינפידי-לעתוירחאתורישלבקללכות,חטבומכלעופוניארצומהתוירחאהתפוקתךלהמבםא
.www.lenovo.com/support/phone:תבותכבהנימזםהלשןופלטהירפסמוםישרומתורישיקפס

הנפ.תורישהקפסלשליגרהתורישהרוזאלץוחמלוחלםייושעםיבויחה.םוקימלםוקיממהנתשישןכתייוםימוקימהלכבןימזהיהיאלתוירחאהתוריששןכתיי
.ךמוקימליפיצפסעדימתלבקלימוקמתורישקפסל

תוירחאתורישלחוקלהתוירחא

:םיאבהםידעצבטוקנלךילעהבוח,תוירחאתורישלבקלתנמלע
;תורישהקפסקפיסשתורישתשקבילהונלםאתהבלועפל•
;ליכמבשחמהשםינותנהותוינכותהלכתאחטבאלואתובגל•
;תכרעמהלשתואמסיסהותוחתפמהלכתאתורישהקפסלרוסמל•
;תורישהתאעצבלידכךלשםינקתמלהחוטבוהתואנתישפוחהשיגתורישהקפסלקינעהל•
ךכואוילאתשגללכויאלרחאדצשךכעדימהתאתונשל,הזעדימריסהלךתלוכיבןיאםאב,וארצומהמ,ישיאואיניינק,ידוסעדימללוכ,ןותנלכריסהל•

ואיניינק,ידוסעדימתוברל,אוהשןותנלכלשהריסמואןדבואןיגבתוירחאבאשונוניאתורישהקפס.םיפקתהםיקוחבותרדגהכישיאעדימכבשחייאלש
;תוירחאתורישןתמךרוצלהשיגוילאהנתינשוארזחוהשרצומבאצמנשישיא

;םהילעהלחהניאתוירחאהשםיוולנהםירזיבאהוםייונישה,תויצפואה,םיקלחה,םינייפאמהלכתאריסהל•
;ותפלחהתאתוענומהתויקוחתולבגהותובוחקלחהוארצומהלעתולחאלשאדוול•
.תוירחאהתרגסמבתורישקינעיתורישהקפסשךכלםילעבהמרושיאלבקל,קלחהוארצומהלשםילעבהךניאםאב•

תויעבבלפטלידכתורישהקפסהשעיהמ

.ןאכםיטרופמהןנורתפותויעבןוחבאילהוניפללועפלךילע,תורישקפסלהיינפתעב

.םיידועייהנכותינוכדעןיקתהלודירוהלךתואהנפיתורישהקפסשןכתיי.קוחרמעויסתועצמאבוא,ל"אודב,ןופלטבהיעבהתארותפלוןחבאלהסניתורישהקפס
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תורישהקפס,וזהדיחיבשמתשהלהצרתםא."CRU"וא"תימצעהפלחהלהדיחי"תארקנש,ךמצעבןיקתתשהפלחהתדיחיתועצמאבתומיוסמתויעברותפלןתינ
.הנקתהלCRU-התאךילאחלשי

תורישגוסיפלתורישןתמלגאדיתורישהקפס,CRUתנקתהתועצמאבואהנכותינוכדעםושייתועצמאב,ןופלטהתועצמאבהיעבהתארותפלןתינאלםא
.ךשמהבש"תוירחאהתורישלעעדימ-3קלח"ףיעסהתחתרצומהרובעןיוצמהתוירחאה

.תידוקפתהניחבמתוחפלךרעהוושרצומבותואףילחיתורישהקפס,רצומהתאןקתלותלוכיבןיאשעבוקתורישהקפסםא

ותואתשכרובשםוקמלרצומהתאריזחהלאוהוזתלבגומתוירחאתרגסמבךלשדיחיהןורתפה,רצומהתאףילחהלואןקתלותלוכיבןיאשעבוקתורישהקפסםא
.השיכרהתולעךרעביפסכרזחהלבקלוLenovo-לוא

םיקלחואםירצומתפלחה

תויהלךפוהיפולחהטירפהוLenovoשוכרתויהלךפוהףילחיתורישהקפסותואשטירפה,ונממקלחלשוארצומהלשהפלחהבךורכתוירחאהתוריששהרקמב
הדובעבצמבהיהיאוהםלוא,שדחתויהלבייחוניאLenovoידי-לעקפוסמהיפולחהרצומה.ונושאלשLenovoלשםיקלחוםירצומקרףילחהלןתינ.ךשוכר
.ףילחמהקלחהוארצומהלעלוחתירוקמהרצומהרובעהרתונשתוירחאהתפוקת.םיירוקמהקלחלוארצומלתידוקפתהניחבמתוחפלךרעהוושוןיקת

