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Sikkerhedsoplysninger

Before using the product, be sure to read the safety documentation that comes with the product.

Antes de usar o produto, certifique-se de ler a documentação de segurança incluída.

Prije korištenja proizvoda svakako pročitajte priloženu dokumentaciju koja se tiče sigurnosti.

Před použitím produktu je třeba si přečíst bezpečnostní dokumentaci, která je dodávána s produktem.

Før du bruger produktet, skal du sørge for at læse de sikkerhedsforskrifter, der følger med produktet.

Lue tuotteen mukana toimitetut turvaohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä.

Avant d'utiliser le produit, veillez à bien lire la documentation relative à la sécurité fournie avec le produit.

Πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τα έγγραφα για την ασφάλεια που το συνοδεύουν.

Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die Sicherheitsdokumentation lesen, die im
Lieferumfang des Produkts enthalten ist.

A termék használata előtt mindenképpen olvassa el a termékhez kapott biztonsági előírásokat.

Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere la documentazione sulla sicurezza fornita con il prodotto.

Пред користење на производот, прочитајте ја документацијата за безбедност што се доставува со
него.

Lees, voordat u het product gebruikt, de veiligheidsdocumentatie die met het product is meegeleverd.

Før du bruker produktet, må du lese sikkerhetsdokumentasjonen som følger med produktet.Przed
skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z dokumentacją na temat bezpieczeństwa dostarczoną
wraz z produktem.

Antes de utilizar o produto, certifique-se de que lê a documentação de segurança fornecida com o produto.

Прежде чем использовать этот продукт, ознакомьтесь с документацией по технике безопасности,
входящей в комплект поставки продукта.

Pred používaním produktu si prečítajte bezpečnostnú dokumentáciu dodanú s produktom.

Preden začnete uporabljati izdelek, preberite varnostno dokumentacijo, ki ste jo prejeli skupaj z izdelkom.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer la documentación de seguridad que se entrega junto con este.

Läs säkerhetsinstruktionerna som följer med produkten innan du börjar använda den.
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Kapitel 1. Om tastaturet og musen

Dette kapitel indeholder produktbeskrivelse og vejledning til Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard &
Mouse (herefter kaldet tastaturet og musen).

Produktbeskrivelse
Tastaturet og musen er designet med den avancerede trådløs 2,4 GHz-teknologi, som sikrer konsistent og
pålidelig forbindelse. Tastaturet er designet med den populære genvejsfunktion, som giver mulighed for
kontrol med et enkelt tryk for hurtigt at afspille, justere eller slå lyden fra i lyd- og videofiler. Musen indeholder
højpræcisionslaser og rullehjul med side-til-side-rulning, hvilket gør det muligt nemt at navigere gennem
dokumenter og websider. Mininanodonglen, som understøtter plug-and-play-funktionalitet, opbevares
praktisk i musen, når du er på farten.

Ekstraudstyret omfatter følgende:

• Tastatur

• Mus

• To AA-batterier

• To AAA-batterier

• Garantioplysninger

• Software and User Guide Disc

Tastaturet set forfra
Følgende illustration viser tastaturet set forfra.

Figur 1. Tastaturet set forfra
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Genvejsfunktioner:

Slå systemhøjttalerne til/fra. Sænk systemhøjttalernes lydstyrke.

Øg systemhøjttalernes lydstyrke. Slå mikrofonen til/fra.

Opdatér. Lås styresystemet.

Start søgning i styresystem. Åbn Denne computer, Computer eller
Denne pc.

Åbn Printer. Gå tilbage til det forrige spor.

Afspil/sæt mediefilen på pause. Gå til det næste spor.

Tastaturet set bagfra
Følgende illustration viser tastaturet set bagfra.

Figur 2. Tastaturet set bagfra

1 Vippefødder: Bruges til at justere tastaturets hældning.

2 Dæksel til batterirum.
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Musen set forfra og bagfra
Følgende illustration viser musen set forfra og bagfra.

Figur 3. Musen set forfra Figur 4. Musen set bagfra

1 Højre knap 5 Dæksel til batterirum

2 Venstre knap 6 Udløserknap til batterirum

3 Bladringshjul 7 Afbryder

4 LED-indikator 8 Optisk laseroutput

Understøttede styresystemer
Tastaturet og musen understøttes på følgende styresystemer:

• Microsoft® Windows® XP (32-bit)

• Microsoft Windows Vista® (32-bit eller 64-bit)

• Microsoft Windows 7 (32-bit eller 64-bit)

• Microsoft Windows 8 (32-bit eller 64-bit)

• Microsoft Windows 8.1 (32-bit eller 64-bit)

• Microsoft Windows 10
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Kapitel 2. Installation og afinstallation af enhedsdriveren

Dette kapitel indeholder vejledning i, hvordan du installerer og fjerner enhedsdriveren til tastaturet og musen.

Installation af enhedsdriveren i Windows-styresystemer
Gør følgende for at installere enhedsdriveren i styresystemet Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10:

1. Gem alle åbne dokumenter, og afslut alle programmer.

2. Sæt cd'en Software and User Guide Disc i det optiske drev. Disken afspilles automatisk. Gør et af
følgende, hvis disken ikke afspilles automatisk:

• Klik på Kør ViewHtml.exe, hvis vinduet til automatisk afspilning vises.

• Hvis vinduet til automatisk afspilning ikke vises, skal du gøre et af følgende:

– I styresystemet Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 skal du gå til Denne computer eller
Computer og derefter dobbeltklikke på ikonen for CD/DVD-drevet.

– I styresystemet Windows 8 eller Windows 8.1 skal du åbne Stifinder og klikke på Computer eller
Denne pc og derefter dobbeltklikke på ikonen for CD/DVD-drevet.

– I Windows 10-styresystemet skal du flytte markøren til skærmens nederste venstre hjørne, søge
efter Denne pc i søgefeltet og derefter dobbeltklikke på cd/dvd-drevikonet.

3. Vælg sprog.

4. Klik på Software i venstre rude af vinduet.

5. Følg vejledningen på skærmen for at installere enhedsdriveren.

Afinstallation af enhedsdriveren i Windows-styresystemer
Gør følgende for at afinstallere enhedsdriveren i styresystemet Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10:

I Windows XP-styresystemet:

1. Klik på Start ➙ Kontrolpanel eller Start ➙ Indstillinger ➙ Kontrolpanel.

2. Afhængigt af Kontrolpanel-tilstanden skal du klikke eller dobbeltklikke på Tilføj eller fjern programmer.

3. Vælg Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard & Mouse Driver, og klik derefter på Fjern.

4. Følg vejledningen på skærmen.

I styresystemet Windows Vista eller Windows 7:

1. Klik på Start ➙ Kontrolpanel eller Start ➙ Indstillinger ➙ Kontrolpanel.

2. Gør et af følgende, afhængigt af kontrolpaneltilstanden:

• Klik på Fjern et program på menuen Programmer.

