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Κεϕλαιο 1. Σηµαντικς πληροϕορες για την ασϕλεια
Σηµεωση
Παρακαλοµε διαβ στε πρ τα τις σηµαντικς πληροϕορες για την
ασϕ λεια.

Οι πληροϕορες αυτς µπορον να σας βοηθσουν να χρησιµοποιετε τον
προσωπικ σας υπολογιστ ThinkPad® µε ασϕ λεια. Ακολουθστε και ϕυλ ξτε
λες τις πληροϕορες που παρχονται µαζ µε τον υπολογιστ σας. Οι πληροϕορες
που περιχονται σε αυτ το γγραϕο δεν τροποποιον τους ρους της σµβασης
αγορ ς που συν ψατε οτε τη ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης της Lenovo™.
Η ασϕ λεια των πελατ ν µας εναι σηµαντικ. Τα προϊντα µας εναι σχεδιασµνα
να εναι ασϕαλ και αποτελεσµατικ . Ωστσο, οι προσωπικο υπολογιστς εναι
ηλεκτρονικς συσκευς. Τα καλ δια ρεµατος, οι µετασχηµατιστς και λλα
εξαρτµατ τους µπορον να δηµιουργσουν κινδνους που θα µποροσαν να
χουν ως αποτλεσµα την πρκληση τραυµατισµ ν  ζηµι ν, ειδικ σε περπτωση
κακς χρσης τους. Για να µει σετε αυτος τους κινδνους, ακολουθστε τις
οδηγες που παρχονται µε το προϊν σας, δ στε σηµασα σε λες τις
προειδοποισεις που υπ ρχουν στο προϊν και στις οδηγες λειτουργας και
διαβ στε προσεκτικ λες τις πληροϕορες που περιχονται σε αυτ το γγραϕο.
Ακολουθ ντας προσεκτικ τις πληροϕορες που περιχονται σε αυτ το γγραϕο
και παρχονται µε το προϊν σας, µπορετε να συµβ λετε στην προστασα σας απ
κινδνους και να δηµιουργσετε να ασϕαλστερο περιβ λλον εργασας.
Σηµεωση: Οι πληροϕορες αυτς περιχουν αναϕορς σε µετασχηµατιστς και
µπαταρες. Πραν των ϕορητ ν προσωπικ ν υπολογιστ ν, ορισµνα
προϊντα (π.χ. ηχεα και οθνες) παρχονται µε εξωτερικος
µετασχηµατιστς. Αν χετε να ττοιο προϊν, οι πληροϕορες αυτς
ισχουν για το προϊν σας. Επιπρσθετα, ο υπολογιστς σας µπορε να
περιχει µια εσωτερικ µπαταρα σε µγεθος νοµσµατος, η οποα
τροϕοδοτε µε ηλεκτρικ ρεµα το ρολι του συστµατς σας ακµα
και ταν ο υπολογιστς εναι αποσυνδεδεµνος. Εποµνως οι
πληροϕορες σχετικ µε την ασϕ λεια των µπαταρι ν ισχουν για
λους τους υπολογιστς.

Καταστσεις που πρπει να αντιµετωπζονται µεσα
Τα προϊντα µπορον να υποστον ζηµις λγω κακ"ς χρ"σης " αµλειας. Σε
ορισµνες περιπτσεις, οι ζηµις σως εναι τσο σοβαρς στε το προϊν να µην
πρπει να χρησιµοποιηθε ξαν ως του ελεγχθε και, αν εναι αναγκαο,
επισκευαστε απ εξουσιοδοτηµνο τεχνικ.
© Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.

