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Basisprincipes

Lees eerst  het  volgende voordat  u  deze informat ie  en  het  product  dat  het  onderst eunt ,

gebruikt :

Handleiding voor  vei l igheid,  garant ie en  inst al lat ie

Melding  over  regelgeving

'Belangr i j ke  informat ie  over  vei l igheid  en  omgaan met  het  product '  in  'Bi j lage' .

De Handleiding voor  vei l igheid,  garant ie en  inst al lat ie  en  de  Opmerking  over

regelgeving  st aan  op  de  websit e ht t p: / / suppor t . lenovo.com.

Lenovo Companion

Hulp  nodig? De app  Lenovo Companion  biedt  onderst euning bi j  de  recht st reekse

t oegang  t ot  de  webhelp en  forums* ,  veelgest elde vragen* ,  syst eemupgrades* ,

hardwarefunct iet est s,  garant iest at uscont roles* ,  serviceaanvragen* *  en

reparat iest at us* *  bi j  Lenovo.

Opmerking:

*  net werkt oegang  noodzakeli j k.

* *  n iet  in  al le  landen  beschikbaar .

U kunt  deze app  op  t wee  manieren kr i j gen:

Zoek  en  download de app  in  Google Play.

Scan  de volgende QR-code met  een Lenovo Android -apparaat .

Technische specificaties

Model Lenovo TB-X103F 



CPU APQ8009

Bat t er i j 7000 mAh

Draadloze communicat ie Bluet oot h  4.0;  WLAN 802.11  b/ g/ n;  gps

Beginscherm

Het  beginscherm  is het  st ar t punt  voor  het  gebruik  van  uw  apparaat .  Voor  uw  gemak  is

het  beginscherm  al  ingest eld  met  enkele nut t ige apps en  w idget s.

Opmerking:  De funct ies van  uw  apparaat  en  het  st ar t scherm  kunnen  verschil len

op  basis van  uw  locat ie,  t aal,  aanbieder  en  apparaat model.

U kunt  het  beginscherm  op  elk  gewenst  moment  aanpassen.

Beginscherm

Op  het  eerst e beginscherm  vindt  u  een Google - zoekbalk.

Voorbeeldscherm

Druk  langere t i j d  ergens op  het  beginscherm,  behalve op  de  pict ogrammen.

Onder  aan  het  scherm  vindt  u  ACHTERGRONDEN ,  ACHTERGROND

VERGRENDELSCHERM ,  W I DGETS,  I NSTELLI NGEN  en  APPS .

Een w idget  t oevoegen aan  het  beginscherm

Tik op   aan  de  onderkant  van  het  voorbeeldscherm,  houd  de w idget  vast  die

u w il t  t oevoegen en  versleep  deze naar  de  gewenst e plek.

De acht ergrond w ij zigen

Ga naar  I nst el l ingen >  W eergave >  Acht ergrond  en  kies een acht ergrond

die u mooi  v indt .



Houd  een plek op  het  beginscherm  vast  ( u it gezonderd een pict ogram) ,  select eer

ACHTERGRONDEN  onderaan  het  scherm  en  kies een acht ergrond  die u mooi

vindt .

Een app naar  een  ander  scherm  verplaat sen

Houd  de app  ingedrukt  die u w il t  verplaat sen,  sleep  hem  naar  de  gewenst e plek

en  laat  hem  los.

Een app verw ij deren

1.  Tik op   en  houd  dan  een app  vast  die u w il t  verw ij deren.  

2.  Sleep  de app  naar   boven aan  het  scherm  t ot dat  deze rood wordt ,  laat  hem

los en  t ik op  OK .

Opmerking:  Sommige syst eemapps kunnen  niet  worden  verw ij derd.

Schermknoppen

Onder  aan  het  beginscherm  vindt  u  dr ie knoppen.

Terug- knop :  Tik op   om  t erug  t e keren  naar  de  vor ige pagina.

St ar t knop :  Tik op   om  t erug  t e keren  naar  het  st andaard -beginscherm.

Recent - knop :  Tik op   om  de recent e apps weer  t e geven.  Vervolgens kunt  u

het  volgende doen:

Tik op  een app  om  deze t e openen.

Tik op   om  de app  t e vergrendelen  of  t ik op   om  hem  t e ont grendelen.

Tik op   om  de app  af  t e slu it en.

Tik op   om  het  u it voeren  van  al le  apps t e st oppen,  behalve de

vergrendelde apps.

Meldingen en snelle instellingen

Veeg  omlaag  vanaf  de  bovenkant  van  het  scherm  om  de syst eember icht en  en  snelle

inst el l ingen  t e zien.  Door  op  een schakelaar  t e t ikken,  kunt  u  een aant al  veelgebruikt e

funct ies in -  en  uit schakelen.



Afsluiten forceren

Houd  de aan-uit knop  ingedrukt  t ot  het  scherm  donker  wordt .

Uw apparaat draaien

Met  het  inschakelen van  de  schermrot at ie kunnen  al le  applicat ies aut omat isch  omhoog

of  omlaag  draaien.

Ga  naar  I nst el l ingen >  W eergave >  W anneer  het  apparaat  w ord t  gedraaid  om

de schermrot at iefunct ie  t e openen.