• Klik på Programmer og faciliteter.

3. Vælg Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard & Mouse Driver, og højreklik derefter med musen.
Kommandoen Fjern/rediger vises.

4. Klik på Fjern/redigér.

5. Følg vejledningen på skærmen.
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I styresystemet Windows 8:

1. Gå til Kontrolpanel ved at gøre et af følgende:

• Fra skrivebordet skal du flytte markøren til det øverste eller nederste højre hjørne af skærmen for at få
vist amuletter og derefter klikke på Indstillinger ➙ Kontrolpanel.

• Gør følgende fra skærmbilledet Start:

a. Flyt markøren til det øverste eller nederste hjørne af skærmen for at få vist amuletter.

b. Klik på Søg.

c. I skærmbilledet Apps skal du bladre til højre og klikke på Kontrolpanel i sektionen Windows
System.

2. Gør et af følgende, afhængigt af kontrolpaneltilstanden:

• Klik på Fjern et program på menuen Programmer.

• Klik på Programmer og faciliteter.

3. Vælg Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard & Mouse Driver, og højreklik derefter med musen.
Kommandoen Fjern/rediger vises.

4. Klik på Fjern/redigér.

5. Følg vejledningen på skærmen.

I styresystemet Windows 8.1:

1. Gå til Kontrolpanel ved at gøre et af følgende:

• Fra skrivebordet skal du flytte markøren til det øverste eller nederste højre hjørne af skærmen for at få
vist amuletter og derefter klikke på Indstillinger ➙ Kontrolpanel.

• Gør følgende fra skærmbilledet Start:

a. Klik på pilen i skærmens nederste venstre hjørne for at gå til skærmen Apps.

b. Rul til højre side, og klik på Kontrolpanel i sektionen Windows System.

2. Gør et af følgende, afhængigt af kontrolpaneltilstanden:

• Klik på Fjern et program på menuen Programmer.

• Klik på Programmer og faciliteter.

3. Vælg Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard & Mouse Driver, og højreklik derefter med musen.
Kommandoen Fjern/rediger vises.

4. Klik på Fjern.

5. Følg vejledningen på skærmen for at fjerne enhedsdriveren.

I styresystemet Windows 10:

1. Fra skrivebordet skal du flytte markøren til det nederste venstre hjørne af skærmen og søge efter
Kontrolpanel i søgefeltet.

2. Gør et af følgende, afhængigt af kontrolpaneltilstanden:

• Klik på Fjern et program på menuen Programmer.

• Klik på Programmer og faciliteter.

3. Markér Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard & Mouse Driver, og højreklik derefter med musen.
Kommandoen Fjern vises.

4. Klik på Fjern.

5. Følg vejledningen på skærmen for at fjerne enhedsdriveren.
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Kapitel 3. Installation af tastaturet og musen

Dette emne indeholder oplysninger om, hvordan man installerer tastaturet og musen.

Bemærk: Før du installerer tastaturet og musen, skal du kontrollere, at du har installeret driveren korrekt.

Gør følgende for at installere tastaturet og musen:

1. Gør følgende for at installere musen:

a. Tryk på udløserknappen til batterirummet.

Figur 5. Åbning af batterirummet

b. Tag donglen ud.

Figur 6. Udtagning af donglen
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c. Slut donglen til et ledigt USB-stik på computeren.

Figur 7. Tilslutning af donglen til et USB-stik

d. Indsæt to AA-batterier i musens batterirum i henhold til polaritetsindikatorerne.

Figur 8. Installation af musens batterier

Pas på:
RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET IKKE INSTALLERES KORREKT. BORTSKAF
BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL VEJLEDNINGEN.

e. Luk dækslet til batterirummet, og skub det fremad, indtil det glider på plads med et klik.

Figur 9. Lukning af dækslet til batterirummet
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f. Skub tænd/slukknappen til positionen tændt, hvorefter lysdioden (LED) tændes.

Figur 10. Skub tænd/slukknappen til positionen tændt

Bemærkninger:

• Den grønne lysdiode angiver, at musen er klar til brug.

• En rød blinkende lysdiode angiver, at der ikke er så meget strøm på batterierne.

• Skub tænd/slukknappen til positionen slukket, når du ikke bruger musen. Dette forlænger
batteriets levetid.

2. Installer tastaturet ved at åbne dækslet til batterirummet og installere to AAA-batterier i henhold til
polaritetsindikatorerne. Tastaturet er klar til brug.

Figur 11. Installation af tastaturbatterier

Pas på:
RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET IKKE INSTALLERES KORREKT. BORTSKAF BRUGTE
BATTERIER I HENHOLD TIL VEJLEDNINGEN.
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Kapitel 4. Opbevaring af donglen

Dette emne indeholder oplysninger om, hvordan man opbevarer donglen.

Når du ikke bruger tastaturet og musen, skal du opbevare donglen i musens eller tastaturets batterirum
som vist:

Figur 12. Opbevaring af donglen i musens batterirum

Figur 13. Opbevaring af donglen i tastaturets batterirum
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Tillæg A. Service og support

Oplysningerne nedenfor beskriver den tekniske support, der er tilgængelig til produktet i garantiperioden
eller i produktets levetid. Læs Lenovo Begrænset garanti for at få et fuldstændigt overblik over Lenovos
garantibetingelser.

Teknisk onlinesupport
Teknisk onlinesupport er tilgængelig i hele produktets levetid på:
http://www.lenovo.com/support

I garantiperioden er det også muligt at få hjælp til udskiftning eller ombytning af defekte komponenter.
Derudover er du muligvis berettiget til service på din adresse, hvis ekstraudstyret er installeret i en
Lenovo-computer. Teknikeren fra Lenovo kan hjælpe med at finde den bedste løsning.

Teknisk telefonsupport
90 dage efter at ekstraudstyret ikke længere sælges, vil support til installation og konfiguration via Customer
Support Center blive trukket tilbage. Derefter bliver support annulleret eller gjort tilgængelig mod betaling
efter Lenovos valg. Yderligere support er tilgængelig mod et mindre gebyr.

