
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelská příručka 

 

  



Základy 

Před použitím této příručky a produktu si přečtěte následující:  

 Stručná úvodní příručka 

 Prohlášení o souladu 

 „Důležité bezpečnostní a informace o správném zacházení“ v „Příloze“ 

Na stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná Stručná úvodní příručka a dokument 

Prohlášení o souladu. 

Poznámka: Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu jsou pouze orientační a mohou se od 

konečného výrobku lišit. 

Technické údaje 

Model Lenovo YB-J912F Lenovo YB-J912L 

Procesor Zobrazení systémových vlastností vašeho počítače. Postup je následující: 

Podržte tlačítko , vyberte možnost Průzkumník souborů, podržte tlačítko Tento 

počítač a nakonec vyberte možnost Vlastnosti. 

Baterie 35,8 Wh 35,8 Wh 

Bezdrátová 

komunikace 

Model WLAN 

• WLAN (802.11a/b/g/n/ac)；dvě pásma 

(2,4 GHz a 5 GHz)；HT80 s MIMO; 

• Bluetooth 4.2

Model s WLAN + mobilním připojením 

• WLAN (802.11a/b/g/n/ac)；dvě 

pásma (2,4 GHz a 5 GHz)；HT80 

s MIMO; 

• Bluetooth 4.2  

• UMTS (WCDMA)/HSPA/HSPA+/ 

DC HSDPA (850, 900, 1 700/2 100, 

1 900,  

2 100 MHz)； 

• FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 

66)；TD-LTE (Band 38, 39, 40, 41); 

• Pouze mobilní data. V některých 

zemích není technologie LTE 

podporována. Chcete-li zjistit, zda 

vaše zařízení funguje se sítěmi LTE 

ve vaší zemi, kontaktujte svého 

poskytovatele. 



Lenovo Vantage 

Hledáte pomoc? Aplikace Lenovo Vantage poskytuje podporu s přímým přístupem k asistenci a fórům na webu 

společnosti Lenovo*, k často kladeným dotazům*, aktualizacím systému*, testům funkčnosti hardwaru, kontrolám 

stavu záruky*, žádostem o servis** a stavu opravy**. 

Poznámka: 

* Vyžaduje přístup k datové síti. 

** Není k dispozici ve všech zemích. 

  



Obrazovka E Ink 

V pravém horním rohu obrazovky E Ink naleznete následující panel nástrojů E Ink. 

Klepnutím na ikony můžete snadno používat odpovídající funkce.  

Další informace o používání obrazovky E Ink najdete v návodu. Klepněte na nabídku  > Nápověda > Návod 

k obsluze displeje E Ink. 

 

 

 

 

 

Klávesnice E Ink 

Klávesnice E Ink je nová revoluční klávesnice, která kombinuje standardní rozvržení klávesnice s elektronickým 

inkoustem. Podle potřeby můžete zvolit oblíbený styl klávesnice i jazyk. 

Jako styl klávesnice můžete použít Moderní nebo Klasický. 

Moderní 

Větší klávesy přinášejí lepší uživatelskou zkušenost. 

Klepnutím na ikonu  zobrazíte trackpad a 

klepnutím na jakékoli písmeno či symbol přepnete 

zpět na mezerník.

 

Klasický 

Klasické rozložení lépe vyhovuje vašim uživatelským 

návykům. 

 

Jazyk klávesnice se nemění automaticky při změně jazyka systému, je třeba jej změnit ručně.  

Jazyk klávesnice lze vybrat ze seznamu jazyků a vybrat metodu vkládání. Na obrazovce E Ink klepněte na ikonu 

 > Klávesnice E Ink > Jazyk klávesnice. 

Poznámka: Rozložení klávesnice se může lišit podle vaší polohy a jazyka. 

Klávesnice 
E Ink 

Poznámky 
E Ink 

Čtečka 
E Ink 

Nastavení 
obrazovky 

E Ink 

Zavření 
panelu 

nástrojů E Ink 

Otevření panelu 
nástrojů E Ink 

Aktuální 
režim 



Klávesové zkratky 

Standardně jsou funkční klávesy (jako jsou klávesy F1 a F2 na počítači) nastaveny jako klávesové zkratky 

a umožňují vám tak provádět běžné úkoly. 