De inhoud van  het  scherm  draaien

De r icht ing  van  het  scherm  verander t  aut omat isch.

I n huidige r icht ing  bl i j ven

De r icht ing  is vergrendeld.



Camera

Ga naar  Camera  om  de app  Camera  t e openen.

Foto's en video's maken

U kunt  fot o's en  video's maken  met  de  ingebouwde camera van  uw  apparaat .

Tik op   om  video ,  Kaart ,  Smart  Capt ure  of  act ie shot  t e kiezen.

Tik op   om  een fot o t e maken.

Tik op   om  de scènemodus in  t e st el len.

Tik op   om  t e w isselen  t ussen de camera aan  de voorkant  en  de  camera aan

de acht erkant .

Tik op   om  andere camera- inst el l ingen  t e conf igureren.

Schermafbeeldingen maken

Houd  de aan-uit knop  en  de  knop  voor  volume omlaag  t egeli j ker t i j d  ingedrukt .



Foto's en video's bekijken

Fot o's en video's worden opgeslagen in de int erne opslagruimt e van uw  apparaat .  

U kunt  uw  fot o's en video's op de volgende manieren beki j ken:

Tik op  de  m iniat uur  wanneer  u de  app  Camera  gebruikt .

Ga  naar  Galer i j .

Ga  naar  Fot o's .

Schermafbeeldingen worden opgeslagen in de int erne opslagruimt e van uw  apparaat .  

U kunt  de schermafbeeldingen op de volgende manieren beki j ken:

Ga  naar  Galer i j .

Ga  naar  Fot o's .



Netwerk

U dient  een draadloos net werk  t e conf igureren voordat  u  verbinding kunt  maken  met

I nt ernet .

Een WLAN-netwerk instellen

Ga naar  I nst el l ingen >  W LAN .

Schakel  de  WLAN in  en  t ik op  een WLAN-hot spot  in  de  l i j st ;  vervolgens kunt  u

verbinding maken  met  het  int ernet .  

Als u een beveil igde koppeling w il t  openen,  dient  u uw  in lognaam en  wacht woord in  t e

voeren.

Een VPN-netwerk instellen

Met  VPN's die binnen  organisat ies worden  gebruikt ,  kunt  u  vei l ig  persoonli j ke gegevens

uit w isselen  via  een niet -par t icul ier  net werk.  Mogeli j k  dient  u  een VPN-verbinding t e

conf igureren,  bi j voorbeeld  om  t oegang  t e kr i j gen  t ot  uw  zakeli j ke  e-mailaccount .  Vraag

de net werkadminist rat or  om  de inst el l ingen  die u nodig hebt  om  een VPN voor  uw

net werk  t e conf igureren.

Ga  naar  I nst el l ingen >  Meer  >  VPN .

Opmerking:  u  moet  een pincode of  wacht woord voor  het  vergrendelscherm

inst el len  voordat  u  VPN gebruikt .  Ga  naar  I nst el l ingen >  Beveil ig ing  >

Schermvergrendeling ,  select eer  een vergrendelingsopt ie en  st el  de

schermvergrendeling  in.

Tik op   om  het  VPN-prof iel  t e bewerken,  inclusief  de  naam  van  de server ,  het

server t ype  en  het  serveradres,  en  t ik vervolgens op  OPSLAAN .

Tik op  naam  van  de VPN-server ,  voer  de  gebruikersnaam en  het  wacht woord in

en  t ik vervolgens op  VERBI NDI NG MAKEN  om  verbinding t e maken  met  de

VPN-net werk.

Tik op   en  t ik vervolgens op  VERGETEN  om  het  VPN-prof iel  t e verw ij deren.



Internet

U kunt  door  het  int ernet  bladeren  als uw  apparaat  met  een draadloos net werk

verbonden is.

Ga  naar  Chrome  om  de browser  t e openen.

Websites bezoeken

U kunt  de  app  Chrome  gebruiken om  websit es t e bezoeken.

W ebadres t ypen

U hoef t  n iet  het  vol ledige  webadres van  een ht t p: / / -websit e t e t ypen  om  de

websit e t e openen.

Als u naar  de  websit e ht t p: / / www. lenovo.com  w ilt  gaan,  t ypt  u

'www. lenovo.com' in  de  adresbalk  en  t ikt  u  op  .

Zoekt ermen

U kunt  ook  zoekwoorden  in  de  adresbalk  t ypen  om  webpagina's t e vinden.

U kunt  een zoekmachine inst el len  via   >  I nst el l ingen >  Zoekmachine .

Een nieuw e w ebpagina  t oevoegen



Tik op   >  Nieuw  t abblad  om  een nieuw  t abblad  t oe t e voegen.

Tik op   >  Nieuw  incognit ot abblad  om  een websit e t e bezoeken zonder

sporen acht er  t e lat en.

Een w ebpagina  sluit en

Tik op   om  een t abblad  met  een webpagina  t e slu it en.

Een w ebpagina  vernieuw en

Tik op   om  een webpagina  t e vernieuwen.

Tik op   om  t erug  t e keren  naar  de  vor ige pagina.

Tik op  pict ogram   om  vooruit  t e gaan  naar  een recent  bezocht e  webpagina.