Inden du kontakter Lenovo teknisk support, skal du sørge for at have følgende oplysninger klar: Navn
og partnummer på ekstraudstyret, kvittering, navn på computerproducenten, model, serienummer,
brugervejledning, nøjagtig ordlyd af alle fejlmeddelelser, beskrivelse af problemet, oplysninger om systemets
hardware- og softwarekonfiguration.

Teknikeren kan muligvis hjælpe dig med at løse problemet via telefonen, mens du sidder ved computeren.

Telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel. Du kan altid finde den sidste nye Lenovo
Support-telefonliste på http://www.lenovo.com/support/phone. Kontakt din Lenovo-forhandler, hvis der ikke
er angivet et telefonnummer for det land eller område, som du bor i.

Handicapvenlighed

Dokumentation i tilgængelige formater

Lenovo tilbyder elektronisk dokumentation i tilgængelige formater, f.eks. korrekt mærkede PDF-filer eller
HTML-filer (HyperText Markup Language). Lenovos elektroniske dokumentation er udviklet for at sikre,
at synshandicappede brugere kan læse dokumentationen ved hjælp af en skærmlæser. Hvert billede i
dokumentationen har også passende alternativ tekst, der forklarer billedet, så synshandicappede brugere
kan forstå billedet, når de bruger en skærmlæser.

Programmet Adobe Reader skal være installeret på computeren, for at du kan åbne og se PDF-filer. Du kan
også downloade programmet Adobe Reader på:
http://www.adobe.com

© Copyright Lenovo 2011, 2016 13
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Tillæg B. Lenovo Begrænset garanti

L505-0010-02 08/2011

Denne Begrænsede Lenovo-garanti består af følgende dele:

Del 1 - Standardvilkår

Del 2 - Særlige vilkår for specifikke lande

Del 3 - Oplysninger om garantiservice

Vilkårene i Del 2 erstatter eller ændrer vilkårene i Del 1 som angivet for et bestemt land.

Del 1 - Standardvilkår
Denne Begrænsede Lenovo-Garanti gælder kun Lenovo-hardwareprodukter, som De køber til
egen brug og ikke til videresalg. Denne Begrænsede Lenovo-garanti kan læses på andre sprog på
www.lenovo.com/warranty.

Hvad denne garanti omfatter

Lenovo garanterer, at alle Lenovo-hardwareprodukterne, De køber, er fri for materiale- og fabrikationsfejl ved
normal brug i garantiperioden. Garantien for et produkt begynder på den oprindelige købsdato, som fremgår
af Deres kvittering eller faktura, eller som på anden vis er specificeret af Lenovo. Den garantiperiode og den
type service, der ydes på produktet i henhold til garantien, er som angivet nedenfor i “Del 3 - Oplysninger
om garantiservice”. Denne garanti gælder kun for produkter i det land eller område, hvor de er købt.

DENNE GARANTI ER DERES ENESTE GARANTI, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR EVENTUELLE
ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER OG FORUDSÆTNINGER, HERUNDER
EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER OG FORUDSÆTNINGER VEDRØRENDE SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DA VISSE LANDES LOVGIVNING IKKE TILLADER
FRASKRIVELSER VEDRØRENDE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, GÆLDER
OVENNÆVNTE FRASKRIVELSER MULIGVIS IKKE DEM. I SÅ FALD VIL GARANTIERNE KUN GÆLDE I
DET OMFANG OG I DET TIDSRUM, DER KRÆVES AF LOVGIVNINGEN, OG DE VIL VÆRE BEGRÆNSET
TIL GARANTIPERIODEN. DA VISSE LANDES LOVGIVNING IKKE TILLADER BEGRÆNSNINGER
I VARIGHEDEN AF EN STILTIENDE GARANTI, GÆLDER OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER I
GARANTIENS VARIGHED MULIGVIS IKKE DEM.

Sådan får De service i garantiperioden

Hvis produktet ikke virker i henhold til garantien i garantiperioden, kan De få garantiservice ved at kontakte
Lenovo eller en Serviceudbyder, der er godkendt af Lenovo. De kan se en oversigt over godkendte
Serviceudbydere med tilhørende telefonnumre på: www.lenovo.com/support/phone.

Garantiservice er muligvis ikke tilgængelig alle steder, ligesom den kan variere fra sted til sted. De kan blive
opkrævet betaling for service, der udføres uden for Serviceudbyderens normale serviceområde. Kontakt den
lokale Serviceudbyder for nærmere oplysninger om netop Deres område.

Kundeforpligtelser for Garantiservice

Inden der ydes garantiservice, skal De gøre følgende:
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• følge de reklamationsprocedurer, som er angivet af Serviceudbyderen
• tage kopi af eller sikre alle programmer og data, som findes på produktet
• sørge for, at Serviceudbyderen har alle systemnøgler eller kodeord
• sørge for, at Serviceudbyderen har tilstrækkelig, fri og sikker adgang til Deres adresse til at yde service
• fjerne alle data, herunder fortrolige oplysninger, ejerskabsoplysninger og personlige oplysninger, fra

produktet, eller hvis De ikke kan fjerne sådanne oplysninger, ændre oplysningerne for at forhindre, at
en anden part får adgang til dem, eller således at de ikke er personlige data i henhold til den gældende
lovgivning. Serviceudbyderen er ikke ansvarlig for tab eller videregivelse af nogen data, herunder
fortrolige oplysninger, ejerskabsoplysninger eller personlige oplysninger på et produkt, der er returneret
eller opnået adgang til med henblik på garantiservice

• fjerne alle faciliteter, dele, ekstraudstyr, ændringer og tilslutninger, der ikke er dækket af garantien
• sørge for, at produktet eller delen ikke er behæftet med juridiske begrænsninger, der forhindrer udskiftning
• hvis De ikke er ejer af et produkt eller en del, opnå ejerens tilladelse til, at Serviceudbyderen yder

garantiservice

Hvad Serviceleverandøren vil gøre for at afhjælpe problemet

Når De kontakter en Serviceudbyder, skal De følge de specificerede procedurer for fejlfinding og
problemløsning.

Serviceudbyderen vil forsøge at identificere og løse Deres problem over telefonen, via e-mail eller via
fjernassistance. Serviceudbyderen kan give Dem anvisninger om at downloade og installere bestemte
softwareopdateringer.

Nogle problemer kan løses ved, at De selv udskifter en del. Sådanne dele kaldes “Customer Replaceable
Unit” eller “CRU”. I så fald sender Serviceudbyderen CRU-delen til Dem, og De foretager derefter selv
udskiftningen.