םיישיארשקיטרפבשומיש

תוברל,ךלשםיישיאהרשקהיטרפתודואותוירחאהתורישתודואעדימדבעלושמתשהל,ןסחאלLenovoתאךימסמהתא,וזתוירחאתחתתורישלבקמהתאםא
תאקודבלידכךילאהנפנשןכתיי.וזתוירחאתרגסמבתורישעוציבלהזעדימבשמתשהלהיושעLenovo.ינורטקלאראודתבותכותבותכ,ןופלטירפסמ,םש
ךימסמהתא,הלאתורטמתגשהל.תוחיטביאשונתודואואםירצומלשתורזחהתודואךלעידוהלידכואונלשתוירחאהתורישלעגונבךלשןוצרהתועיבשתמר
ידיבךכלשקבתנםאעדימהתאףושחנשןכתיי,ןכומכ.ונמשבתולעופהתויושילעדימהתאקפסלוםילעופונאהבשץראלךלשעדימהתאריבעהלLenovoתא
./www.lenovo.com:תבותכבתאצמנLenovoלשתויטרפהתוינידמ.קוחיפ-לעתויושרה

םהילעהלחהניאתוירחאהשםיאשונ

:ןלהלשםיאשונהתאהסכמהניאוזתוירחא
;בשחמהלשתואיגשמהייקנואהפיצרהלועפ•
;רצומידילעךלשםינותנלקזנואןדבוא•
;רתוירחואמדעומבונקתוהםאןיבו,בשחמהםעוקפוסםאןיב,ןהשלכתונכות•
אלהקוזחת,חתמילושחנ,עבטתונוסא,תומיאתמאלהלעפהתביבסואתיזיפהביבס,םייונישעוציב,הנואת,לוצינ,תואנאלשומישמהאצותכקזנואהלקת•

;רצומהיטרפיכמסמיפלעאלששומישוא,התואנ
;השרומוניאשתורישקפסידי-לעםרגנשקזנ•
;ךתשקביפל,LenovoלשבשחמבבלשלואקפסלהיושעLenovoםתואשםירצומתוברל,Lenovoלשםניאשםירצומידילעומרגנשקזנואלשכ•
;בשחמהלשהנקתהלוהרדגהלרשקבתולאשלו"עצבלדציכ"גוסמתולאשלהנעמןוגכ,תרחאהכימתואתינכטהכימתלכ•
.הרסוהואהתנושםהלשיוהיזהתיוותשםיקלחואםירצומ•

תובחהתלבגה

Lenovoתורישהקפסםהבשםירקמב,חולשמתעבואתורישהקפסלשותקזחבאצמנאוהרשאכקר,רצומלםרגישקזנלוארצומהןדבואלתיארחאהיהת
.חולשמליארחא

.רצומבאצמנשישיאואיניינק,ידוסעדימתוברל,אוהשןותנלכתרגסהלואןדבואלםיארחאתורישהקפסואLenovoןיא

דעסלכלשתינויחהרטמןולשכתורמלו,ןהשלכתוביסנםושתחת,םיארחאויהיאל,הלשתורישהיקפסוהיציפמ,היקפס,היפינסאלו,Lenovoאל
תוירחא,החנזה,תוירחא,הזוחלעתססובמהעיבתהםאהלרשקאללו,ךכלתורשפאהלעועדיםאוליפא,םיאבהםירבדהמרבדלכל,ןאכטרופמהאוהש
,השינע-ירב,םיוולנ,םידחוימםיקזנ(3;ךלשםינותנלשהריסמואקזנ,ןדבוא(2;םיקזנלךדגנכישילשדצתונעט(1:תרחאתיטפשמהירואיתואהאלמ
,Lenovoלשתוירחאהךסרובעתאלהרקמלכב.םייופצתונוכסחואבוטןוצר,תיקסעהסנכה,םיחוורןדבואללבגומאלךאללוכ,םייתאצותואםיפיקע
.רצומהרובעםלוששםוכסהתארובעתאלו,לעופבםירישיהםיקזנהךסתאאיהשהביסלכמםיקזנןיגבהלשתורישהיקפסוהיציפמ,היקפס,היפינס