Webpagina's opslaan

U kunt  afbeeldingen  en  webpagina's in  de  int erne opslagruimt e  van  uw  apparaat

opslaan.

Afbeeldingen opslaan

Houd  de afbeelding  ingedrukt  en  t ik vervolgens op  Afbeelding  dow nloaden .

Bladw ij zers voor  w ebpagina's opslaan

Tik op   om  Bladw ij zers  t oe t e voegen.

Tik op   >  Bladw ij zers  om  Bladw ij zers  weer  t e geven.

Voorkeuren voor toegankelijkheid instellen

Tik op   >  I nst el l ingen >  Toegankeli j kheid  om  de t ekst groot t e  en  zoomfact or  voor

webpagina's in  t e st el len.



E-mail

U kunt  e-mails verzenden en  ont vangen  als uw  apparaat  met  een draadloos net werk  is

verbonden.

Ga  naar  Gmail  om  t oegang  t e kr i j gen  t ot  de  app  Google  E- mail .

Een e-mailaccount instellen

U kunt  u aanmelden  bi j  E-mail  als u een e-mailaccount  hebt .  Als u geen  e-mailaccount

hebt ,  moet  u een e-mailaccount  maken.

De eerst e keer  dat  u  de  app  Gmail  gebruikt  moet  u een e-mailaccount  inst el len.

Tik op  Een e - mailadres t oevoegen ,  select eer  het  t ype e-mail  dat  u  w il t  en  t ik op

VOLGENDE .  Volg  de  aanw ij zingen  op  de  pagina  om  de conf igurat ie  t e volt ooien.

E-mail gebruiken

Nadat  u een e-mailaccount  hebt  ingest eld,  kunt  u  de app  Gmail  gebruiken om  e-mails

t e verzenden en  t e ont vangen.



Maps

Als u Maps  w i l t  gebruiken,  moet  u eerst  de  volgende inst el l ingen  select eren.

Ga  naar  I nst el l ingen >  Locat ie  en  schakel locat iet oegang  voor  Google-apps in.

Een locatie zoeken

Typ  het  adres in  dat  u  w il t  zoeken  en  t ik op  .

U kunt  ook  op   t ikken  om  het  adres in  t e spreken.



Huidige locatie

Tik op   om  uw  huidige  locat ie t e zien.

Tik op  Je  omgeving  verkennen  om  t e zien  wat  er  in  de  buur t  is.

Een route plannen

Tik op   en  voer  'Jouw  locat ie'  en  'Kies j e best emming'  in .  U kunt  ook  'Jouw  locat ie'

gebruiken.

Kies of  u  met  de  aut o,  de  bus of  t e voet  reist .



Communicatie

U kunt  uw  cont act en beheren  met  de  app  Cont act en.  U kunt  cont act en t oevoegen,

impor t eren  en  expor t eren.

Een contact toevoegen

Ga naar  Cont act en .

Tik op   om  een cont act  t oe t e voegen.

Voer  cont act informat ie in,  zoals Naam,  Telefoon,  E-mail,  enzovoor t .  

Wanneer  u klaar  bent ,  t ikt  u  op  .

Contactpersonen importeren en exporteren

Ga naar  Cont act en .

Tik op   >  I mport eren/ expor t eren .

Select eer  I mport eren uit  VCF- best and .  Select eer  de  .vCard -best anden  die moet en

worden  geïmpor t eerd.

U kunt  ook  Export eren  naar  VCF- best and  select eren en  op  OPSLAAN  t ikken.  



Synchronisatie

U kunt  gegevens overdragen  t ussen uw  apparaat  en  uw  comput er .  U kunt  muziek,

fot o's,  v ideo's,  document en,  APK-best anden  ( Android  Applicat ion Packages)  en  nog  veel

meer  overdragen.

Uw apparaat aansluiten op uw computer

Sluit  het  apparaat  aan  op  uw  comput er  met  een USB-kabel.

Veeg  vanaf  de  bovenkant  van  het  scherm  naar  beneden.  U ziet  de  melding 'USB voor

opladen '  in  de  meldingsbalk.

Tik op  USB voor  opladen  voor  andere opt ies.

De verbindingsmodus met de computer selecteren

U kunt  een van  de  volgende opt ies select eren:

Opladen :  Select eer  deze modus als u al leen  uw  t ablet  w il t  opladen.

Best andsoverdracht :  Select eer  deze modus als u mediabest anden  zoals fot o's,



video's en  belt onen  w ilt  overbrengen t ussen uw  t ablet  en  de  comput er .

Fot o- overdracht  ( PTP) :  Select eer  deze modus als u al leen  fot o's en  video's

w ilt  overbrengen t ussen uw  t ablet  en  de  comput er .

MI DI :  Select eer  deze modus als u w il t  dat  MI DI -applicat ies op  uw  t ablet

werken  met  MI DI - sof t ware op  de  comput er .

USB- fout opspor ing :  Select eer  deze modus om  fout opspor ing  in  t e schakelen.

U kunt  dan  met  hulpmiddelen  zoals I dea Tool  op  de  comput er  de  gegevens op

uw  t ablet  beheren.