 

/  Ztlumit/zrušit ztlumení  Snížit hlasitost 

 Zvýšit hlasitost  Povolit/zakázat režim letadla 

 Snížit jas  Zvýšit jas 

 Spustit Cortanu  Otevřít nastavení Windows 

 Zpět  Pozastavit/přehrát 

 Dopředu  Pořídit snímek obrazovky 

Trackpad 

Klepnutím na ikonu  ve spodní části klávesnice můžete aktivovat trackpad. Trackpad lze používat jako 

běžnou myš. 

 

Klepnutí do levé části: 

Klepnutím do této části 

simulujete kliknutí levým 

tlačítkem běžné myši. 

Klepnutí do pravé části: 

Klepnutím do této části 

simulujete kliknutí pravým 

tlačítkem běžné myši. 



Nejpoužívanější gesta trackpadu: 

 

Klepnutí jedním prstem: 

Kliknutí na levé tlačítko myši 

 

Pohyb jednoho prstu po 

obrazovce: Pohyb 

kurzorem 

 

Klepnutí dvěma prsty: 

Kliknutí na pravé tlačítko 

myši 

 

Roztažení/stažení dvou 

prstů: Přiblížení 

a oddálení obrazovky 

 

Pohyb dvěma prsty 

nahoru/dolů: Procházení 

nahoru/dolů po obrazovce 

nebo v dokumentech 

 

Klepnutí třemi prsty: 

Rychlé spuštění Cortany 

 

Pohyb třemi prsty nahoru: 

Zobrazení všech 

otevřených oken 

 

Pohyb třemi prsty dolů: 

Zobrazení plochy 

 

Pohyb třemi prsty 

vlevo/vpravo Procházení 

mezi otevřenými okny 

 

Klepnutí čtyřmi prsty: 

Rychlé otevření centra 

akcí 

 

Pohyb čtyřmi prsty 

nahoru: Zobrazení všech 

otevřených oken 

 

Pohyb čtyřmi prsty dolů: 

Zobrazení plochy 

 

Nastavení trackpadu lze dále přizpůsobit: Přejděte do nabídky  >  > Zařízení > Dotyková podložka.  



Poznámky E Ink 

Po aktivaci funkce Poznámky E Ink můžete okamžitě zadávat poznámky nebo kreslit i se zamčenou obrazovkou 

LCD. Pero Lenovo Precision Pen* podporuje snímání tlaku a pohybu a můžete ho používat pro psaní a kreslení 

stejně jako běžné pero a papír. 

Poznámka: Pero Lenovo Precision Pen není součástí všech modelů. 

Otevření poznámky E Ink 

1. Klepnutím na ikonu  otevřete poznámku E Ink. 

 

 

 

 

2. Další informace o používání poznámek E Ink naleznete v návodu. Přejděte na  >  > Nápověda

 

Seznam 
poznámek 

Nová poznámka 

Pero  

Guma  

Snímek 
obrazovky  

Vybrat 
Kopírovat/ 
Vložit 

Zpět 

Znovu 

Přepínání mezi 
perem a 
dotykem  



Vytvoření nové stránky 

 : Vytvořte novou stránku. Poznámky E Ink nabízí řadu šablon pro psaní poznámek. Po výběru šablony lze 

klepnout na Zapamatovat mou volbu. Neptat se znovu. Další poznámka, kterou vytvoříte, použije jako výchozí 

aktuální šablonu. Chcete-li změnit šablonu či nastavení, přejděte na  >  > Šablona poznámky a 

zvolte jinou šablonu nebo klepněte na Dotázat se při každém vytvoření nové šablony. 

 

Metoda psaní 

Při psaní a kreslení můžete přepínat mezi dotykem a perem Lenovo Precision Pen.  

K psaní nebo kreslení můžete použít prst nebo pero, ale nikoli oboje. 

Psaní poznámky E Ink 

Během psaní nové poznámky se její obsah bude postupně zobrazovat na obrazovce E Ink a průběžně ukládat. 

 :  Výběr typu pera. Dlouhým stiskem otevřete nabídku možností, ve které máte na výběr 

následující: 

 : Nastavení tloušťky pera. 

 : Zapnutí/vypnutí funkce Chytrý štětec. Se zapnutou funkcí Chytrý štětec se běžné tvary, 

které nakreslíte, například kružnice, obdélníky a čáry, automaticky optimalizují. 

Zapnuto  Vypnuto 

 :  Guma. Dlouhým stiskem otevřete nabídku možností, ve které máte na výběr následující: 

 : Vymazání všeho na aktuální stránce. 

 :  Pořízení snímku obrazovky LCD a vložení obrázku do poznámky E Ink. Poté můžete obrázek 

upravit, například změnit jeho velikost nebo jej smazat. Klepněte na  a poté na snímek, chcete-li 

jej znovu upravit. 