Hvis problemet ikke kan løses over telefonen, ved at De installerer softwareopdateringerne eller installerer en
CRU, vil Serviceudbyderen yde service i henhold til den type garantiservice, der er angivet for produktet
under nedenstående “Del 3 - Garantioplysninger”.

Hvis Serviceudbyderen konstaterer, at Deres produkt ikke kan repareres, udskifter Serviceudbyderen
produktet med et produkt med mindst tilsvarende funktionalitet.

Hvis Serviceudbyderen konstaterer, at Deres produkt hverken kan repareres eller udskiftes, har De i henhold
til denne Begrænsede Garanti alene ret til at returnere produktet til det sted, De har købt det, eller til Lenovo
for at få refunderet købsprisen.

Udskiftning af produkter og dele

Når der som led i den service, der ydes i henhold til garantien, sker udskiftning af et produkt eller en del,
bliver det produkt eller den del, der udskiftes, Lenovos ejendom, og det nye produkt eller den nye del, der
installeres, bliver Deres ejendom. Kun uændrede Lenovo-produkter og -dele er kvalificerede til udskiftning.
Det produkt eller den del fra Lenovo, der installeres i stedet, er ikke nødvendigvis ny, men vil være i god og
funktionsdygtig stand og med mindst tilsvarende funktionalitet som det udskiftede produkt eller element.
Det nye produkt eller den nye del får samme garantistatus som det udskiftede produkt.

Brug af personlige kontaktoplysninger

Hvis De modtager service i henhold til denne garanti, autoriserer De Lenovo til at opbevare, benytte og
behandle oplysninger om den udførte service og Deres kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnumre,
adresse og e-mail-adresse. Lenovo må bruge disse oplysninger til at udføre service i henhold til denne
garanti. Vi kan f.eks. kontakte Dem for at høre, hvor tilfreds De har været med den udførte garantiservice
eller for at informere Dem om eventuelle produkter, der er blevet tilbagekaldt, eller sikkerhedsmæssige
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forhold. I den forbindelse autoriserer De Lenovo til at overføre Deres oplysninger til et andet land, hvor vi
driver forretning og til at videregive dem til andre, der handler på vores vegne. Vi kan ligeledes videregive
oplysningerne som følge af lovgivningsmæssige krav. Lenovos praksis vedrørende personlige oplysninger
kan læses på www.lenovo.com/.

Hvad denne garanti ikke dækker

Garantien dækker ikke følgende:
• at produktet fungerer fejlfrit og uden afbrydelser
• tab eller beskadigelse af Deres data forårsaget af et produkt
• softwareprogrammer, uanset om disse er leveret sammen med produktet eller installeret efterfølgende
• fejl eller skade, der opstår som følge af forkert brug, misbrug, uheld, ændring, uegnet fysisk miljø eller

driftsmiljø, naturkatastrofer, overspænding, uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller brug, der ikke er i
overensstemmelse med produktinformationsmateriale

• skade, der skyldes en uautoriseret serviceudbyder
• fejl eller skade, der skyldes eventuelle tredjepartsprodukter, herunder dem, som Lenovo på Deres

anmodning måtte tilvejebringe eller indbygge i Lenovo-produktet
• enhver form for teknisk eller anden support såsom assistance til “hvordan”-spørgsmål og spørgsmål,

der vedrører produktets opsætning og installation
• produkter eller dele med en ændret identifikationsmærkat, eller hvorfra identifikationsmærkaten er blevet

fjernet

Ansvarsbegrænsning

Lenovo er kun ansvarlig for tab eller beskadigelse af Deres produkt, mens det er i Serviceudbyderens
besiddelse eller under transport, hvis Serviceudbyderen har ansvaret for transporten.

Hverken Lenovo eller Serviceudbyderen er ansvarlige for tab eller videregivelse af nogen data, herunder
fortrolige oplysninger, ejerskabsoplysninger eller personlige oplysninger, der er indeholdt i et produkt.

LENOVO, DERES ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER, FORHANDLERE ELLER
SERVICEUDBYDERE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, OG UANSET OM EN BEFØJELSE,
DER ER ANGIVET HERI, IKKE OPFYLDER DET EGENTLIGE FORMÅL MED BEFØJELSEN, VÆRE
ANSVARLIGE FOR NOGET AF FØLGENDE, SELVOM DE ER INFORMERET OM MULIGHEDEN DERAF,
OG UANSET OM KRAVET ER BASERET PÅ KONTRAKT, GARANTI, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT
ANSVAR ELLER ANDEN ANSVARSTEORI: 1) KRAV FRA TREDJEPART IMOD DEM FOR SKADER; 2)
TAB, BESKADIGELSE ELLER VIDEREGIVELSE AF DERES DATA; 3) SÆRLIGE, HÆNDELIGE, PØNALT
BEGRUNDEDE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT
FORTJENESTE, FORRETNINGSINDTÆGTER, GOODWILL ELLER FORVENTEDE BESPARELSER. I
INTET TILFÆLDE VIL DET SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR LENOVO, DERES ASSOCIEREDE
SELSKABER, LEVERANDØRER, FORHANDLERE ELLER SERVICEUDBYDERE FOR SKADER
AF NOGEN ÅRSAG OVERSTIGE BELØBET FOR FAKTISKE DIREKTE SKADER, SOM IKKE KAN
OVERSTIGE DET BELØB, DER ER BETALT FOR PRODUKTET.

OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE ERSTATNING FOR PERSONSKADE (HERUNDER
DØD), SKADE PÅ FAST EJENDOM ELLER LØSØRE, SOM I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN ER
OMFATTET AF LENOVOS ERSTATNINGSPLIGT. VISSE LANDES LOVGIVNING TILLADER IKKE
FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF FØLGESKADER, OG OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER
ELLER FRASKRIVELSER GÆLDER SÅLEDES MULIGVIS IKKE DEM.

Deres yderligere rettigheder

DENNE GARANTI GIVER DEM SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DE KAN HAVE ANDRE
RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN GÆLDENDE LOVGIVNING I DERES LAND. DE KAN OGSÅ
HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL EN SKRIFTLIG AFTALE MED LENOVO. INTET I
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DENNE GARANTI PÅVIRKER LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER
BEGRÆNSES VED AFTALE, HERUNDER FORBRUGERNES RETSSTILLING I HENHOLD TIL LOVE OG
BESTEMMELSER VEDRØRENDE SALG AF FORBRUGSVARER.