יפ-לעתוירחאבתאשונLenovoםהיבגלרשאישיאישחומשוכרלוישחומשוכרלקזנו)תוומללוכ(ףוגיקזנןיגביוציפלעתולחאלליעלשתולבגהה
ללכהןמהאצוההואהלבגהשןכתייןכלו,יתאצותואהוולנקזנלשללכהןמהאצוהואהלבגהםיריתמםניאםימיוסמטופישימוחתואתונידמ.קוח
.םכילעהלחהניאליעלד

ךלשתופסונתויוכז

ויהישןכתיי.ךלשטופישהםוחתבואךתנידמבםיפקתהםיקוחהיפלעתופסונתויוכזךלויהייכןכתיי.תומיוסמתויקוחתויוכזךלהקינעמוזתוירחא
תחתםינכרצתויוכזתוברל,קוחבתונגועמשתויוכזלעעיפשמוניאוזתוירחאבבותכהלכ.Lenovoםעבתכבםכסהלםאתהבתורחאתויוכזםגךתושרב
.הזוחבהלבגהלואלוטיבלתנתינהניאשםינכרצלןיבוטתריכמםירידסמהתונקתואםיקוח
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:1קלחבההזהעטקהתאףילחמןלהלטרופמה

:םהילעהלחתוירחאהשםיאשונ

Lenovoםא.תוירחאהתפוקתךלהמבםיליגרםיאנתבוליגרשומישבעוציבהןפואלוםירמוחלעגונהלכבםימוגפםניאשכורהתאשהרמוחהירצומלכשהחיטבמ
השיכרהךיראתבהליחתמרצומלתוירחאהתפוקת.וזתלבגומתוירחאתרגסמבדעסךלקפסתLenovo,תוירחאהתפוקתךלהמביובחםגפבקעלשכנרצומה
רצומהלעםילחשתוירחאהתורישגוסותוירחאהתפוקת.בתכבתרחאהעדוהתמסרפמLenovoםאאלא,תינובשחבואהינקהתלבקבתניוצמאיהוירוקמה
.תוירחאהתורישלעעדימ-3קלחבךשמהבםיטרופמםכתושרבש

.ילרטסואהןכרצהקוחבםירומאהולאללוכ,קוחיפלעםיאכזםתאםהלשםידעסלותויוכזלףסונבןניהוזתוירחאתרגסמבתונתינהתובטהה

:1קלחבההזהעטקהתאףילחמןלהלטרופמה

:םיקלחואםירצומתפלחה

תויהלךפוהיפולחהטירפהוLenovoשוכרתויהלךפוהףילחיתורישהקפסותואשטירפה,ונממקלחלשוארצומהלשהפלחהבךורכתוירחאהתוריששהרקמב
הדובעבצמבהיהיאוהםלוא,שדחתויהלבייחוניאLenovoידי-לעקפוסמהיפולחהרצומה.ונושאלשLenovoלשםיקלחוםירצומקרףילחהלןתינ.ךשוכר
םירצומ.ףילחמהקלחהוארצומהלעלוחתירוקמהרצומהרובעהרתונשתוירחאהתפוקת.םיירוקמהקלחלוארצומלתידוקפתהניחבמתוחפלךרעהוושוןיקת
ןוקיתלםיצפושמםיקלחבשמתשהלןתינ.םינקותמתויהלםוקמבגוסהותואמםיצפושמםיקלחואםירצומידילעםיפלחומתויהלםייושעןוקיתלםיאבומהםיקלחו
.חוקלידילעםירצוימהםינותנרומשללוכירצומהםא,םינותנןדבואלליבוהליושערצומהןוקיתו;רצומה

:1קלחבההזהעטקלףרטצמןלהלטרופמה

:םיישיארשקיטרפבשומיש

Lenovoואןכוסלךלשעדימהתאריבענשהצורךניאוהדימבואךלשעדימהתאקפסלברסתוהדימבוזתוירחאתרגסמבונלשתורישהתאקפסללכותאל
.Lenovoםערשקתריציידילע1988-מתויטרפהקוחיפלעםהבתויועטלשןוקיתשקבלוךלשםיישיאהרשקהיטרפלתשגלתוכזךלשי.ונלשןלבקל