Výběr a kopírování 

 

 :  Načrtnutím čáry okolo požadovaného obsahu jej vyberte. 

 :  Zkopírujte daný obsah. Dlouhým stiskem otevřete nabídku možností, ve které máte na výběr 

následující: 

 :  Kopírovat jako obrázek. 

 :  Kopírovat jako text. 

 :  Kopírovat jako vzorec. 

 :  Kopírovat jako graf. 

Poté jej můžete vložit do podporovaných aplikací. 

 

Vrácení a zopakování akce 

 :  Vrátit změnu. 

 :  Znovu provést změnu. 

 

Procházení poznámek E Ink 

Klepnutím na ikonu  vložte boční lištu poznámek E Ink. Miniatury všech stránek jsou uvedeny na levé straně 

Obrazovky E-Ink. Lze zobrazit náhledy všech stránek a provést kteroukoli z následujících akcí: 

Stránku můžete při procházení upravit klepnutím na její miniaturu. 

 : Otevřete nabídku poznámky E Ink.  

 Jazyk rozpoznávání textu Je vhodné nastavit jej na jazyk, který E Ink používá ke konverzi 

textu. 

 Šablona poznámky 

 Nápověda 

 O poznámkách E Ink 

 : Odstranění poznámek. Vyberte poznámku, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Smazat. 

 : Zobrazení miniatur všech stránek v režimu celé obrazovky. Klepnutím na ikonu  zobrazíte 

všechny miniatury stránky jako seznam. 



Čtečka E Ink 

Po aktivaci čtečky E Ink můžete procházet soubor PDF apod.① otevřený na Obrazovce E Ink. Čtečka E Ink 

snižuje zátěž pro vaše oči. 

① V závislosti na verzi softwaru. 

Otevření čtečky E Ink 

 

1. Klepnutím na ikonu  aktivujte čtečku E Ink. 

2. Otevřete seznam souborů a vyhledejte soubor, který chcete přečíst. 

3. Stránku lze otočit klepnutím na levou/pravou stranu obrazovky nebo přejetím prstem doleva/doprava. 

Nabídka čtečky E Ink 

Klepnutím doprostřed Obrazovky E Ink otevřete nabídku pro čtečku E Ink. Novým klepnutím doprostřed skryjete 

lištu nástrojů. 

  : Vyberte soubor. 

Všechny soubory: Zobrazení všech souborů ze zařízení, které jsou vhodné ke čtení. 

Poslední: Poslední soubory seřazené podle času. 

  : Zadáním čísla stránky můžete rychle přejít na požadované místo. 

  : Přiblížení. Stránka se zvětší a podle standardního nastavení vyplní celou obrazovku. Klepnutím 

doprostřed Obrazovky E Ink otevřete nabídku pro Přiblížení. 

 : Přesun na ostatní části stránky. 

 : Úprava zvětšení. 

 : Přizpůsobení stránky na velikost celé obrazovky. 

 : Konec přiblížení. 

Výběr a kopírování 

  : Vyberete požadovanou oblast stránky. 

 : Pořízení snímku aktuálně vybrané oblasti. 

 : Zrušení výběru. 



Zobrazení celé stránky / dvou stránek 

V orientaci na šířku můžete klepnout na ikonu  nebo  a zobrazit tak celou stránku nebo dvě stránky 

vedle sebe. 

  



Nastavení Obrazovky E Ink 

Obrazovku E Ink si můžete přizpůsobit. Klepněte na ikonu  a vyberte požadovanou kartu. 

Klávesnice E Ink 

· Zvuk klávesnice 

Klepnutím na ikonu Zvuk klávesnice můžete zapnout nebo vypnout zvuk stisknutí tlačítka klávesnice. 

Pokud je zvuk klávesnice zapnutý, můžete klepnutím na ikonu  /  upravit hlasitost zvuku. 

Poznámka: Je-li vaše zařízení ztlumené , zvuk klávesnice je rovněž ztlumený, i když je v nastavení 

zapnutý. 

 

 

 

· Vibrace klávesnice 

Při psaní bude klávesnice jemně vibrovat. Ve výchozím nastavení je funkce Vibrace klávesnice povolena. 

Klepnutím na přepínač Vibrace klávesnice můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout. 

Pokud je funkce Vibrace klávesnice zapnutá, klepnutím na ikonu  /  můžete upravit intenzitu vibrací. 