APK installeren

Volg deze  st appen:

U moet  op  het  apparaat  t oest emming geven  om  apps afkomst ig  van  onbekende

bronnen  t e inst al leren.  

Ga  naar  I nst el l ingen >  Beveil iging ,  schakel Onbekende  bronnen  in  en  t ik

op  OK .

Kopieer  het  APK-best and van  de comput er  naar  het  apparaat  in  de  modus

'Best andsoverdracht ' .



Bijlage

Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product

Lees voor  gebruik  al le  informat ie  in  dit  onderdeel om  let sel,  schade  aan  eigendommen

of  schade  aan  uw  apparaat  t e voorkomen.  Ga  voor  aanvullende t ips voor  vei l ig  gebruik

van  uw  apparaat  naar  ht t p: / / www. lenovo.com/ safet y .

Wees voorzichtig  met  uw apparaat

Laat  uw  apparaat  n iet  val len  en  buig  of  doorboor  het  apparaat  n iet .  Plaat s ook  geen

vreemde voorwerpen  in  en  zware voorwerpen  op  het  apparaat .  Gevoelige onderdelen in

het  product  kunnen  daardoor  beschadigd  raken.

Het  scherm  van  uw  apparaat  is van  glas.  Het  glas kan  breken  als het  apparaat  op  een

harde ondergrond valt ,  als er  veel  druk  op  wordt  u it geoefend  of  als er  een zwaar

voorwerp  op  valt .  Raak het  glas n iet  aan  als het  scherm  versplint erd  of  gebroken is,  en

probeer  het  glas n iet  u it  het  apparaat  t e verw ij deren.  Gebruik  het  apparaat  n iet  meer

en  neem  cont act  op  met  de  t echnische onderst euning van  Lenovo voor  informat ie  over

reparat ie,  vervanging of  afvalverwerking  als u het  apparaat  moet  weggooien.

Als u het  apparaat  gebruikt ,  d ient  u  dit  op  een veil ige afst and  van  warme omgevingen

of  omgevingen  met  hoogspanning t e houden,  zoals elekt r ische  apparat en,  elekt r ische

kachels of  elekt r ische  kookapparat uur .  Gebruik  uw  apparaat  al leen  binnen  het

t emperat uurbereik  van  0 ° C ( 32  ° F)  t ot  40  ° C ( 104  ° F)  ( opslag  -20  ° C ( -4 ° F)  t ot  60  ° C

( 140  ° F) )  om  beschadiging t e voorkomen.

St el  uw  apparaat  n iet  bloot  aan  wat er ,  regen,  ext reme vocht igheid,  zweet  of  andere

vloeist of fen.

Haal  het  apparaat  niet  uit  elkaar  en breng geen wijzigingen aan

Uw  apparaat  is een verzegeld  product .  I n  het  apparaat  bevinden zich  geen  onderdelen

die door  gebruikers kunnen  worden  vervangen.  Alle  reparat ies aan  de binnenkant

moet en  worden  uit gevoerd door  een reparat iebedr i j f  dat  door  Lenovo is geaut or iseerd.

Als u probeer t  het  apparaat  t e openen  of  t e w ij zigen,  is de  garant ie n iet  meer  geldig.

Kennisgeving voor  ingebouwde oplaadbare batterijen

http://www.lenovo.com/safety


Probeer  n iet  zelf  de  oplaadbare  int erne l i t h ium - ionbat t er i j  t e vervangen.  Er  is gevaar

voor  explosie als u de  bat t er i j  door  een verkeerd  t ype vervangt .  Neem cont act  op  met

Lenovo Suppor t  voor  fabr ieksvervanging.

Kennisgeving over  plastic  zakken

GEVAAR:

Plast ic zakken  kunnen  gevaar l i j k  zi j n.  Houd plast ic  zakken  uit  de  buur t  van

baby's en k inderen om  de  kans op verst ikk ing t e  voo rkomen.

Informatie  over  de adapter

Zorg dat  het  apparaat  en de  net voedingsadapt er  niet  nat  w orden.

Dompel het  apparaat  n iet  onder  in  wat er  en  laat  het  apparaat  n iet  l iggen  op  een plek

waar  het  in  cont act  kan  komen  met  wat er  of  andere vloeist of fen.

Laad het  apparaat  a l leen  op volgens goedgekeurde me t hoden.

U kunt  de  volgende met hoden  gebruiken om  de int erne bat t er i j  van  uw  apparaat  vei l ig

op  t e laden:

Oplaadmet hode Beeldscherm  aan Beeldscherm  uit

Net adapt er
Onderst eund,  maar  de

bat t er i j  laadt  langzaam  op.
Onderst eund

Een  USB-verbinding t ussen

de DC- in -aanslu it ing op  het

apparaat  en  de  USB-

aanslu it ing van  een pc of

ander  apparaat  die voldoet

aan  de USB 2.0 -norm.  Het

apparaat  moet  worden

aangeslot en  op  een USB-

aanslu it ing met  USB 2.0  of

hoger .

Onderst eund,  maar

compenseer t

st roomverbruik  en  de

bat t er i j  zal  langzamer

opladen dan  normaal.

Onderst eund,  maar  de

bat t er i j  laadt  langzaam

op.