Del 2 - Særlige vilkår for specifikke lande
Australien

“Lenovo” betyder Lenovo (Australien og New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresse:
Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: +61 2 8003 8200. E-mail:
lensyd_au@lenovo.com

Følgende erstatter det samme afsnit i Del 1:

Hvad denne garanti omfatter:

Lenovo garanterer, at alle hardwareprodukterne, De køber, er fri for materiale- og fabrikationsfejl ved
normal brug og betingelser i garantiperioden. Hvis produktet ikke virker på grund af en omfattet defekt i
garantiperioden, vil Lenovo levere en afhjælpning til Dem i henhold til denne Begrænsede garanti. Garantien
for et produkt begynder på den oprindelige købsdato, der står på kvitteringen eller fakturaen, medmindre
Lenovo skriftligt meddeler andet. Den garantiperiode og den type service, der ydes på produktet i henhold til
garantien, er angivet nedenfor i Del 3 - Oplysninger om garantiservice.

DE FORDELE, DER GIVES I HENHOLD TIL DENNE GARANTI, SUPPLERER DERES RETTIGHEDER
OG BEFØJELSER I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, HERUNDER RETTIGHEDER I HENHOLD TIL
DEN AUSTRALSKE FORBRUGERLOVGIVNING.

Følgende erstatter det samme afsnit i Del 1:

Udskiftning af produkter og dele:

Når der som led i den service, der ydes i henhold til garantien, sker udskiftning af et produkt eller en del,
bliver det produkt eller den del, der udskiftes, Lenovos ejendom, og det nye produkt eller den nye del, der
installeres, bliver Deres ejendom. Kun uændrede Lenovo-produkter og -dele er kvalificerede til udskiftning.
Det produkt eller den del fra Lenovo, der installeres i stedet, er ikke nødvendigvis ny, men vil være i god og
funktionsdygtig stand og med mindst tilsvarende funktionalitet som det udskiftede produkt eller element.
Det nye produkt eller den nye del får samme garantistatus som det udskiftede produkt. Produkter og dele,
der er sendt til reparation, kan blive udskiftet med renoverede produkter eller dele af samme type i stedet for
at blive repareret. Renoverede dele kan anvendes til reparation af produktet. Reparation af produktet kan
medføre tab af data, hvis produktet kan opbevare brugergenererede data.

Følgende er tilføjet til det samme afsnit i Del 1:

Brug af personlige kontaktoplysninger:

Lenovo vil ikke kunne udføre deres service i henhold til denne garanti, hvis De nægter at udlevere Deres
oplysninger til os, eller hvis De ikke ønsker, at vi skal overføre Deres oplysninger til vores agent eller
underleverandør. Du har ret til at få adgang til dine personlige kontaktoplysninger og anmode om at få rettet
eventuelle fejl deri i henhold til Privacy Act 1988 (Lov om privatlivets fred af 1988) ved at kontakte Lenovo.

Følgende erstatter det samme afsnit i Del 1:

Ansvarsbegrænsning:
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Lenovo er kun ansvarlig for tab eller beskadigelse af Deres produkt, mens det er i Serviceudbyderens
besiddelse eller under transport, hvis Serviceudbyderen har ansvaret for transporten.

Hverken Lenovo eller Serviceudbyderen er ansvarlige for tab eller videregivelse af nogen data, herunder
fortrolige oplysninger, ejerskabsoplysninger eller personlige oplysninger, der er indeholdt i et produkt.

I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, VIL LENOVO, DERES ASSOCIEREDE SELSKABER,
LEVERANDØRER, FORHANDLERE ELLER SERVICEUDBYDERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER,
OG UANSET OM EN BEFØJELSE, DER ER ANGIVET HERI, IKKE OPFYLDER DET EGENTLIGE FORMÅL
MED BEFØJELSEN, VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGET AF FØLGENDE, SELVOM DE ER INFORMERET
OM MULIGHEDEN DERAF, OG UANSET OM KRAVET ER BASERET PÅ KONTRAKT, GARANTI,
FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN ANSVARSTEORI: 1) KRAV FRA TREDJEPART
IMOD DEM FOR SKADER; 2) TAB, BESKADIGELSE ELLER VIDEREGIVELSE AF DERES DATA; 3)
SÆRLIGE, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER,
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT FORTJENESTE, FORRETNINGSINDTÆGTER, GOODWILL ELLER
FORVENTEDE BESPARELSER. I INTET TILFÆLDE VIL DET SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR
FOR LENOVO, DERES ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER, FORHANDLERE ELLER
SERVICEUDBYDERE FOR SKADER AF NOGEN ÅRSAG OVERSTIGE BELØBET FOR FAKTISKE
DIREKTE SKADER, SOM IKKE KAN OVERSTIGE DET BELØB, DER ER BETALT FOR PRODUKTET.

OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE ERSTATNING FOR PERSONSKADE (HERUNDER
DØD), SKADE PÅ FAST EJENDOM ELLER LØSØRE, SOM I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN ER
OMFATTET AF LENOVOS ERSTATNINGSPLIGT.

Følgende erstatter det samme afsnit i Del 1:

Deres yderligere rettigheder:

DENNE GARANTI GIVER DEM SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DE HAR DESUDEN ANDRE
RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, HERUNDER RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN
AUSTRALSKE FORBRUGERLOVGIVNING. INTET I DENNE GARANTI BEGRÆNSER EVENTUELLE
FORBRUGERRETTIGHEDER, DE MÅTTE HAVE I HENHOLD TIL UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER.

Vores produkter leveres f.eks. med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den australske
forbrugerlovgivning. De er berettiget til en udskiftning eller en tilbagebetaling for en større fejl og til
kompensation for ethvert andet forudsigeligt tab eller skade. De er desuden berettiget til at få produkter
repareret eller udskiftet, hvis produkterne ikke er af en acceptabel kvalitet, og fejlen ikke er en større fejl.

