
Lenovo E1 robotporszívó 
Használati utasítás

Kérjük olvassa el a használati utasítást használat előtt. A képek csak illusztrációk. 



Sérülések vagy azok kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi a biztonsági óvintézkedéseket a robot 
használatakor és karbantartásakor 

• A robot üzemeltetése előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési utasítást.
• Tartsa meg a biztonsági és kezelési utasításokat, hogy a későbbiekben is elővehesse.
• Vegye figyelembe a roboton, az akkumulátor töltőállomásán és a használati útmutatóban található összes figyelmeztetést.
• Kövesse az összes kezelési és használati utasítást.
• A tápegység külső hajlékony kábele vagy vezetéke nem cserélhető; ha a vezeték vagy a csatlakozó megsérült, a tápegységet meg kell 

semmisíteni.
• Ezt a terméket csak szabványos konnektorba lehet csatlakoztatni. A terméket semmilyen típusú áramátalakítóval nem lehet használni. 

Az áramátalakítók használata azonnal érvényteleníti a garanciát.
• VIGYÁZAT: Csak a következő robotakkumulátorokat használja: maximum 14,4V, max 2600mAh Ni-MH vagy maximum 2600mAh Li-ion 

akkumulátor. Más típusú akkumulátorok megsérülhetnek és sérülést okozhatnak. Az akkumulátor megfelelő cseréjéhez mindig forduljon 
az ügyfélszolgálathoz.

• Hosszú távú tárolás vagy szállítás előtt mindig töltse fel és vegye ki az akkumulátort a robotból és a tartozékaiból.
•

•
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Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt a készüléket megsemmisítik. Az akkumulátor eltávolításához erről az eszközről 
először távolítsa el az alján lévő csavarokat, majd távolítsa el a fő forrlapot és csavarhúzóval csavarja le az akkumulátor fedelét. Vegye 
ki az akkumulátort a gyorscsatlakozó széthúzásával.

l'.'.t VFIGYELEM Kémiai hatás: Ha az akkumulátor szivárog, ne engedje, hogy a folyadék érintkezzen a bőrrel vagy a szemmel; Ha 

mégis kapcsolatba került, bő vízzel mossa le az érintett területet és forduljon orvoshoz. Helyezze az akkumulátort egy lezárt műanyag 
zacskóba, és a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően biztonságosan dobja el.
1'.'.t FIGYELEM Tűz- vagy robbanásveszély: Ne törje össze és ne szerelje szét az akkumulátort. Ne melegítse, ne tegye az akkumulátort 
hőforrások közelébe és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Ne égesse el és ne zárja rövidre az akkumulátort. Óvja meg az 
akkumulátort a fizikai behatásoktól. 

• Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékgazdálkodási hatósággal az akkumulátorok újrafeldolgozására és a területre vonatkozó 
hulladékkezelési előírásokra vonatkozóan.

• A robot nem játék. Ne üljön vagy álljon a robotra. Gyermekeket és háziállatokat felügyelni kell, amikor robot működik.
• A robot csak beltéri használatra alkalmas.
• Manuális mozgatáskor ne fogja meg a lézeres távolságérzékelő fedelét, a robot fedelét vagy az ütközésérzékelő felületét.
• A robot és a töltőállomás tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a robotot és válassza le az elektromos hálózatról.
• Ne használjon nem újratölthető elemeket. Csak a termékhez kapott újratölthető akkumulátort használja. Cseréért vásároljon 

azonos robot akkumulátort, vagy vegye fel a kapcsolatot a robot ügyfélszolgálattal.
• A robotot csak szobahőmérsékleten tárolja és üzemeltesse.
• Ne permetezzen vagy öntsön folyadékot a robotra.
• Ne használjon más tápkábelt. A kábelek cseréjéhez forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Biztonsági Információk