:1קלחבההזהעטקהתאףילחמןלהלטרופמה

:תובחהתלבגה

Lenovoתורישהקפסםהבשםירקמב,חולשמתעבואתורישהקפסלשותקזחבאצמנאוהרשאכקר,רצומלםרגישקזנלוארצומהןדבואלתיארחאהיהת
.חולשמליארחא

.רצומבאצמנשישיאואיניינק,ידוסעדימתוברל,אוהשןותנלכתרגסהלואןדבואלםיארחאתורישהקפסואLenovoןיא

הרטמןולשכתורמלו,ןהשלכתוביסנםושתחת,םיארחאויהיאל,הלשתורישהיקפסוהיציפמ,היקפס,היפינסאלו,Lenovoאל,קוחהריתמשלככ
,תוירחא,הזוחלעתססובמהעיבתהםאלרשקאללו,ךכלתורשפאהלעועדיםאוליפא,םיאבהםירבדהמרבדלכל,ןאכטרופמהאוהשדעסלכלשתינויח
,םידחוימםיקזנ(3;ךלשםינותנלשהריסמואקזנ,ןדבוא(2;םיקזנלךדגנכישילשדצתונעט(1:תרחאתיטפשמהירואיתלכואהאלמתוירחא,החנזה
ךסרובעתאלהרקמלכב.םייופצתונוכסחואבוטןוצר,תיקסעהסנכה,םיחוורןדבואללבגומאלךאללוכ,םייתאצותואםייבגא,םיישנוע,םיוולנ
םוכסהתארובעתאלו,לעופבםירישיהםיקזנהךסתאאיהשהביסלכמםיקזנןיגבהלשתורישהיקפסוהיציפמ,היקפס,היפינס,Lenovoלשתוירחאה
.רצומהרובעםלושש

יפ-לעתוירחאבתאשונLenovoםהיבגלרשאישיאישחומשוכרלוישחומשוכרלקזנו)תוומללוכ(ףוגיקזנןיגביוציפלעתולחאלליעלשתולבגהה
.קוח

:1קלחבההזהעטקהתאףילחמןלהלטרופמה

:ךלשתופסונתויוכז

הזתוירחאבתכבםיעיפומהםיאנתבןיא.ילרטסואהןכרצהקוחתחתללוכ,קוחיפלעתורחאתויוכזךלשי.תומיוסמתויקוחתויוכזךלהקינעמוזתוירחא
.הזוחתועצמאבהלבגהלואלוטיבלתונתינןניארשאתויוכזללוכ,קוחיפ-לעתויוכזבעוגפלידכ

Lenovo21לשתלבגומתוירחא.Bחפסנ



יוציפלויזכרמלשכלשהרקמביפסכרזחהלואהפלחהליאכזהתא.ילרטסואהןכרצהקוחתחתללשיהלהלוכיהניאשתוירחאםעםירכמנונלשםירצומה,המגודל
.יזכרמלשכידכלרבטצמוניאלשכהוהליבקתוכיאבםניאםירצומהםאםירצומתפלחהואןוקיתליאכזךנהןכומכ.ריבסןפואבםייופצהקזנואןדבואלכל

דנליזוינ

:1קלחבההזהעטקלףרטצמןלהלטרופמה

:ישיאעדימבשומיש

Lenovoואןכוסלךלשעדימהתאריבענשהצורךניאוהדימבואךלשעדימהתאקפסלברסתוהדימבוזתוירחאתרגסמבונלשתורישהתאקפסללכותאל
Lenovoםערשקתריציידילע,1993תנשמתויטרפהקוחיפלעםהבתויועטלשןוקיתשקבלוךלשםיישיאהרשקהיטרפלתשגלתוכזךלשי.ונלשןלבקל
70הרבחרפסממ"עבPty)דנליז-וינוהילרטסוא( 112 394 Level:תבותכ.411 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067.
:ןופלט