 

 

 

· Styl klávesnice 

Klávesnice E Ink využívá standardní rozvržení. Podle potřeby můžete upravit styl a barvu klávesnice. 

· Jazyk klávesnice 

Jazyk klávesnice lze změnit. Jazyk klávesnice se nemění automaticky při změně jazyka systému, je třeba jej 

změnit ručně. Jazyk klávesnice lze vybrat ze seznamu jazyků a vybrat metodu vkládání. 

Poznámka: Rozložení klávesnice se může lišit podle vaší polohy a jazyka. 

Nastavení obrázku E Ink 

Vzor spořiče obrazovky E Ink lze změnit nebo jej zcela deaktivovat. 

Otevření zaklepáním 

Zde můžete povolit nebo zakázat funkci Otevření zaklepáním. 

Nápověda 

Po klepnutí na tuto kartu si můžete přečíst další informace o používání Obrazovky E Ink. 

  



Lenovo Precision Pen 

Díky 4096 úrovním detekce tlaku při dotyku a funkci sledování pohybu pera nad obrazovkou můžete pomocí pera 

Lenovo Precision Pen nahradit své prsty a získat tak přístup k řadě nových možností, jako je pořizování snímků 

obrazovky nebo práce s konkrétními aplikacemi při psaní nebo malování na obrazovce LCD i E Ink. 

Poznámka: Pero Lenovo Precision Pen není součástí všech modelů. 

Používání pera Lenovo Precision Pen v prostředí Windows Ink 

V aplikacích Windows Ink, jako je Skicák a Rychlé poznámky, můžete pomocí pera Lenovo Precision Pen 

rychle přenášet své nápady v podobě skic na obrazovku LCD. 

Tlačítko Bluetooth 

Přiložte pero Lenovo Precision Pen k obrazovce LCD a stisknutím tlačítka Bluetooth v horní části pera můžete 

snadno provést příslušnou akci. 

Nastavení pera Lenovo Precision Pen si můžete prohlédnout a vhodně přizpůsobit následujícím způsobem: 

Přejděte do nabídky  >  > Zařízení > Pero a Windows Ink. 

Poznámka: 

 Závisí na předinstalované aplikaci. 

 Před stisknutím tlačítka Bluetooth v horní části pera Lenovo Precision Pen se ujistěte, že je pero Lenovo 

Precision Pen již spárováno s vaším zařízením. 

Boční tlačítka 

Funkce po jednom stisknutí tlačítka Bluetooth 

Jedním stisknutím tlačítka 

Bluetooth otevřete  

poznámku E Ink. 

Funkce po dvojitém stisknutí tlačítka Bluetooth 

Dvojitým stisknutím tlačítka 

Bluetooth aktivujete funkci kreslení 

po obrazovce. Zachyťte jednoduše 

obsah obrazovky a pomocí pera 

Lenovo Precision Pen označte 

důležitá místa. 

Funkce kliknutí pravým tlačítkem 

Stiskněte horní část bočního 

tlačítka a perem se dotkněte 

dotykového displeje. 

 

Mazání 

Podržte spodní část bočního 

tlačítka a hrot pera přesuňte do 

oblasti, kterou chcete vymazat. 



Používání pera Lenovo Precision Pen v poznámkách E Ink 

S pomocí pera Lenovo Precision Pen můžete v aplikaci Poznámky E Ink vytvářet na Obrazovce E Ink poznámky 

stejně, jako byste používali obyčejnou tužku. 

Boční tlačítka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kopírování poznámky E Ink 

Stisknutím horní části bočního 

tlačítka zkopírujete příslušný 

obsah. 

Poznámka: Hrot pera se musí 

nacházet do vzdálenosti 5 mm 

od obrazovky E Ink. 

 

Mazání 

Podržte spodní část bočního 

tlačítka a hrot pera přesuňte do 

oblasti, kterou chcete vymazat. 



Otisk prstu 

Obrazovku můžete rychle odemknout, když se dotknete senzoru otisku prstu. 

 

Registrace otisku prstu 

Při prvním spuštění zařízení doporučujeme postupovat podle pokynů na obrazovce a zaregistrovat svůj otisk 

prstu. K registraci otisku prstu můžete použít také nabídku  >  > Účty > Možnosti přihlášení > Otisk 

prstu. 

Při registraci otisku prstu postupujte podle pokynů na obrazovce. 

1. Prstem zcela zakryjte senzor otisku prstu a prst na 1 sekundu přiložte. 

2. Stejný postup opakujte s ostatními částmi daného prstu, dokud nebude registrace otisku prstu úspěšně 

hotová. 