Opmerk ingen:

Beeldscherm  aan:  Apparaat  aan

Beeldscherm  uit :  Apparaat  u it  of  in  de  schermbeveil ig ingsmodus

Opladers worden  mogeli j k  warm  bij  normaal  gebruik.  Zorg  ervoor  dat  de  oplader  een

goede vent i lat ie kr i j gt .  Koppel de  oplader  los als een van  de volgende sit uat ies zich

voordoet :

De oplader  is bloot gest eld aan  regen,  vloeist of  of  ext reme vocht igheid.

De oplader  is beschadigd.

U w ilt  de  oplader  schoonmaken.

W aarschuw ing: 



Lenovo is niet  verant w oordeli j k  voor  de  prest at ies of  veil igheid van  product en

die  niet  zi j n  geproduceerd  of  goedgekeurd door  Leno vo. Gebruik  a l leen  door

Lenovo goedgekeurde net adapt ers en bat t er i j en.

Waarschuwing over  hoog volume

Waarschuw ing:  door  langdur ige  bloot st el l ing aan  zeer  hard gelu id  van  bronnen  kan  uw

gehoor  beschadigd  raken.  Hoe harder  het  gelu id,  hoe  m inder  lang het  duur t  voordat  uw

gehoor  schade  oploopt .  Bescherm uw  gehoor :

Beperk de  t i j d  dat  u  een hoofdt elefoon  op  hoog  volume gebruikt .

Draai  het  volume niet  hoger  om  omgevingsgelu id  t e overst emmen.

Zet  het  volume lager  als u mensen  die in  uw  omgeving prat en,  n iet  kunt  horen.

Als u een vervelend  gevoel kr i j gt  op  uw  oren,  bi j voorbeeld  druk  of  f lu it en,  of  als prat en

gedempt  l i j kt  t e kl inken,  moet  u st oppen  met  het  lu ist eren  via  een hoofdt elefoon  en  uw

gehoor  lat en  cont roleren.

Wees voorzichtig  bij  gebruik  van uw apparaat  in  een motorvoertuig of  op de fiets

Geef  alt i j d  pr ior i t eit  aan  uw  veil igheid  en  die van  anderen.  Houd  u aan  de wet .  Lokale

wet -  en  regelgeving is mogeli j k  van  t oepassing  op  de  manier  waarop u mobiele

elekt ronische apparat en,  zoals uw  apparaat ,  mag gebruiken t erw ij l  u  een mot orvoer t u ig

best uur t  of  f iet st .

Gooi  producten weg volgens de lokale wet- en regelgeving

Wanneer  uw  apparaat  het  eind van  de  nut t ige levensduur  heef t  bereikt ,  breek  of

verbrand het  apparaat  dan  niet .  Dompel het  apparaat  ook  niet  onder  in  wat er  en  gooi

het  al leen  weg  zoals voorgeschreven  in  de  lokale wet -  en  regelgeving.  Sommige int erne

onderdelen bevat t en  subst ant ies die kunnen  exploderen,  lekken  of  die op  een andere

manier  negat ieve gevolgen kunnen  hebben  voor  het  m il ieu  als deze niet  cor rect  worden

weggegooid.

Zie  ' I nformat ie  over  recycl ing en  m il ieu '  voor  meer  informat ie.

Houd uw apparaat  en accessoires buiten het  bereik  van kleine kinderen

Uw  apparaat  bevat  k leine  onderdelen waar  kleine  kinderen in  kunnen  st ikken.

Bovendien  kan  het  glazen  scherm  breken  of  scheuren wanneer  het  apparaat  valt  of

t egen een hard oppervlak  wordt  gegooid.

Bescherm uw gegevens en software

Verw ij der  onbekende best anden  niet  en  w ij zig  de  naam  van  best anden  en  mappen niet

als deze niet  door  u zi j n  gemaakt .  Doet  u dat  wel,  dan  werkt  de  sof t ware op  uw

apparaat  daarna mogeli j k  n iet  meer  goed.

Houd  er  rekening mee dat  het  gebruik  van  net werkbronnen  uw  apparaat  kwet sbaar  kan



maken  voor  comput ervirussen,  hackers,  spyware en  andere kwaadw il l ige  act iv it eit en  die

schade  kunnen  t oebrengen  aan uw  apparaat ,  uw  sof t ware en  uw  gegevens.  U bent  zelf

verant woordeli j k  voor  het  regelen  van  adequat e bescherming in  de  vorm  van  f irewalls,

ant iv irussof t ware en  ant ispywaresof t ware en  het  act ueel  houden van  dergeli j ke

sof t ware.

Houd  elekt r ische  apparat en  uit  de  buur t  van  uw  apparaat .  Dit  zi j n  bi j voorbeeld

elekt r ische  vent i lat oren,  radio's,  kracht ige lu idsprekers,  lucht verversers en  magnet rons.

De st erke  magnet ische velden  die elekt r ische  apparat en  genereren,  kunnen  het

beeldscherm  en  de gegevens op  het  apparaat  beschadigen.