61 2 8003 lensyd_au@lenovo.com:ינורטקלאראוד.8200

הקנלירסו,םאנטייו,םיניפיליפ,לאפנ,היזנודניא,ודוה,הידובמק,שדלגנב

:1קלחלףרטצמןלהלטרופמה

תקולחמןורתפ

יקוחלםאתהבםשויתו,שרופת,להונתוזתוירחא.רופגניסבםייקתתשתוררובתועצמאבתיפוסובשוייוילאתורושקהואהזתוירחאבתכמתועבונהתוקולחמ
תוררובתועצמאבתיפוסובשוייוילאתורושקהואהזתוירחאבתכמתועבונהתוקולחמ,ודוהבבשחמהתאםתשכרםא.םיקוחתושגנתהלתוסחייתהאלל,רופגניס
.תעהתואבםיפקתה)"SIACיללכ"(רופגניסלשימואלניבהתוררובהזכרמלשתוררובהיללכלםאתהבםייקתתרופגניסבתוררוב.ודוהבשרולגנבבםייקתתש
היהתתוררובהתקיספ.רוערעתורשפאאללםידדצהתאתבייחמותיפוסהיהתתוררובהתקיספ.תעהתואבםיפקתהודוהיקוחלםאתהבםייקתתודוהבתוררוב
תילגנאההפשהתסרג.תילגנאההפשבולהנתי,הלאםיכילהבוגצוישםיכמסמהלכללוכ,תוררובהיכילהלכ.קוחהתונקסמתאותודבועהיאצממתאטרפתובתכב
.ולאםיכילהבתרחאהפשלכתסרגלעתרבוגהזתוירחאבתכלש

)EEA(יפוריאהילכלכהרוזאה

:1קלחלףרטצמןלהלטרופמה

:האבהתבותכבLenovo-לתונפלםילוכיEEA-בםינכרצ
EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia.יפללחהתורישהתא

.ןימזלותואהכפהורצומהלעהזירכהLenovoהבשEEAתנידמלכבלבקלןתינ,EEAתונידמבושכרנשLenovoלשהרמוחהירצומרובעוזתוירחא

היסור

:1קלחלףרטצמןלהלטרופמה

רצומלשתורישהךשמ

.ירוקמההשיכרהךיראתמםינש(4)עבראוניהרצומהלשתורישהךשמ

תוירחאהתורישלעעדימ-3קלח

תוירחאתורישגוסתוירחאתפוקתהשיכרהרוזאואתנידמרצומגוס

ThinkPad OneLink Pro
Dock

1,4םינש3םלועהיבחרב

יולתהיהיתורישהןתמןמז.ןימזהתורישהוםכלשבשחמהרובעןיוצשתוירחאהתורישגוסלםאתהבהפלחהואןוקיתתורישקפסיתורישהקפס,ךרוצההרקמב
.םירחאםימרוגוםיקלחהתונימז,היינפהדעומב

תוירחאתורישלשםיגוס

("CRU")תימצעהפלחהלתודיחיתוריש.1

םיקפוסמתימצעהפלחהלתודיחירובעהפלחהתוארוהועדימ.ךמצעבןתואןיקתתשידכ,תימצעהפלחהלתודיחיךילאחלשיתורישהקפס,CRUתורישתרגסמב
תורישבCRUs"."ימצעתורישבCRUs"תוארקנהנקתהלתולקןניהשתימצעהפלחהלתודיחי.תעלכבLenovo-מךתשקביפלםינימזםהו,רצומהםע
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.םכתוירחאבהניהימצעתורישבתימצעהפלחהלתודיחילשהנקתה.םימיוסמםילכותינכטתונמוימשורדלתויושעשתימצעהפלחהלתודיחיןניה"ילנויצפוא
יכןכתיי.םכלשרצומהרובעוניוצשםירחאהתוירחאהתורישיגוסמדחאלםאתהב,ילנויצפואתורישבתימצעהפלחהלתודיחיןיקתהלתורישהקפסמשקבלולכות
תאוCRUsלשהמישראוצמלולכות.ךרובעונקתויימצעתורישבCRUsותרגסמב,Lenovo-מואתורישקפסמילנויצפואתורישלשהשיכרלתורשפאןתנית
,וזכאצמיתוהדימב,המוגפCRUלשהרזחהלהשירדה.www.lenovo.com/CRUs:תבותכבואםכתושרבשרצומהםעדחיחלשנשםוסרפבןהלשיוניכה
-לופרוציהזיראושארמםלוששרזוחחולשמתיוות,הרזחהלתוארוה(1:תומוגפתודיחיריזחהלשירשאכ.תיפולחהCRU-התדיחילתופרוצמהתוארוהבןיוצת

CRUהרובעוביוחתשןכתיי(2.תיפולחה-CRUהדיחיהתלבקךיראתמםוי(30)םישולשךותבהמוגפההדיחיהתאםכמלבקיאלתורישהקפסםאתיפולחה
.םכידילתיפולחה