• Tisztítsa meg a robot útját az éles, szúró tárgyaktól, üvegtől illetve égő, füstölő tárgyaktól
• Ne érintkezzen az akkumulátor nedvességgel.
• Ne használja a robotot folyadék, festék illetve egyéb nedvesség felszívására.
• Távolítsa el a robot újtából a törékeny tárgyakat (például vázákat stb.), ruhaneműt, függőnyöket, kábeleket, hogy segítse a robot 

mozgását.
• Ha a takarítási területen erkély is található, akkor korlátot kell használni a robot leesésének elkerülésére.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a robot tetejére.
• Vegye figyelembe, hogy a robot önállóan mozog. Óvatosan közlekedjen a takarítási területen, hogy elkerülje a robottal való ütközést.
• Ne használja a robotot lógó elektromos vezetékek közelében.
• Ne használja a robotot félkész, nem rögzített illetve frissen festett padlón, mert megsérülhet a robot illetve a padló, Csak kemény felületű 

padlón vagy alacsony szálhosszúságú szőnyegen használja.
• A robot úgy lett tervezve, hogy takarításkor ne okozzon kárt a padlóban, Ennek ellenére javasoljuk, hogy végezzen próbált egy kisebb 

padlóterületen, mielőtt teljes takarítást indít.

Akkumulátor és töltési információk
Lítium-ion akkumulátor
Fontos: A lítium-ion akkumulátorok és az azt tartalmazó termékek szigorú szállítási szabályok alá tartoznak. Ha ezt a terméket (akkuval 
együtt) szerviz, utazás vagy egyéb célból szállítani kell, kötelessége betartani az alábbi utasításokat:
• Vegye ki a Lítium-ion akkumulátor a készülékből
• Ragasztószalaggal fedje le az akku fém töltőérintkezőit. Helyezze vissza az akkut a készülékbe (ragasztószalaggal együtt) és zárja 

vissza az akku fedelét.
• Helyezze a készüléket az eredeti csomagolásába vagy egyéb csomagolásba, amely megvédi az ütődésektől a szállítás alatt.
• Szárazföldön szállítsa (kerülje el a légi szállítást)

Akkumulátor tárolás
Ha a robotot nem a töltőállomáson tárolja, elsőször vegye ki az akkumulátort, majd tárolja a robotot és az akkut száraz, hűvös helyen.

szimbólum jelentése a készüléken illetve a csomagolásán:

Ne dobja ki az elektromos készüléket vegyes hulladékok közé, keresen fel szelektív hulladékgyűjtő helyet. Ha az elektromos hulladék nem 
szelektív hulladékgyűjtőbe kerül, úgy abból veszélyes anyagok szivároghatnak a környezetünkbe, belekerülhetnek ivóvizünkbe, 
táplálékláncunkba és veszélyeztetheti egészségünket. Keresse fel a lakóhelye szerint illetékes vagy regionális szervet a szelektív hulladék 
elhelyezésével kapcsolatban.

A
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A robotról 
1.1 Robot 

Leesés érzékelők 

Kerekek 

Bekapcsoló gomb 

Portartály 

_ 

��c, 

Ütköző

Töltés gomb
A robot töltőállomásra küldéséhez 
nyomja meg itt vagy a távirányítón �-

LED jelzőfény 

Automata takarítás,  Start/Stop gomb
Nyomja be ls tartsa lenyomva a ki/bekapcsoláshoz 
Nyomja be a takarítás elindításához. 
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Töltőérintkezők
 Bolygókerék 
Oldalkefék

Akkumulátor 

Forgókefe 

Ütközésérzékelők



1.2 Tartozékok 

Töltőállomás 

Portartály 

4 db Oldalkefe

Adapter 

Víztartály 

Forgókefe 

Tisztítóeszköz

Szivacs szűrő és 

nagy hatékonyságú szűrő

2 db Feltörlőrongy 
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1.4 Távirányító 

Jeladó felület 

Töltőérintkezők
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A robotról 
1.3 Töltőállomás 

Töltésjelző

Idő beállítás 

Folt takarítás

Takarítási irányok 

Automatikus takarítás Visszatérés töltéshez 

Start/Stop

Időzített takarítás

Mód és időkijelző

Véletlenszerű takarítás Max szívóerő 
Sarkok takarítása

Megjegyzés: A távirányító működéséhez 2 db AAA elem szükséges. Az elemek behelyezésekor fordítson figyelmet a helyes polaritásra.