Let  erop dat  uw apparaat  niet  te  warm wordt

Als uw  apparaat  is ingeschakeld  of  als de  bat t er i j  wordt  opgeladen,  kunnen  sommige

onderdelen warm  worden.  De t emperat uur  die wordt  bereikt ,  hangt  af  van  de  mat e van

syst eemact iv it eit  en  het  oplaadniveau  van  de bat t er i j .  Bi j  langdur ig  cont act  met  uw

lichaam kunnen  er ,  ook  door  uw  kleding  heen,  ongemakken en  zelf s brandwonden

ont st aan.  Houd  het  apparaat  n iet  t e lang op  schoot  en  houd  uw  handen  of  ander

l ichaamsdelen  niet  t e lang t egen warme onderdelen van  het  apparaat  aan.

Elektromagnetische straling

FCC-conformiteitsverklaring

This equipment  has been  t est ed  and  found  t o  comply w it h  t he l im it s for  a  Class B

digit al  device,  pursuant  t o  Par t  15  of  t he FCC Rules.  These l im it s are designed  t o

provide  reasonable prot ect ion  against  harmful  int er ference in  a resident ial  inst al lat ion.

This equipment  generat es,  uses,  and  can  radiat e radio  f requency energy  and,  i f  not

inst al led  and  used  in  accordance w it h  t he inst ruct ions,  may cause harmful  int er ference

t o  radio  communicat ions.  However ,  t here is no guarant ee t hat  int er ference w il l  not

occur  in  a par t icular  inst al lat ion.  I f  t h is equipment  does cause harmful  int er ference t o

radio  or  t elevision recept ion,  which  can  be det erm ined  by t urning  t he equipment  of f

and  on,  t he user  is encouraged  t o  t ry  t o  cor rect  t he int er ference by one  or  more of  t he

fol low ing  measures:

Reor ient  or  relocat e  t he receiving  ant enna.

I ncrease t he separat ion  bet ween  t he equipment  and  receiver .

Connect  t he equipment  int o  an  out let  on  a circuit  dif f erent  f rom t hat  t o  which

t he receiver  is connect ed.

Consult  an  aut hor ized  dealer  or  service represent at ive for  help.

Lenovo is not  responsible for  any  radio  or  t elevision int er ference caused  by

unaut hor ized changes or  modif icat ions t o  t h is equipment .  Unaut hor ized  changes or

modif icat ions could  void  t he user 's aut hor it y  t o  operat e t he equipment .

This device complies w it h  Par t  15  of  t he FCC Rules.  Operat ion  is subj ect  t o  t he

fol low ing  t wo condit ions:  ( 1)  t h is device may not  cause harmful  int er ference,  and  ( 2)



t h is  device must  accept  any  int er ference received,  including int er ference t hat  may

cause undesired operat ion.

Responsible Par t y:

Lenovo ( Unit ed St at es)  I ncorporat ed

1009 Think Place -  Build ing One

Morr isvi l le,  NC 27560

Telephone:  1-919 -294 -5900

IC-waarschuwing

Dit  apparaat  voldoet  aan  de RSS-normen  van  I ndust ry Canada voor  van  vergunning

vr i j gest elde apparat uur .  Aan het  gebruik  ervan  worden  de volgende t wee  voorwaarden

gest eld:  

( 1)  Dit  apparaat  mag geen  int er ferent ie  veroorzaken,  en  

( 2)  dit  apparaat  moet  al le  int er ferent ie  accept eren,  met  inbegr ip van  int er ferent ie  die

ongewenst e  bediening  van  het  apparaat  kan  veroorzaken.

Le présent  apparei l  est  conforme aux  CNR d' I ndust r ie  Canada applicables aux  apparei ls

radio  exempt s de  l icence.  L'exploit at ion est  aut or isée aux  deux  condit ions suivant es:

( 1)  l 'apparei l  ne doit  pas produire de  brouil lage,  et

( 2)  l 'u t i l isat eur  de  l 'apparei l  doit  accept er  t out  brouil lage radioélect r ique  subi,  même si

lebrouil lage est  suscept ible d 'en  compromet t re le  fonct ionnement .

Europese Unie - naleving van de richtlijnen inzake elektromagnetische

compatibiliteit

Dit  product  voldoet  aan  al le  eisen  en  basisnormen  van  de Europese  r icht l i j n  1999/ 5/ EG.

De Europese  r icht l i j n  1999/ 5/ EG bli j f t  van  kracht  t i j dens de  overgangsper iode van  de

Europese  r icht l i j n  2014/ 53/ EU t ot  12  j uni  2017.  Lenovo aanvaardt  geen

verant woordeli j kheid  voor  het  n iet  voldoen  aan deze voorwaarden voor  bescherming als

dit  het  gevolg  is van  het  doorvoeren  van  een niet -aanbevolen  w ij ziging  aan  het

product ,  waaronder  het  aanbrengen van  opt iekaar t en  van  andere fabr ikant en.  Dit

apparaat  is get est  en  voldoen  aan de l im iet en  voor  I T -apparat uur  Klasse  B volgens de

Europese  norm  EN 55022.  De l im iet en  voor  apparat uur  Klasse  B zi j n  afgeleid  voor

normale  woonomgevingen  en  zi j n  bedoeld  om  redeli j ke bescherming t e bieden  t egen

int er ferent ie  met  gelicent ieerde  communicat ieapparat en.