Zaregistrovat můžete až 10 otisků prstu. 

Poznámka: Zatímco senzor otisku prstu používáte, indikátor otisku prstu bude svítit bíle. 

Vymazání otisku prstu 

Vedle otisku prstu, který chcete odstranit, klepněte na tlačítko Odebrat. 

  



Používání systému Windows 10 

Poznámka: Byla vydána aktualizovaná verze systému Windows
®
 10. Pokud tuto aktualizovanou verzi 

používáte, některé postupy se mohou lišit. Postupujte dle požadavků pro váš produkt. 

Používání systémového rozhraní 

Systém Windows 10 nabízí užitečnou nabídku Start s mnoha možnostmi. 

Jedním z následujících způsobů otevřete nabídku Start: 

 Stiskněte klávesu Windows  na klávesnici. 

 Vyberte možnost Start  v levém spodním rohu plochy. 

Nastavení 

V nabídce Nastavení můžete přizpůsobit funkce vašeho zařízení. Nastavení otevřete následovně: 

 Otevřete nabídku Start a klepněte na možnost . 

 

Přizpůsobení nabídky Start 

Nabídku Start můžete doplnit o oblíbené aplikace. 

Přizpůsobení nabídky Start probíhá následovně: 

1. Otevřete nabídku Start a všimněte si seznamu aplikací, který se otevře nalevo. 

2. Podržte aplikaci, kterou chcete přidat do nabídky Start, a vyberte možnost Připnout k nabídce Start. 



 

Poznámka: Aplikace ze seznamu aplikací můžete do nabídky Start přidat také přetažením. 

Přepnutí počítače do režimu spánku a jeho vypnutí 

Pokud se chystáte počítač delší dobu nepoužívat, můžete jej přepnout do režimu spánku nebo vypnout. 

Přepnutí počítače do režimu spánku 

Chcete-li se od počítače vzdálit jen na kratší dobu, přepněte jej do režimu spánku. 

V tomto stavu lze počítač rychle probudit, aniž by musel proběhnout celý obvyklý postup spouštění. 

Chcete-li počítač přepnout do režimu spánku, proveďte jeden z následujících postupů: 

 Zavřete víko s displejem. 

 Stiskněte spínací tlačítko. 

 Otevřete nabídku Start a vyberte možnost  > Režim spánku. 

Chcete-li počítač probudit, stiskněte znovu spínací tlačítko. 

Vypnutí počítače 

Pokud počítač nehodláte delší dobu používat, vypněte jej. 

Počítač vypnete jedním z těchto postupů: 

 Otevřete nabídku Start a vyberte možnost  >  > Vypnout. 

 Podržte ikonu  v levém spodním rohu nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vypnout 

nebo odhlásit se > Vypnout. 

Správce úloh a plochy 

Zobrazení úloh 

Úlohy můžete zobrazit některou z těchto akcí: 

 Na hlavním panelu vyberte tlačítko Zobrazení úloh . 

 Stiskněte kombinaci kláves  + Tab. 

 Přejeďte prstem z levého okraje obrazovky. 



 

Správa virtuální plochy 

Systém Windows 10 umožňuje vytváření, správu a přepínání mezi virtuálními plochami. 

Novou virtuální plochu vytvoříte jedním z následujících postupů: 

 Otevřete zobrazení úloh a vyberte možnost Nová plocha. 

 Stiskněte kombinaci kláves  + Ctrl + D. 

K přepínání mezi plochami použijte některý z následujících postupů: 

 Otevřete zobrazení úloh a vyberte požadovanou plochu. 

 Stisknutím kombinace kláves  + Ctrl +  /  šipka vlevo/vpravo procházejte mezi vytvořenými 

plochami. 

 

  



Příloha 

Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení 

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před 

jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další informace k bezpečnému používání zařízení 

najdete na adrese http://www.lenovo.com/safety. 

Se zařízením zacházejte opatrně 

Zařízení neupusťte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké 

předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř. Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých 

teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby 

nedošlo k poškození, zařízení používejte pouze při teplotách od 0 do 35 °C (skladování v teplotách od −20 do 

60 °C). 

Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným kapalinám. 

Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte 

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní 

opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný 

společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek. 

Upozornění týkající se dobíjecí baterie 

POZOR: V případě nahrazení baterie nesprávným typem hrozí nebezpečí výbuchu. 

Pokud budete lithiovou baterii vyměňovat, použijte jen stejný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem. 