1.5 Fényjelzések jelentése

Robot állapota Fényjelzés

Töltés Narancs fénnyel villog

Töltés vége Zöld fény világít

Készenléti mód Zöld fény világít 

Hiba Vörös fény világít/villog 

Alacsony akkumulátor töltöttség Narancs fény világít

Takarítás  Zöld fény világít

Alvó üzemmód Nincs jelzőfény 
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2.1 Gyors üzembehelyezés

D Csatlakoztassa a hálózati káblet a töltőállomáshoz. A felesleges kábelt rögzítse az állomás hátulján
Megjegyzés: Ha a felesleges kábelt nem rögzíti a robot hátulján, úgy az akadályozhatja a töltést/takarítást. 

fJ Töltöállomás elhelyezése
1. Helyezze a töltőállomást egy szilárd, vízszintes felületre, a falhoz szorosan. 

[Rl 

2. Kérjük figyeljen az alábbi távolságok szabadon hagyására. 

• 2 méter az töltőállomás előtt
• 1 méter a töltöálloomás mindkét oldalán 

3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt először a töltőállomáshoz, majd pedig az elektomos hálózathoz

Helyezze a töltőállomást olyan helyre, ahol a robot könnyen hozzáférhet. Javasoljuk, hogy a töltőállomást szőnyegek helyett inkább kemény 
felületre helyezze. Mindig tartsa csatlakoztatva a töltőállomást az elektromos hálózathoz, különben a robot nem tér vissza automatikusan.
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II Helyezze be az oldalkeféket 
Helyezze rá az oldalkeféket a robot ajlán lévő csatlakozókra 
és finom nyomással pattintsa a helyükre őket

El Aktiválja a robotot 
Helyezze a robotot a töltőállomásra, és győződjön meg arról, hogy a 
fém töltőérintkezők csatlakoznak a robot érzékelőihez.

Sikeres csatlakozés esetén egy nyugtázó hangot hall.

Amikor a ('.) gomb világít, a robot készen áll a takarításra. 

11 Kapcsolja be a főkapcsolót a robot alján 

El Takarítási ciklus megkezdése
• Nyomja meg a C) bekapcsoló gombot a robot készlétbe helyezéséhez

• Nyomja meg a C) gombot újra  a takakarítási ciklus megkezdéséhez.

Ha az akkumulátor lemerül, mielőtt befejezi a tisztítási ciklust, a robot visszatér a 
töltőállomáshoz fordul és feltölti magát.
Ha a töltőállomás nem érhető el és a robot nem tudja magát feltölteni. visszatér a kiindulási 
helyre és a takarítási ciklus befejeződik. Kérjük, helyezze a robotot kézzel a töltőállomásra a 
töltéshez. (Lásd: A robot aktiválása)
Megjegyzés: További takarítási módok a 2.2. fejezetben találhatók
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II Szünet El Kikapcsolás 

• A takarítási ciklust szüneteltetheti a robot a ('.) gombjának 
megnyomásával vagy a távirányító  ►II gombjával. 

• A folytatáshoz nyomja meg újra a('.) gombot.

• A robot töltőállomásra küldéséhez nyomja meg a @ gombot. 

Megjegyzés: A fenti folyamat a távirányítóval is elvégezhető

Remote Control. 

2.2 A robot takarítási folyamata  

D Automata takarítás

• A takaítás befejezéséhez és a robot készenléti módba állításához nyomja 
meg és tartsa lenyomva a ('.) gombot addig, amig a jelzőfény kialszik. 