Cont act adres in  de  EU:  Lenovo, Einst einova  2 1 ,  8 5 1  0 1  Brat islava,  Slow akij e

Verklaring van conformiteit  met  Duitse Klasse B

Deut schsprachiger  EU Hinw eis:

Hinweis für  Gerät e  der  Klasse  B EU-Richt l in ie zur  Elekt romagnet ischen  Ver t räglichkeit

Dieses Produkt  ent spr icht  den  Schut zanforderungen  der  EU-Richt l in ie 2014/ 30/ EU

( f rüher  2004/ 108/ EC)  zur  Angleichung  der  Recht svorschr if t en  über  die



elekt romagnet ische  Ver t räglichkeit  in  den  EU-Mit gl iedsst aat en und hält  d ie Grenzwer t e

der  Klasse  B der  Norm  gemäß Richt l in ie.  Um dieses sicherzust el len,  sind  die Gerät e  w ie

in  den  Handbüchern  beschr ieben zu  inst al l ieren und zu  bet reiben.  Des Weit eren  dür fen

auch  nur  von  der  Lenovo empfohlene Kabel  angeschlossen werden.  Lenovo übernimmt

keine Verant wor t ung für  die Einhalt ung  der  Schut zanforderungen,  wenn  das Produkt

ohne Zust immung der  Lenovo veränder t  bzw .  wenn  Erweit erungskomponent en  von

Fremdherst el lern  ohne Empfehlung  der  Lenovo gest eckt / eingebaut  werden.

Deut schland:

Einhalt ung  des Geset zes über  die elekt romagnet ische  Ver t räglichkeit  von

Bet r iebsmit t eln  Dieses Produkt  ent spr icht  dem  „ Geset z über  die elekt romagnet ische

Ver t räglichkeit  von  Bet r iebsmit t eln“  EMVG ( f rüher  „ Geset z über  die elekt romagnet ische

Ver t räglichkeit  von  Gerät en“ ) .  Dies ist  d ie Umset zung der  EMV EU-Richt l in ie

2014/ 30/ EU ( f rüher  2004/ 108/ EWG)  in  der  Bundesrepublik  Deut schland.

Zulassungsbescheinigung laut  dem  Deut schen  Geset z über  die elekt romagnet ische

Ver t räglichkeit  von  Bet r iebsmit t eln,  EMVG vom  20.  Jul i  2007 ( f rüher  Geset z über  die

elekt romagnet ische  Ver t räglichkeit  von  Gerät en) ,  bzw .  der  EMV EU Richt l in ie

2014/ 30/ EU ( f rüher  2004/ 108/ EC) ,  für  Gerät e  der  Klasse  B.

Dieses Gerät  ist  berecht igt ,  in  Übereinst immung  mit  dem  Deut schen  EMVG das EG-

Konform it ät szeichen -  CE -  zu  führen.  Verant wor t l ich  für  die Konform it ät serklärung  nach

Paragraf  5  des EMVG ist  die Lenovo ( Deut schland)  GmbH,  Meit nerst r .  9,  D-70563

St ut t gar t .

I nformat ionen  in  Hinsicht  EMVG Paragraf  4  Abs.  ( 1)  4:

Das Gerät  er fü l l t  d ie Schut zanforderungen  nach  EN 55024 und EN 55022 Klasse  B.

Informatie over milieu, hergebruik en afvoer

Algemene hergebruikverklaring

Lenovo moedigt  eigenaren van  I T -apparat uur  aan  om  hun apparat uur ,  wanneer  deze

niet  meer  nodig is,  op  een verant woorde  manier  t e lat en  hergebruiken.  Lenovo heef t

diverse  programma's en  dienst en  om  eigenaren van  apparat uur  t e assist eren  bi j  het

hergebruik  van  de I T -product en.  Ga  voor  meer  informat ie  over  het  hergebruik  van

Lenovo-product en  naar  ht t p: / / www. lenovo.com/ recycl ing.

Belangrijke informatie  over  batterij  en WEEE

Bat t er i j en  en  elekt r ische  en  elekt ronische apparat en  met  het  symbool  van  een

doorgekruist e afvalemmer  mogen  niet  samen  met  het  normale  huisvuil  worden

afgevoerd.  Bat t er i j en  en  afval  van  elekt r ische  en  elekt ronische apparat uur  ( WEEE)

wordt  afzonder l i j k  verwerkt  v ia  het  inzamelpunt  waar  par t icul ieren  hun WEEE kunnen

aanbieden voor  ret ourner ing,  hergebruik  en  verwerking.  Verw ij der  zo mogeli j k



bat t er i j en  u it  WEEE en  isoleer  ze voordat  u  WEEE afvoer t  naar  de  afval inzameling.

Bat t er i j en  moet en  afzonder l i j k  worden  ingezameld  via  het  net werk  voor  ret ourner ing,

hergebruik  en  verwerking  van  bat t er i j en  en  accu's.  

Specif ieke informat ie  per  land is beschikbaar  op  ht t p: / / www. lenovo.com/ recycl ing.