New Zealand

Følgende er tilføjet til det samme afsnit i Del 1:

Brug af personlige oplysninger:

Lenovo vil ikke kunne udføre deres service i henhold til denne garanti, hvis De nægter at udlevere Deres
oplysninger til os, eller hvis De ikke ønsker, at vi skal overføre Deres oplysninger til vores agent eller
underleverandør. De har ret til at få adgang til Deres personlige oplysninger og anmode om at få rettet
eventuelle fejl deri i henhold til Privacy Act 1993 (Lov om privatlivets fred af 1993) ved at kontakte Lenovo
(Australien og New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresse: Level 10, North Tower, 1-5 Railway
Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: 61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com

Bangladesh, Cambodja, Indien, Indonesien, Nepal, Filippinerne, Vietnam og Sri Lanka

Følgende er tilføjet til Del 1:
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Tvister

Tvister, der udspringer af eller i forbindelse med denne garanti, afgøres endeligt og bindende ved voldgift i
Singapore. Denne garanti skal være underlagt, fortolkes i henhold til og håndhæves i overensstemmelse med
lovgivningen i Singapore uden hensyntagen til internationale privatretlige regler. Hvis De har købt produktet
i Indien, skal eventuelle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med denne garanti, afgøres endeligt
og bindende ved voldgift i Bangalore i Indien. Voldgift i Singapore afholdes i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende “SIAC-regler” (Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Center). Voldgift i
Indien afholdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning i Indien. Voldgiftskendelsen
er endelig og bindende for parterne og kan ikke indbringes for de almindelige domstole. Voldgiftskendelsen
skal være skriftlig og angive præmisserne for kendelsen. Al voldgiftsbehandling og alle dokumenter, der
fremlægges herunder, skal foregå og udfærdiges på engelsk. Den engelsksprogede version af denne garanti
har forrang for versioner på alle andre sprog i sådanne voldgiftsbehandlinger.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Følgende er tilføjet til Del 1:

Kunder i EØS kan kontakte Lenovo på følgende adresse: EMEA Service Organisation, Lenovo (International)
B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. Service i henhold til denne garanti på
Lenovo-hardwareprodukter, som er købt i et EØS-land, ydes i alle de EØS-lande, hvor Lenovo har lanceret
og markedsført produktet.

Rusland

Følgende er tilføjet til Del 1:

Løbetid for produktservice

Løbetiden for produktservice er fire (4) år fra den oprindelige købsdato.

Del 3 - Oplysninger om garantiservice

Produkttype
Land eller område, hvor

maskinen er købt Garantiperiode
Den type service, der er
omfattet af garantien

Lenovo Ultraslim Plus
Wireless Keyboard &
Mouse

Hele verden 3 år 1, 4

Hvis dette er nødvendigt, yder Serviceudbyderen reparations- eller udskiftningsservice afhængigt af den type
service, der er omfattet af garantien for Deres produkt, og den service, der er tilgængelig. Servicetidspunkt
afhænger af reklamationstidspunkt, om de nødvendige reservedele er til rådighed og andre forhold.

Den type service, der er omfattet af garantien

1. CRU-tjeneste (“Customer Replaceable Unit”)

Ved CRU-service sender serviceudbyderen CRU-dele til Dem på serviceudbyderens regning, og De foretager
derefter selv installationen. Oplysninger om CRU-dele og udskiftningsvejledning leveres sammen med Deres
produkt, men kan også fås ved henvendelse til Lenovo. CRU'er, som De nemt selv kan installere, kaldes
“Self-service CRU'er”. “Optional-service CRU'er” er CRU'er, der muligvis kræver visse tekniske færdigheder
og værktøj. Installation af Self-service CRU-dele er Deres ansvar. De kan bede en Serviceudbyder om at
installere Optional-service CRU-dele i henhold til en af de andre typer service, som er omfattet af garantien
for Deres produkt. De kan muligvis købe en tillægsservice fra en Serviceudbyder eller Lenovo, som dækker,
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at Self-service CRU-dele installeres for Dem. De kan finde en oversigt over CRU-dele, og hvilken type de er,
i den vejledning, der blev leveret med produktet, eller på www.lenovo.com/CRUs. Hvis en defekt CRU-del
skal returneres, vil det være angivet i den vejledning, der leveres sammen med en ny CRU-del. Når Lenovo
kræver, at delen returneres: 1) vil De sammen med den nye CRU-del modtage returneringsanvisninger,
en frankeret returmærkat samt returneringsemballage, og 2) De vil eventuelt blive faktureret for den nye
CRU-del, hvis Serviceudbyderen ikke har modtaget den defekte CRU-del fra Dem senest tredive (30) dage
efter, at De har modtaget den nye CRU-del.

2. Onsite-service

Ved onsite-service reparerer eller udskifter en Serviceudbyder produktet på Deres adresse. De skal stille
et velegnet arbejdsområde til rådighed for Serviceudbyderen, således at det er muligt at skille produktet
ad og samle det igen. Visse reparationer skal muligvis udføres på et servicecenter. Hvis det er tilfældet,
sender Serviceudbyderen produktet til servicecenteret for egen regning.

3. Kurér- eller depotservice

Ved kurér- eller depotservice repareres eller udskiftes Deres produkt hos et nærmere angivet servicecenter,
og forsendelsen foregår på Serviceudbyderens regning. De er ansvarlig for at frakoble produktet og pakke
det i emballage til brug for returneringen af Deres produkt til det pågældende servicecenter. En kurér
henter Deres produkt og afleverer det til servicecentret. Servicecenteret returnerer produktet til Dem for
egen regning.

4. Kundeindleveringsservice

Ved kundeindleveringsservice repareres eller udskiftes Deres produkt, efter De har indleveret det til
et nærmere angivet servicecenter. De bærer selv risikoen og udgifterne i den forbindelse. Efter endt
reparation eller udskiftning vil produktet stå klar til Deres afhentning. Hvis De ikke afhenter produktet, kan
Serviceudbyderen disponere over produktet efter eget valg, uden ansvar over for Dem.

5. Indsendelsesservice

Ved indsendelsesservice repareres eller udskiftes Deres produkt på et nærmere angivet servicecenter,
efter de har indleveret det. De bærer selv risikoen og udgifterne i den forbindelse. Når produktet er blevet
repareret eller udskiftet, returneres det til Dem på Lenovos risiko og regning, medmindre andet angives
af Serviceudbyderen.

6. Kunde-tovejs-indsendelsesservice

Ved kunde-tovejs-indsendelsesservice repareres eller udskiftes Deres produkt, efter De har indleveret det
til et nærmere angivet servicecenter. De bærer selv risikoen og udgifterne i den forbindelse. Efter endt
reparation eller udskiftning vil produktet stå klar til Dem til returforsendelse på Deres risiko og regning.
Hvis De ikke arrangerer returforsendelse, kan Serviceudbyderen disponere over produktet efter eget valg,
uden ansvar over for Dem.