• A takarítási ciklus kezdetén a robot feltérképezi otthonát a hatékonyan takarításért.
• A ciklus különböző szakaszaiban a robot felkeresi a szoba sarkait, valamint a széklábakat és 

egyéb bútorokat.
• A robot addig folytatja ezt a folyamatot, amíg meg nem tisztítja az otthon teljes szintjét.
• Ha az akkumulátor lemerül a takarítási ciklus befejezése előtt, a robot automatikusan 

visszatér a töltőállomáshoz és feltölti magát..
• Amint a robot befejezte a takarítási ciklust, visszatér a töltőállomáshoz és feltölti magát.

-----------------------------9 
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A gomb megnyomásával a robot a legerősebb szívóteljesítményét kezdi használni 
az erőteljesebb tisztítási hatás eléréséért.

A robot használata 
Felmosás

 A padló felmosásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Helyezze be a feltörlőrongyot és töltse fel a víztartályt
2. Távolítsa el a portartályt
3. Helyezze vissza a víztartályt és indítsa el a robotot
Megjegyzés: Ha száraz feltörlést szeretne, ne töltse fel vízzel a víztartályt

Folt takarítás

Folt takarítás üzemmódban a robot intenzíven takarítja az adott területet kb. 
1 méteres sugarú spiral alakban oda-vissza. Ebben az üzemmódban a robot a 
legnagyobb szívóerővel takarít a kényes terület megtisztításáért. 
Folt takarítás elindításához helyezze a robotot a kívánt területre és nyomja meg a 
a gombot a távirányítón. 

Takarítás maximális szívóérővel



1!11 Véletlenszerű takarítás 

Miután a robot befejezte a padló nyitott területeinek megtisztítását, a 
falak mentén és a bútorlábak körül is elvégzi a takarítást, Ha Ön 
hamarabb szeretné a széleket és sarkokat takarítani, nyomja meg a 
@) gombot a távirányítón. 

Nyomja meg a távirányítón a ® gombot a véletlenszerú takarításhoz. 

2.3 Időzített takarítás
A robot tisztítási időzítési beállításokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik annak beállítását, hogy a robot mikor takarítsa otthonát. Ezek a beállítások csak a 

távirányítón keresztül érhetők el. Megjegyzés Az óra vagy időzítés beállítása közben ellenőrizze, hogy a távirányító a robot közelében van-e.

D Idő beállítása a távirányítón 

� 
� 

Nyomja meg a ® gombot a 
távirányítón, ekkor az óra számjegye 
villogni kezd a kijelzőn. 

I l□s,30�1. 

Állitsa be az órát a  A • gombokkal.
A  ◄  ► gombokkal tud az órák és percek 
között váltani. 
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I l□s,30�1 I 

@Ezután nyomja meg a gombot és egy 
nyugtázó hang jelzi a sikeres beállítást. 

A robot használata 
Ell Szélek és sarkok takarítása



fJ Időzített takarítás beállítása 

Nyomja meg a @ gombot a távírányítón, 
ekkor az óra számjegy villogni kezd a 
kijelzőn.

A • gombokkal állítja be a kívánt 
időpontot. A  ◄ ► gombokkal tud az órák és 
percek között váltani

Megjegyzés: Időztett takarítás beállításakor ellenőrizze a helyes időbeállítást a távirányítón. 

11 Időzített takarítás törlése 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ® gombot kb 4 másodpercig. 
Nyugtázó hang jelzi az időzített takarítás törlését.

Ezután nyomja meg a @ gombot. A nyugtázó 
hang jelzi az időzített takarítás beállítását.
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Mobil-alkalmazás beállítása 
Robot csatlakoztatása mobiltelefonhoz (ha nincs szüksége mobil vezérlése, hagyja figyelmen kívül). A robot a "Lenovo Cleaner" alkalmazással vezérelhető. 