Informatie  over  het  hergebruik  van batterijen voor  Brazilië

Declarações de  Reciclagem  no  Brasil

Descar t e de  um  Produt o  Lenovo Fora  de  Uso  Equipament os elét r icos e elet rônicos não

devem  ser  descar t ados em l ixo comum,  mas enviados à pont os de  colet a,  aut or izados

pelo  fabr icant e  do  produt o  para que  sej am encaminhados e processados por  empresas

especial izadas no manuseio  de  resíduos indust r iais,  devidament e cer t i f icadas pelos

orgãos ambient ais,  de  acordo com  a legislação  local.  A Lenovo possui  um  canal

específ ico para auxil iá- lo  no descar t e desses produt os.  Caso você possua  um  produt o

Lenovo em sit uação de descar t e,  l igue para o nosso SAC ou  encaminhe um  e-mail  para:

reciclar@lenovo.com,  informando  o modelo,  número  de sér ie  e cidade,  a f im  de

enviarmos as inst ruções para o cor ret o  descar t e do  seu  produt o  Lenovo.

Hergebruikinformatie voor  Japan

I nformat ie over  hergebruik  en  afvoer  voor  Japan  is t e vinden op

ht t p: / / www. lenovo.com/ recycl ing/ j apan.

Hergebruikinformatie voor  India

I nformat ie over  hergebruik  en  afvoer  voor  I ndia is beschikbaar  op

ht t p: / / www. lenovo.com/ social_responsibi l i t y/ us/ en/ sust ainabil i t y/ pt b_india.ht m l.

Informatie  over  hergebruik  van batterijen

I nformat ie over  hergebruik  van  bat t er i j en  voor  Taiwan

I nformat ie over  hergebruik  van  bat t er i j en  voor  de  Verenigde St at en  en  Canada

I nformat ie over  hergebruik  van  bat t er i j en  voor  de  Europese  Unie



Merkt eken  voor  energie-ef f iciënt ie

ENERGY STAR-modelinformatie

ENERGY STAR®  is een gezamenli j k  programma van  de U.S.  Environment al  Prot ect ion

Agency  en  de  U.S.  Depar t ment  of  Energy,  bedoeld  voor  het  besparen van  kost en  en  het

beschermen van  het  m il ieu  door  m iddel van  energiezuin ige product en  en  procedures.

Met  t rot s biedt  Lenovo haar  klant en  product en  aan  die zi j n  onderscheiden  met  een

ENERGY STAR.  De Lenovo TB-X103F is ont worpen  en  get est  volgens de  vereist en  van

het  ENERGY STAR-programma voor  comput ers.

Door  gebruik  t e maken  van  product en  die zi j n  voorzien  van  ENERGY STAR en  door  t e

prof i t eren van  de energiebesparende funct ies van  de comput er  kunt  u  meewerken  aan

een verminder ing  van  het  elekt r icit eit sverbruik.  Een  reduct ie van  het

elekt r icit eit sverbruik  draagt  n iet  al leen  bi j  aan  f inanciële bespar ingen,  maar  ook  aan

een schoner  m il ieu  en  een ver laagde uit st oot  van  broeikasgassen.

Meer  informat ie  over  de  ENERGY STAR-waarden  voor  Lenovo-comput ers vindt  u  op

ht t p: / / www.energyst ar .gov.

Kennisgeving Exportclassificatie

Dit  product  is onderworpen  aan  de Unit ed  St at es Expor t  Administ rat ion  Regulat ions

( EAR)  en  heef t  een ECCN ( Expor t  Classif icat ion  Cont rol  Number)  van  5A992.c.  Het  mag

opnieuw  worden  geëxpor t eerd,  behalve naar  landen  onder  embargo  genoemd in  de

landenli j st  EAR E1.

Problemen oplossen

Tijdens de installatie  van een app wordt  er  een melding over  onvoldoende

geheugen weergegeven

Maak  wat  geheugen vr i j  en  probeer  vervolgens opnieuw  t e inst al leren.



Het aanraakscherm werkt  niet  of  is niet  gevoelig

Houd  de aan-uit knop  ongeveer  8 seconden lang ingedrukt  om  het  apparaat  af  t e slu it en

of  houd  de aan-uit knop  ongeveer  10  seconden lang ingedrukt  om  het  apparaat  opnieuw

op  t e st ar t en.

Het apparaat  schakelt  niet  in  of  het  systeem loopt  vast

Laad de bat t er i j  een half  uur  lang op.  Houd  dan  de aan-uit knop  ongeveer  8 seconden

lang ingedrukt  om  het  apparaat  af  t e slu it en  of  houd  dan  de aan-uit knop  ongeveer

10  seconden lang ingedrukt  om  het  apparaat  opnieuw  op  t e st ar t en.

Er is geen geluid of  de andere persoon hoort  u  niet  tijdens een gesprek

Pas het  volume aan met  de  volumeknop.

Het apparaat  heeft  geen toegang tot  het  internet  via  het  draadloze netwerk

St ar t  de  draadloze  rout er  opnieuw  op  of  ga  naar  I nst el l ingen en  st ar t  WLAN opnieuw

op.

Het apparaat  komt niet  uit  de sluimermodus

Houd  de aan-uit knop  ongeveer  8 seconden lang ingedrukt  om  het  apparaat  af  t e slu it en

of  houd  de aan-uit knop  ongeveer  10  seconden lang ingedrukt  om  het  apparaat  opnieuw

op  t e st ar t en.
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