חוקלהרתאבתוריש.2

לששדחמהבכרהוקוריפרשפאישםיאתמהדובעחטשקפסלךילע.רחבתובשםוקמברצומהתאףילחיואןקתיתורישהקפס,חוקלהרתאבתורישתרגסמב
.ונובשחלעםינוקיתהזכרמלרצומהתאחלשייתורישהקפס,הזהרקמב.םינוקיתזכרמבםינוקיתהמכםילשהלךרוצהיהישןכתיי.רצומה

תורישזכרמואתוחילשתוריש.3

קותינליארחאךנה.חולשמהתולעיוסיכלגאדיתורישהקפסרשאכ,ידועייתורישזכרמבףלחויואןקותיךלשרצומה,תורישזכרמואתוחילשתורישתרגסמב
זכרמ.ידועייהתורישהזכרמלותואריבעיובשחמהתאףוסאיחילש.ידועייתורישזכרמלךלשרצומהתרזחהךרוצלךלוקפוסישהזיראירמוחבותזיראלורצומה
.ונובשחלעךילאהרזחברצומהתאחלשייתורישה

חוקלהידי-לעהריסמתוריש.4

תפלחהואןוקיתרחאל.ךתוירחאבוךנובשחלעידועייתורישזכרמלותוארוסמתשרחאלףלחויואןקותיךלשרצומה,חוקלהידילעהאבהתורישתרגסמב
.ךיפלכתוירחאאלל,ויניעתואריפלותואקלסיתורישהקפסשןכתיי,רצומהתאףוסאתאלוהדימב.ותואףוסאלואובללכות,רצומה

ראודב-הריסמתוריש.5

,ףלחוהואןקותרצומהשרחאל.ךתוירחאבוךנובשחלעותוארוסמתשרחאלידועייתורישזכרמבףלחויואןקותיךלשרצומה,ראודבהריסמתורישתרגסמב
Lenovoתרחאתורישהקפסןייצםאאלא,התוירחאבוהנובשחלעותואםכלריזחת.

חוקלהידילעראודבהרזחהוהריסמתוריש.6

רחאל.ךתוירחאבוךנובשחלעידועייתורישזכרמלותוארוסמתשרחאלףלחויואןקותיךלשרצומה,חוקלהידילעראודבהרזחהוהריסמתורישתרגסמב
תואריפלותואקלסיתורישהקפסשןכתיי,רזוחחולשמלגאדתאלוהדימב.ךתוירחאבוךנובשחלערזוחחולשמבותואלבקללכות,ףלחוהואןקותרצומהש
.ךיפלכתוירחאאלל,ויניע

רצומהתפלחהתוריש.7

םכשוכרלךפוהיפולחהרצומה.לעופרצומהשאדוולורצומהתנקתהלםיארחאםתא.םיאצמנםתאובשםוקמליפולחרצומחלשתLenovo,הזתורישגוסב
.Lenovo-לותואריזחהלויפולחהרצומהחלשנהבשהזיראבםוגפהרצומהתאזוראלךילע.Lenovoלשהשוכרלךפוהש,םוגפהרצומלהרומתב Lenovo
תעבםוגפהרצומלםרגנשקזנליארחאתויהללולעהתא,יפולחהרצומהלבקתההבשהזיראבשמתשהלחילצתאלםא.םינוויכהינשלהלבוההתויולערובעםלשת
.יפולחהרצומהתאםתלביקובשםויהמםימי(30)םישולשךותבםוגפהרצומהתאלבקתאלLenovoםאיפולחהרצומהתולעבוביוחתשןכתיי.חולשמה

Suplemento de Garantía para México
Este Suplemento de Garantía se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente

para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se
aplicarán los términos de este Suplemento.

El comercializador responsable del producto es Lenovo México S de R L de CVy para efectos de esta garantía en la República
Mexicana su domicilio es Paseo de Tamarindos No.400-A Piso 27 Arcos Torre Poniente, Bosques de Las Lomas, Delegación Miguel

Hidalgo, C.P. 05120 México, D.F. En el caso de que se precise una reparación cubierta por la garantía o precise de partes,
componentes, consumibles o accesorios diríjase a este domicilio.

Si no existiese ningún Centro de servicio autorizado en su ciudad, población o en un radio de 70 kilómetros de su ciudad o población,
la garantía incluirá cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el transporte del producto a su Centro de servicio autorizado
más cercano. Por favor, llame al Centro de servicio autorizado más cercano para obtener las aprobaciones necesarias o la información

relacionada con el envío del producto y la dirección de envío.