7. Produktudskiftningsservice

Ved produktudskiftningsservice sender Lenovo et udskiftningsprodukt til Deres adresse. Installation og
funktionskontrol er Deres ansvar. Det nye produkt bliver Deres ejendom, og det defekte produkt bliver
Lenovos ejendom. De skal returnere det defekte produkt til Lenovo i den emballage, De har modtaget det
nye produkt i. Forsendelsesomkostninger betales af Lenovo. Hvis De ikke benytter den emballage, det nye
produkt blev leveret i, kan De holdes ansvarlig for skade på det defekte produkt, hvis det beskadiges under
forsendelsen. De vil blive faktureret for det nye produkt, hvis Lenovo ikke har modtaget det defekte produkt,
senest 30 dage efter De har modtaget det nye produkt.
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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 CV y 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.

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
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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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Tillæg C. Overensstemmelsesoplysninger

De seneste overensstemmelsesoplysninger findes på:
http://www.lenovo.com/compliance

Bemærkninger vedr. elektronisk stråling
Nedenstående oplysninger gælder for Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard & Mouse.

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard – KBRF3971 (FCC-id: EMJKKBRF3971)

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse – MORFFHL (FCC-id: EMJMMORFFHL)

Dongle til Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse – MORFFHL-D (FCC-id: EMJDMORFFHL-D)

Federal Communications Commission Declaration of Conformity
Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard & Mouse - 0A34032

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
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Phone Number: 919-294-5900

RF Exposure Statement
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The radiated energy from the Lenovo Ultraslim Wireless Keyboard & Mouse conforms to the FCC limit of the
SAR (Specific Absorption Rate) requirement set forth in 47 CFR Part 2 section 1093.

Canada – Industry Canada (IC)

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard – KBRF3971 (IC ID: 4251A-KBRF3971)

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse – MORFFHL (IC ID: 4251A-MMORFFHL)

Dongle for Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse – MORFFHL-D (IC ID: 4251A-DMORFFHLD)

Low Power License-Exempt Radio Communication Devices (RSS-210)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Permis d’émission à faible puissance – Cas des appareils de communications radio

L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de
brouillage, et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même
si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Exposure of humans to RF fields (RSS-102)

The Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard, Mouse, and Dongle employ low gain integral antennas that
do not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6,
obtainable from Health Canada's Web site at http://www.hc-sc.gc.ca/

The radiated energy from the Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard, Mouse, and Dongle antennas
conforms to the IC limit of the RF exposure requirement regarding IC RSS-102, Issue 2 clause 4.2.

Exposition des êtres humains aux champs radioélectriques (RF) (CNR-102)

Le clavier sans fil, la souris et le dongle Lenovo ultra mince plus utilisent des antennes intégrales à faible
gain qui n'émettent pas un champ électromagnétique supérieur aux normes imposées par le Ministère de
la santé canadien pour la population; consultez le Safety Code 6 sur le site Web du Ministère de la santé
canadien à l'adresse http://www.hc-sc.gc.ca/

L'énergie émise par les antennes du clavier sans fil, la souris et le dongle Lenovo ultra mince plus respecte
la limite d'exposition aux radiofréquences telle que définie par Industrie Canada dans la clause 4.2 du
document CNR-102.

Industry Canada Compliance Statement

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

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
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for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed
communication devices.

Europe - EU Declaration of Conformity for Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard & Mouse

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

German Class B compliance statement

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur
Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten
und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden.
Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

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

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit
von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für
Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen
- CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo
(Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, 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

Notice for users in Korea

Note that this device has been certified for residential use and may be used in any environment.
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Japan VCCI Class B compliance statement

Lenovo product service information for Taiwan

Eurasian compliance mark

Products intended for sale within the European Union are marked with the Conformité Européenne (CE)
Marking, which indicates compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments,
identified below.

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that this Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard &
Mouse is in compliance with the essential requirements and other relavant provisions of Directive 1999/5/EC.
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Notice for users in Croatia
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Notice for users in Saudi Arabia

For model: Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard – KBRF3971
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Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse – MORFFHL
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Lenovo Ultraslim Plus Wireless Dongle – MORFFHL-D
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Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard Taiwan NCC ID:
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Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse Taiwan NCC ID:

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Dongle Taiwan NCC ID:

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard – KBRF3971 India ETA: ETA-1071/2011/WRLO

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse – MORFFHL India ETA: ETA-1073/2011/WRLO

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Dongle – MORFFHL-D India ETA: ETA-1072/2011/WRLO

Indonesia

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard – KBRF3971

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse – MORFFHL

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Dongle – MORFFHL-D

Mexico

Teclado inalambrico modelo KBRF3971

Mexico COFETEL: RCPLEKB12-0391

Mouse inalambrico modelo MORFFHL

Mexico COFETEL: RCPLEMO12-0392

Dispositivo de aceso inalambrico MORFFHL-D

Mexico COFETEL: RCPLEMO12-0393
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Mexico regulatory notice

Advertensia: 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.

South Africa

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard – KBRF3971 South Africa ICASA:

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse – MORFFHL South Africa ICASA:

Lenovo Ultraslim Plus Wireless Dongle – MORFFHL-D South Africa ICASA:

Notice for users in Thailand

For models: Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard (KBRF3971), Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse
(MORFFHL), and Lenovo Ultraslim Plus Wireless Dongle (MORFFHL-D)

This wireless communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety
Standard for the Use of Wireless Communication Devices on Human Health announced by the National
Telecommunications Commission.

Notice for users in the United Arab Emirates

For models: Lenovo Ultraslim Plus Wireless Keyboard (KBRF3971), Lenovo Ultraslim Plus Wireless Mouse
(MORFFHL), and Lenovo Ultraslim Plus Wireless Dongle (MORFFHL-D)

Telecommunications Regulatory Authority (TRA) approved

For model KBRF3971:
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For model MORFFHL:

For model MORFFHL-D:
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Tillæg D. Bemærkninger

Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter eller serviceydelser eller det udstyr, der omtales i dette dokument,
i alle lande. Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes
i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-serviceydelse skal ikke betyde, at
det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter,
programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes. Det er
brugerens ansvar at vurdere og kontrollere andre produkters, programmers og serviceydelsers funktion.

Lenovo kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det område, dette dokument
dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af
dokumentet. Forespørgsler om licens kan sendes til:

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

LENOVO LEVERER DENNE BOG, SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI.
LENOVO PÅTAGER SIG INGEN FORPLIGTELSER, UANSET EVENTUELLE FORVENTNINGER VEDRØRENDE
EGNETHED ELLER ANVENDELSE. Visse landes lovgivning tillader ikke fraskrivelser eller begrænsninger
vedrørende udtrykkelige eller underforståede garantier. Ovennævnte fraskrivelser gælder derfor muligvis
ikke Dem.

Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Ændringer foretages løbende. Ændringer til oplysninger i
dette dokument inkorporeres i nye udgaver af dokumentet. Lenovo kan når som helst og uden forudgående
varsel foretage forbedringer eller ændringer af de produkter og/eller de programmer, der beskrives i dette
dokument.

Oplysninger om genanvendelse og miljø
Lenovo opfordrer ejere af (IT)-udstyr til at aflevere udstyret til genbrug på ansvarlig vis, når der ikke længere
er brug for udstyret. Lenovo tilbyder en række programmer og serviceydelser, der kan hjælpe med genbrug
af IT-produkter. Der er flere oplysninger om genbrug af Lenovo-produkter på adressen:
http://www.lenovo.com/recycling

Der findes oplysninger vedrørende genbrug of bortskaffelse for Japan på:
http://www.lenovo.com/recycling/japan

De seneste miljømæssige oplysninger findes på:
http://www.lenovo.com/ecodeclaration

Oplysninger vedrørende genbrug for Kina
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Oplysninger vedrørende genbrug for Brasilien

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.

Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for den Europæiske Union

Bemærkning: Dette mærke gælder kun for lande i den Europæiske Union (EU).

Batterier eller emballage til batterier er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2006/66/EC vedrørende
batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlægger de rammer, der
gælder for returnering og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer i hele EU. Mærkaten påsættes
forskellige batterier for at angive, at batteriet ikke må smides væk, når det er udtjent, men skal genvindes i
henhold til dette direktiv.

I overensstemmelse med EU-direktiv 2006/66/EC, skal batterier og akkumulatorer mærkes for at angive, at de
skal indsamles separat og genbruges efter endt levetid. Mærkaten på batteriet kan også indeholde et kemisk
symbol for det pågældende metal i batteriet (Pb for bly, Hg for kviksølv, og Cd for cadmium). Brugere af
batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe batterier og akkumulatorer som usorteret husholdningsaffald,
men skal bruge den indsamlingsordning, der er etableret for kunder med henblik på returnering, genbrug og
behandling af batterier og akkumulatorer. Kundernes medvirken er vigtig for at minimere den eventuelle
påvirkning af miljøet og menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af skadelige stoffer.

Før elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) kasseres eller indleveres til en indsamlingssted, skal slutbrugeren af
udstyr, der indeholder batterier og/eller akkumulatorer, fjerne sådanne batterier og akkumulatorer, så de
kan indsamles særskilt.

Bortskaffelse af litiumbatterier og -batteripakker fra Lenovo-produkter

Der er muligvis monteret et litiumbatteri af knapcelletypen i dit Lenovo-produkt. Du kan finde oplysninger
om batteriet i produktdokumentationen. Hvis det er nødvendigt at udskifte batteriet, skal du kontakte
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købsstedet eller Lenovo for at få udført service. Hvis du skal bortskaffe et litiumbatteri, skal du forsegle det
med vinyltape, kontakte købsstedet eller en genbrugsstation og følge deres anvisninger.

Bortskaffelse af batteripakker fra Lenovo-produkter

Din Lenovo-enhed indeholder muligvis en litiumionbatteripakke eller en nikkelmetalhydridbatteripakke. Du
kan finde oplysninger om batteripakken i produktdokumentationen. Hvis du skal bortskaffe en batteripakke,
skal du forsegle den med vinyltape, kontakte Lenovos salgs- eller serviceafdeling, købsstedet eller en
genbrugsstation, og følge deres vejledning. Du kan også læse de anvisninger, der findes i brugervejledningen
til dit produkt

Der findes oplysninger om korrekt indsamling og behandling på:
http://www.lenovo.com/lenovo/environment

Bemærkning om eksportklassificering
Dette produkt er underlagt United States Export Administration Regulations (EAR) og har ECCN-nr. (Export
Classification Control Number) 5A992.c. Produktet må ikke reeksporteres til nogen af de lande, der står på
EAR E1-landelisten (lande under embargo).

Vigtige WEEE-oplysninger

WEEE-mærkningen på Lenovos produkter gælder for lande med WEEE- og e-waste-regulativer (f.eks. det
europæiske WEEE-direktiv, India E-Waste Management & Handling Rules, 2011). Udstyr mærkes i henhold
til lokale regulativer om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Disse regulativer fastlægger de
rammer, der gælder for returnering og genbrug af brugt udstyr i de enkelte områder. Mærkaten påsættes
forskellige produkter for at angive, at produktet ikke må smides væk, når det er udtjent, men skal genvindes i
etablerede offentlige genbrugssystemer.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er mærket med WEEE-mærket, må ikke bortskaffe
brugt EEE som usorteret husholdningsaffald, men skal bruge den indsamlingsordning, der er etableret, så
WEEE kan returneres, genbruges eller genvindes. Formålet er at minimere den eventuelle påvirkning af
miljøet og menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af skadelige stoffer. Elektronisk og elektrisk
udstyr (EEE) fra Lenovo kan indeholde dele og komponenter, der efter endt levetid muligvis er klassificeret
som farligt affald.

EEE og affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) kan indleveres gratis til købsstedet eller enhver
distributør, der sælger elektrisk og elektronisk udstyr af samme type og funktion som de anvendte EEE
eller WEEE.

Der er flere oplysninger om affald af elektrisk og elektronisk udstyr på adressen:
http://www.lenovo.com/recycling

WEEE-oplysninger for Ungarn
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Lenovo afholder som producent omkostningerne i forbindelse med opfyldelsen af Lenovos forpligtelser i
henhold til ungarsk lov nr. 197/2014 (VIII.1) underafsnit (1)-(5) til afsnit 12.

Varemærker
Varemærket Lenovo og Lenovo-logoet tilhører Lenovo i USA, andre lande eller begge dele.

Varemærkerne Microsoft, Windows og Windows Vista tilhører Microsoft.

Andre virksomheds-, produkt- eller servicenavne kan være vare- eller servicemærker tilhørende andre.
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Tillæg E. Direktiv vedrørende begrænsning af farlige stoffer
(RoHS)

RoHS, Den Europæiske Union
This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on) meets 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 worldwide compliance on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

RoHS, Kina
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。

RoHS, Tyrkiet
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).

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