D Töltse le az alkamazást 
Keresse meg "Lenovo Cleaner" alkamazást a Google Play vagy 
Apple Store áruházban  és töltse le telefonjára.

Lenovo Cleaner 

El Hálózat-kiterjesztés (hotspot) aktiválása

Helyezze a készüléket a földre és 3 másodpercnél hosszabb 
ideig tartsa lenyomva egyszerre az "Töltés” és a "Start/Stop” 
gombot. A hotspot aktiválását a  jelzőfény villogása és nyugtázó 
hangjelzés jelzi.

Ill Készülék hozzáadása

Klikkeljen az "Add Device" gombra a "Lenovo Cleaner" 
alkamazásban, kerese ki készülékét és klikkeljen rá.

fJ Regisztráljon
Nyissa meg a "Lenovo Cleaner" alkamazást és regisztráljon 
vagy lépjen be. . 

II WiFi beállítás

Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja csatlakozik a WiFi-hez (csak 2,4 
GHz-es sávot támogat. Nem lehet csatlakozni olyan WiFi-hez, amely nem 
rendelkezik jelszóval. Kérjük, a csatlakozás előtt állítson be a jelszót. A 
WiFi név és jelszó nem tartalmazhat idézőjelet).
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a. Adja meg a WiFi nevét és jelszavát, majd kattintson a "Next" gombra;
b. Válassza ki a legerősebb hotspot jelet (pl: Lnv_200101_XXXXXX), majd kattintson a "Next" 
gombra;
c. Ezután a Wifi kapcsolat létrejön. Ha nem sikerül automatikusan csatlakozni a robot 
hotspotjához, próbálkozzon újra a felugró üzenetnek megfelelően

Apple iPhone: 

a. Csatlakozzon a WiFi-hez, adja meg a WiFi nevét és jelszavát, majd kattintson a 
"Next" gombra;
b. Váltson a telefon WiFi beállító felületére és válassza ki a megfelelő porszívó 
hotspot-ot; (pl: Lnv_200101_XXXXXX)
c. Térjen vissza az alkalmazásba és kattintson a csatlakozáshoz a készülékére. 
Ezután a Wifi kapcsolat létrejön.
Az alkalmazás segítségével ellenőrizheti és használhatja a robotot, amikor a WiFi 
kapcsolat él.

Android: 



A robot rendszeres karbantartása 
A robot csúcsteljesítményen tartása érdekében hajtsa végre az alábbi karbantartási eljárásokat. Ha azt veszi észre, hogy a robot kevesebb szennyeződést szed fel a 
padlóról, ürítse ki a portartályt, tisztítsa meg a szűrőt és a forgókefét.
Javasolt tisztítás / csere gyakorisága:

Robot része 

Portartály 

Szűrők 

Forgókefe 

Oldalkefék 

Kefevédő

Érzékelők 

Töltőérzékelők 

Bolygókerék 

Tiszítás 

Minden használat után 

Hetente egyszer 

Hetente egyszer 

Havonta egyszer 

Havonta egyszer 

Csere gyakorisága

Kéthavonta 

6-12 havonta

3-6 havonta ill amikor elhasználódottnak látszik 

3-6 havonta ill amikor elhasználódottnak látszik
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Havonta egyszer 

Havonta egyszer 

Havonta egyszer 



3.1 Portartály kiürítése 

II Nyomja meg a tartály zárgombját és vegye ki a tartályt. fJ Nyissa fel a tartály fedelét és rázza ki a szennyeződést. 

3.2 Szűrő tisztítása

II Nyomja meg a szűrő zárgombját, nyissa fel a fedelet és 

vegye ki a szűrőt.

fJ Rázza ki a szennyeződést a szűrőből. Használja a tisztítóeszközt. 
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3.3 A forgókefe, oldalkefék, a bolygókerék és az érzékelők tisztítása.