Esta garantía ampara todas las piezas de hardware del producto e incluye mano de obra.
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El procedimiento para hacer efectiva la garantía consiste en la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente,
debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos

específicos del producto objeto de la compraventa.

Lenovo sólo pueden eximirse de hacer efectiva la garantía en los siguientes casos: a) Cuando el producto se hubiese utilizado en
condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le

acompaña. c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador
o comercializador responsable respectivo.

Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía de noventa (90) días por defectos de instalación
desde la fecha de compra. Lenovo no es responsable de la información incluida en dichos programas de software y /o cualquier

programa de software adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del producto.

La garantía cubre la atención, revisión y corrección de errores, defectos o inconsistencias que impidan el desempeño normal de un
equipo de cómputo en cuanto a su hardware y software. Los servicios no cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final, previa

obtención de una autorización.

Esta garantía tiene una duración de un año a partir del momento de la compra e incluye la mano de obra, por lo que en caso de
aplicarse la garantía, esta no causara ningún gasto o costo para el cliente.

Centros de Servicios autorizados para hacer efectiva la garantía:

•Lenovo México con domicilio en Paseo de Tamarindos No.400-A Piso 27 Arcos, Torre Poniente, Bosques de Las Lomas,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 05120 México, D.F. Teléfono 01800- 083-4916, http://support.lenovo.com/es_MX/product-

service/service-provider/default.page

•Lenovo Monterrey con domicilio en Boulevard Escobedo No.316, Apodaca Technology Park, Apodaca, C.P. 66601, Nuevo León,
México. Teléfono 01800- 083-4916, http://support.lenovo.com/es_MX/product-service/service-provider/default.page

Importado por:
Lenovo México S. de R.L. de C.V.
Av. Santa Fe 505, Piso 15
Col. Cruz Manca
Cuajimalpa, D.F., México
C.P. 05349
Tel. (55) 5000 8500
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תינורטקלאהטילפיבגלתועדוה.Cחפסנ

ThinkPadהניגעהתנחתלסחייתמאבהעדימה OneLink Pro Dock.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity
ThinkPad OneLink Pro Dock - SD20E52953

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This

equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and
connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the

user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated

1009Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

Phone Number: 919-294-5900

Industry Canada Class B emission compliance statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union - Compliance to the Electromagnetic Compatibility Directive

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the
laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the

protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards
from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to
European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide

reasonable protection against interference with licensed communication devices.

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

© Copyright Lenovo 2013, 201525



German Class B compliance statement

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der

Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022
Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen
auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der

Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von
Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über
die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG)

in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln,
EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG

Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.
Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-

70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Korea Class B compliance statement

Japan VCCI Class B compliance statement

Japan compliance statement for products which connect to the power mains with rated current less than or equal to 20 A per
phase

Lenovo product service information for Taiwan

Eurasian compliance mark
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Ukraine Compliance Mark
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תועדוה.Dחפסנ

תודואעדימתלבקלימוקמהLenovoגיצנלאונפ.תונידמהלכבהזךמסמבםירכזומהםינייפאמהואםיתורישה,םירצומהתאתקוושמהניאLenovo-שןכתיי
,רצומבשומישתושעלשישהרהצההווהמואתזמרמהניא,Lenovoלשתורישואתינכות,רצומלאהינפהלכ.םכרוזאבתעכםינימזהםיתורישהוםירצומה
ןיינקהתויוכזתאםירפמםניאשתילנויצקנופהניחבמםיהזתורישואתינכות,רצומלכבשמתשהלןתינ,םמוקמב.דבלבולאLenovoלשתורישואתינכות
.םירחאתורישואתינכות,רצומלכלשהלועפהתאתמאלוךירעהלשמתשמהתוירחאב,תאזםע.Lenovoלשינחורה

Lenovoחולשלולכות.ולאםיטנטפלןוישרהנקמהניאהזךמסמתלבק.הזךמסמבםיראותמשםיאשונםיסכמהםיטנטפלתושקבבואםיטנטפבקיזחהלהיושע
:לא,בתכב,ןוישרלתושקב

Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVOיאלעגונבאללכמתוירחא,ליעלרומאהתויללכבעוגפלילבמו,הזללכבו,אללכמואתשרופמ,יהשלכתוירחאאלל"אוהשתומכ"הזםוסרפתקפסמ-
ןכתיי,ןכלותומיוסמתואקסעבאללכמתוירחאואתשרופמתוירחאלערותיוםיריתמםניאםימיוסמטופישימוחת.תמיוסמהרטמלהמאתהלואתוריחסל,הרפה
.םכילעלוחתאלוזהרהצהש