Baterie obsahuje lithium a může při nesprávném použití, manipulaci nebo likvidaci explodovat. 

Použité baterie zlikvidujte podle pokynů. 

Co nesmíte s baterií dělat: 

házet nebo ponořovat do vody, 

opravovat či rozebírat, 

zahřívat na více než 100 °C. 

Upozornění k plastovým sáčkům 

NEBEZPEČÍ: 

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili 

nebezpečí udušení. 



Informace o adaptéru 

 Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí. 

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými 

tekutinami mohlo přijít do kontaktu. 

 Používejte pouze schválené metody nabíjení. 

Poznámka: Používejte pouze standardní napájecí adaptéry Lenovo. Použití napájecích adaptérů třetích 

stran ovlivní rychlost nabíjení, což způsobí abnormální nabíjení a potenciální poškození zařízení. 

 Připojte standardní napájecí adaptér do vhodné zásuvky. 

 Použijte standardní datový kabel k připojení zařízení k počítači nebo zařízení, které vyhovuje rozhraní 

USB 2.0 nebo novějšímu. 

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může 

dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte: 

 Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti. 

 Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození. 

 Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit. 

Varování: 

Společnost Lenovo není zodpovědná za fungování nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila nebo 

neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo. 

Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor 

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou 

určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového 

vozidla nebo při jízdě na kole. 

Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními 

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli 

jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při 

nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí. 

Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí a recyklace“. 

Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí 

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít 

nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch. 



Chraňte svá data a software 

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může 

dojít k selhání softwaru vašeho zařízení. 

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým 

virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. 

Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti 

spywaru je vaše odpovědnost. 

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, 

reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená 

těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení. 

Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo 

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí 

na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může 

být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné 

části svého těla s některou horkou částí zařízení. 

Upozornění na elektrické vyzařování 

Prohlášení o shodě FCC 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 

15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 

residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

 Consult an authorized dealer or service representative for help. 

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or 

modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate 

the equipment. 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this 

device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation. 



Responsible Party: 

Lenovo (United States) Incorporated 

1009 Think Place - Building One 

Morrisville, NC 27560 

Telephone: 1-919-294-5900 

 

Upozornění ISED 

Toto zařízení je v souladu s normou RSS nepodléhající licenci „Innovation, Science and Economic Development 

Canada“. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek: 

(1) toto zařízení nezpůsobuje rušení; 

(2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 

licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B 

B

VCCI-B 

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě se 
jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi 

 20A/  

 JIS C 61000-3-2  

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace 

Obecné prohlášení o recyklaci 

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných 

zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci 

jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce 

http://www.lenovo.com/recycling 



Důležité informace o baterii a nařízení OEEZ 

 
Elektrické a elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého kontejneru nesmí být likvidováno společně 

s netříděným odpadem. Odpad z elektrického a elektronického zařízení (OEEZ) je třeba likvidovat ve sběrných 

dvorech dostupných zákazníkům, ve kterých se baterie a zařízení sbírá, recykluje a zpracovává. Pokud je to 

možné, před předáním zařízení do sběrného systému vyjměte a izolujte baterie z odpadních zařízení. Sběr 

baterií probíhá odděleně ve sběrné síti pro vracení, recyklaci a zpracování baterií a akumulátorů. 

Informace specifické pro vaši zemi jsou dostupné na adrese http://www.lenovo.com/recycling. 

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko 

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce: 

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

Informace o recyklaci odpadů pro Indii 

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na této webové stránce: 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html 

Recyklační značky baterií 

 Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan 

 

 Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu 

 

 Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii 

 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html


Informace o modelu ENERGY STAR 

 

ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva 

energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů 

a metod efektivních z hlediska energetiky. 

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu  

ENERGY STAR. Na počítači nebo na rozhraní pro nastavení napájení můžete najít značku ENERGY STAR. 

Tablety společnosti Lenovo s následujícím názvem modelu, pokud jsou opatřeny značkou ENERGY STAR, byly 

navrženy a testovány tak, aby vyhovovaly požadavkům programu ENERGY STAR pro tablety. 

Lenovo YB-J912F / Lenovo YB-J912L 

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení 

napájení vašeho tabletu můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k 

potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů. 

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce: http://www.energystar.gov. 

Upozornění týkající se klasifikace při exportu 

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) 

Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produkt může být 

opakovaně exportován do jakékoli země, kromě zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny 

v seznamu zemí EAR E1. 
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