 II Vegye ki a forgókefét és tisztítsa meg a helyét egy ronggyal.

' ! 

�::-- I,<=-�- ./I
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fJ Tisztítsa meg a forgókefét. Vágja le a rátekeredett

hajszálakat a mellékelt tisztítóeszköz pengéjével. 

11 Húzza ki a bolygókereket és tisztítsa meg a tisztítóeszközzel.

II Tisztítsa meg az oldalkeféket a portól egy ronggyal.

El Tisztítsa meg a szintérzékelőket a portól.
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Fény- és hangjelzések

A működés közben fellépő hibákat a robot fény- és hangjelzéssel jelzi az alábbiak szerint. Hangjelzés és a villogó piros fény:

hangjelzés hiba 

01 giroszkóp hiba 

02 2 ütköző hiba 

03 3 leesés érzékelő hiba 

04 4 alacsony töltöttség, töltési hiba

Hangjelzés és folyamatos pirod fényjelzés: 

hangjelzés hiba 

01 kerék hiba 

02 2 oldalkefe hiba 

03 3 ventilátor hiba 

04 4 forgókefe hiba 

Javaslat:
Ha fenti megoldások nem járnak sikerrel, próbálja meg az alábbiakat:

1. Indítsa újra a robotot.
2. Ha az újraindítás nem oldotta meg a problémát, kérjük forduljon a márkaszervizhez. 

megoldás

Helyezze a robotot egy sík felületre, indítsa 
újra és ne mozgassa egy ideig

Ellenőrizze az ütközőt és távoltsa el az 
esetleges idegen anyagokat

Ellenőrizze, hogy tiszta-e az érzékelő és 
szükség esetén tisztítsa meg

Töltse fel az akkumulátort. Esetleg kézzel 
helyezze a robotot a töltőállomásra 

megoldás

Ellenőrizze, hogy a kerekek nem szorultak-e 
be. Szüksége esetén tisztítsa meg a kereket.

Ellenőrizze, hogy az oldalkefék nem 
szorultak-e be. Szükség esetén tisztítsa meg.

Tisztítsa ki a légcsatornát 

Ellenőrizze, hogy a forgókefe nem szorult-e 

be. Szüksége esetén tisztítsa meg 

-------------------------------18-------------------------------

Hibaelhárítás 



Gyakran ismételt kérdések 

Probléma 

A robot nem működik 

Távirányító nem működik

A robot hirtelen megáll 

Nem lehet időzített takarítást 
beállítani 

A szívóerő gyenge 

A robot nem töltődik 

A robot nem tér vissza a 
töltőállmásra 

A forgókefe nem forog

A robot takarítási útvonala nem 
megfelelő

Megoldás 

Ellenőrizze a robot alján a főkapcsoló helyzetét
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van töltve 
Cserélje ki az elemeket a távirányítóban (2 db AAA)

Cserélje ki az elemeket a távirányítóban (2 db AAA)
Ellenőrizze, hogy a robot be van kapcsolva és az 
akkumulátor fel van töltve

Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a robot útjában 
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van töltve

• Ellenőrizze, hogy a robot alján a főkapcsoló be 
van kapcsolva

• Ellenőrizze, hogy az idő helyesen van beállítva

Ellenőrizze, hogy a szívónyílás nincs-e eltömődve
Ürítse ki a portartályt 
Tisztítsa meg a szűrőt és a keféket. 

• Ellenőrizze, hogy a töltésjelző fény világít-e. Ha nem, 
forduljon a márkaszervizhez. 

• Tisztítsa meg a töltőérzékelőket egy száraz ronggyal. 

• Távolítsa el az akadályokat 1 m-re a  töltőállomás két 
oldalán illetve 2 m-re előtte 

• Tisztítsa meg a forgókefét

• Tisztítsa meg az érzékelőket egy száraz ronggyal. 