Lenovo.הזםוסרפלשתושדחהתורודהמבובלושיםייונישה.םעפלםעפמןכדעתמןלהלשעדימה.תויפרגופיטתויועטוםיינכטםיקוידיאלולכללוכיהזעדימ
.שארמהעדוהאלל,תעלכבהזךמסמבםיראותמה)תו(תינכותבוא/ו)םי(רצומבםייונישוא/וםירופישעצבלהיושע

רוזחמתודואעדימ
Lenovoעדימהתייגולונכטדויצבםישמתשמתדדועמ(IT)ךרוצדועובןיארשאכדויצהתאיארחאןפואברזחמל.Lenovoםיתורישותוינכותלשןווגמהעיצמ

:תבותכבורקב,Lenovoירצומרוזחימאשונבעדימתלבקל.ITירצומרוזחימבדויצהילעבלעייסלידכ
http://www.lenovo.com/recycling

:תבותכבורקב,ןפירובעםירצומקוליסורוזחימאשונבעדימתלבקל
http://www.lenovo.com/recycling/japan

ןיסברוזחמתודואעדימ

ליזרבברוזחימתודואעדימ

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo
fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais,

devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação
de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e

cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
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אוציגוויסתעדוה
טעמל,שדחמואציילןתינ.EAR99אוהולש)ECCN(אוצייהגוויסלשהרקבהרפסמו)EAR(תירבהתוצראלשאוצייהלהנמתונקתתולחהזרצומלע
EARתונידמהתמישרבתוטרופמה,וגרבמאבתונותנהתוצראל E1.

WEEEאשונבבושחעדימ

רבדביפוריאהדוחיאהתייחנה,המגודל(תינורטקלאתלוספלוWEEE-לעגונבתונקתתוגוהנןהבשתונידמיבגלףקתLenovoירצומלעעיפומהWEEEןמיס
WEEE,ילמשחדויצתכלשהלעגונבתוימוקמתונקתלםאתהבתיוותםיאשונםימיוסמםינקתה.)2011תנשמ,תינורטקלאתלוספבלופיטולוהינרבדבודוהיקוח

תדמצומוזתיוות.םייפרגואיגהםירוזאהמדחאלכרובע,םישמושמםינקתהלשרוזחימלוהרזחהלתרגסמהתאתורידגמהלאתויחנה.(WEEE)ינורטקלאו
.וזהרטמלתודעוימהףוסיאהתוכרעמלוריבעהלאלא,שומישהםויסםערצומהתאךילשהלןיאשןייצלידכםינושםירצומל

שמתשהלאלא,הליגרהתינוריעההפשאלםהייחףוסבEEEירצומתכלשהמענמיהלWEEEןומיסתאאשונה(EEE)ינורטקלאוילמשחדויצבםישמתשמהלע
תואירבלעוהביבסהלעEEEירצומלשתילאיצנטופההעפשההתאםצמצלידכ,WEEEירצומלשתוששואתהורוזחימ,הרזחהלתונימזהףוסיאהתויורשפאב
http://www.lenovo.com/recycling:תבותכבורקב,WEEEאשונבףסונעדימתלבקל.םינכוסמםירמוחלשתוחכונבקע,רוביצה

םיירחסמםינמיס
:תורחאתונידמבוא/ותירבהתוצראבLenovoלשםיירחסמםינמיסםהןלהלשםיחנומה

Access Connections

Lenovo

ThinkPad

ThinkVantage

Microsoftו-WindowsלשהתולעבבתורבחלשםיירחסמםינמיסםהMicrosoft.

DisplayPortלשירחסמןמיסאוהVideo Electronics Standards Association.

IntelלשירחסמןמיסאוהIntel Corporationתורחאתונידמבוא/ותירבהתוצראב.

.םהילעבלשתורישינמיסואםיירחסמםינמיסתויהלםייושעםיתורישואםירצומ,תורבחלשםירחאתומש
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(RoHS)םינכוסמםירמוחתלבגהלהיחנהה.Eחפסנ

RoHSיפוריאהדוחיאב
Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the

restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).

For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

RoHSןיסב
为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质，按部件分类，声明如

下。

RoHSהיקרוטב
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous

Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

RoHSהניארקואב

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