• Ellenőrizze, hogy a távirányító a robottól max 5 m-re van
• Ha a hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a főkapcsolót a robot 

alján és kapcsolja be újra

• Ha a hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a robot 
alján  főkapcsolót, várjon 2 másodpercig, majd 
kapcsolja be újra 

• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel ven tötve

• Ellenőrizze, hogy a szűrők nem lettek-e nedvesek. A nedves szűrőket 
alaposan szárítsa ki használat előtt

• Ellenőrizze, hogy hallatszik-e a hangjelzés amikor a 
robot visszatér a töltőállomásra. Ha nem, forduljon a 
márkaszervizhez. 

• Ha a robot a töltőállomás közelében van, akkor gyorsabban eléri 
azt. Ha azonban távolabb van, hosszabb ídőre van szüksége a 
visszatéréshez. Várjon türelemmel. 

• Tiszítsa meg a töltőérintkezőket

• Ellenőrizze, hogy a forgókefe és a kefevédő a helyén van-e

• Indítsa újra a robotot
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Nyilatkozat 

A Lenovo ezt a dokumentumot kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül adta ki, ideértve a piacképességre és a 
konkrét célra való alkalmasságra vonatkozó esetleges garanciákat. Ha bármely alkalmazandó törvény tiltja bármely 
kifejezett vagy hallgatólagos garancia kizárását bármely ügyletben, akkor a fenti kizárás nem alkalmazható az Ön 
esetében.

A dokumentum elkészítése során mindent megtettünk annak érdekében, hogy az itt található tartalom pontos és teljes 
legyen, ennek ellénre előfordulhatnak hibák. Rendszeresen felülvizsgálhatjuk ezt a dokumentumot és a módosítások a 
dokumentum későbbi verzióiban is megjelennek. A Lenovo időről időre további értesítés nélkül módosíthatja / 
megváltoztathatja az itt leírt terméket és / vagy folyamatot.

Az itt található képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek az Ön által vásárolt valós terméktől. Az itt 
említett egyes részek, jellemzők és funkciók csak bizonyos sorozatokra vagy modellekre vonatkozhatnak, és csak 
tájékoztató jellegűek. A dokumentum nem fogható fel a megvásárolt termék specifikációjának és konfigurációjának 
leírásaként. A termék specifikációjára és konfigurációjára az Ön rendelkezésére bocsátott tranzakciós dokumentumok 
(például adásvételi szerződés, számla és csomagolási lista) vonatkoznak. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a 
kereskedőjéhez.

Az dokumentumban leírtak nem befolyásolják a Lenovo termékgarancia (jótállási) politikáját, illetve a leírtakat nem 
értelmezhetők kifejezetten vagy hallgatólagosan a Lenovo vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának licenceként 
vagy garanciaként.

Az itt szereplő műszaki teljesítményadatok bizonyos mérési körülmények között jöttek létre. Bármely más működési 
környezetben nyert adatok jelentősen eltérhetnek. Néhány mérést a fejlesztésorientált rendszerrel végeztek és eltérhetnek 
az általános rendszerrel kapottaktól. Szükség esetén ellenőriznie kell a lakóhelye környezetére vonatkozó 
teljesítményadatokat.

A Lenovo előzetes írásbeli engedélye nélkül senki semmilyen módon nem reprodukálhatja, módosíthatja, törölheti vagy 
állíthatja össze az itt található tartalom egészét vagy egy részét más formátumba, illetve nem tárolhatja azokat 
visszakereshető rendszerben, nem továbbíthatja, fordíthatja le bármely más nyelvre.

Védjegy
Az alább felsorolt szavak és logók a Lenovo Group alá tartozó vállalatok védjegyei: Lenovo

Az itt említett bármely más vállalat, termék és szolgáltatás más vállalatok védjegye vagy szolgáltatási védjegye lehet.
@ A Lenovo Group tulajdonában lévő vállalatok. Minden jog fenntartva 2020.
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