1

%πως και µε κθε ηλεκτρονικ" συσκευ", πρπει να προσχετε το προϊν ταν
βρσκεται σε λειτουργα. Σε πολ σπνιες περιπτσεις, µπορε να αντιληϕθετε µια
οσµ" " να παρατηρ"σετε καπν " σπθες να εξρχονται απ τον υπολογιστ" σας.
Επσης, µπορε να ακοσετε "χους που υποδηλνουν κποιο πρβληµα. Οι συνθ"κες
αυτς σως απλ να σηµανουν τι χει υποστε βλβη κποιο εσωτερικ εξρτηµα,
µε ασϕαλ" και ελεγχµενο τρπο. *σως µως υποδηλνουν πιθαν πρβληµα
ασϕλειας. Ωστσο, µη διακινδυνψετε και µην προσπαθ"σετε να διαγνσετε το
πρβληµα µνοι σας.
Ελγχετε συχν τον υπολογιστ" σας και τα εξαρτ"µατ του, στε να εντοπζετε
τυχν ζηµις, ϕθορ " ενδεξεις κινδνου. Αν υπρχει οποιαδ"ποτε αβεβαιτητα
σχετικ µε την κατσταση ενς εξαρτ"µατος, µη χρησιµοποι"σετε το προϊν.
Επικοινων"στε µε το Κντρο Υποστ"ριξης Πελατν " µε τον κατασκευαστ" του
προϊντος για οδηγες σχετικ µε τον λεγχο του προϊντος και, αν εναι απαρατητο,
την επισκευ" του. Στην εντητα “Παγκσµιος Τηλεϕωνικς Κατλογος” στη σελδα
35 µπορετε να βρετε ναν κατλογο µε τους αριθµος τηλεϕνου που µπορετε να
καλσετε για να ζητ"σετε υπηρεσες επισκευ"ς και υποστ"ριξης.
Στην απθανη περπτωση που παρατηρ"σετε οποιαδ"ποτε απ τις συνθ"κες που
αναϕρονται παρακτω, " αν χετε οποιεσδ"ποτε ανησυχες σχετικ µε την
ασϕλεια του προϊντος, σταµατ"στε να το χρησιµοποιετε και αποσυνδστε το απ
την πρζα και απ τις τηλεπικοινωνιακς γραµµς ως του επικοινων"σετε µε το
Κντρο Υποστ"ριξης Πελατν για περαιτρω καθοδ"γηση.
v Καλ δια ρεµατος, ϕις, µετασχηµατιστς, επεκτ σεις καλωδων, συσκευς
προστασας απ υπρταση  τροϕοδοτικ που χουν κοπε, ραγσει, σπ σει 
υποστε ζηµες.
v Ενδεξεις υπερθρµανσης, καπνο, σπθας  ϕωτι ς.
v Ζηµις σε µια µπαταρα (πως ρωγµς  παραµρϕωση), αποϕρτιση µπαταρας
 συσσ ρευση ξνων ουσι ν επ νω στη µπαταρα.
v Περεργοι χοι  δυνατ οσµ προερχµενη απ το προϊν.
v Ενδεξεις τι χει χυθε υγρ  χει πσει κ ποιο αντικεµενο επ νω στον
υπολογιστ, το καλ διο ρεµατος  το µετασχηµατιστ.
v ?κθεση του υπολογιστ, του καλωδου ρεµατος  του µετασχηµατιστ σε νερ.
v Πτ ση του προϊντος  λλες ζηµις στο προϊν.
v Μη κανονικ λειτουργα του προϊντος παρ τη χρση του σµϕωνα µε τις
οδηγες λειτουργας.
Σηµεωση: Αν παρατηρσετε ττοιες συνθκες σε προϊν (π.χ. µια επκταση
καλωδου) που δεν χει κατασκευαστε απ  για τη Lenovo,
σταµατστε να χρησιµοποιετε αυτ το προϊν ως του
επικοινωνσετε µε τον κατασκευαστ του προϊντος για περαιτρω
οδηγες,  ως του προµηθευτετε κατ λληλο προϊν
αντικατ στασης.
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Γενικς οδηγες ασϕλειας
Τηρετε π ντα τις ακλουθες προϕυλ ξεις για να µει σετε τον κνδυνο
τραυµατισµο και πρκλησης ζηµι ν.

Συντρηση
Μην επιχειρσετε να επισκευ σετε να προϊν µνοι σας, εκτς αν σας ζητηθε
συγκεκριµνα απ το Κντρο Υποστριξης Πελατ ν. Χρησιµοποιετε µνο
εξουσιοδοτηµνο παροχα υπηρεσι ν, εγκεκριµνο για την επισκευ του
συγκεκριµνου προϊντος.
Σηµεωση: Ορισµνα εξαρτµατα µπορον να αναβαθµιστον  να
αντικατασταθον απ τον πελ τη. Τα εξαρτµατα αυτ ονοµ ζονται
Μον δες Αντικαθιστ µενες απ τον Πελ τη (Customer Replaceable
Units - CRU). Η Lenovo προσδιορζει ρητ ς τα εξαρτµατα που
αποτελον µον δες CRU και παρχει τεκµηρωση µε οδηγες ταν
ενδεκνυται η αντικατ στασ τους απ τον πελ τη. Πρπει να
ακολουθετε πιστ λες αυτς τις οδηγες ταν αντικαθιστ τε µον δες
CRU. Να βεβαι νεστε π ντα τι χετε σβσει και αποσυνδσει το
προϊν απ οποιαδποτε πηγ ρεµατος πριν επιχειρσετε να
πραγµατοποισετε την αντικατ σταση. Για οποιεσδποτε ερωτσεις 
διευκρινσεις, επικοινωνστε µε το Κντρο Υποστριξης Πελατ ν.
Αν και δεν υπ ρχουν κινητ µρη στον υπολογιστ αϕο αποσυνδσετε το
καλ διο ρεµατος, απαιτονται οι ακλουθες ειδοποισεις για λγους
πιστοποησης UL.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Επικνδυνα κινητ µρη. Αποϕγετε την επαϕ" µε τα δχτυλ σας και µε λλα µρη του
σµατος.

Προσοχ": Προτο ξεκινσετε την αντικατ σταση µον δων CRU, κλεστε τον
υπολογιστ και περιµνετε τρα ως πντε λεπτ µχρι να µειωθε η θερµοκρασα
στο εσωτερικ του υπολογιστ πριν ανοξετε το κ λυµµα.

Καλδια ρεµατος και µετασχηµατιστς
Χρησιµοποιετε µνο τα καλ δια ρεµατος και τους µετασχηµατιστς που
παρχονται απ τον κατασκευαστ του προϊντος. Το καλ διο ρεµατος και ο
µετασχηµατιστς προορζονται αποκλειστικ για χρση µε αυτ το προϊν. ∆εν
πρπει να χρησιµοποιηθον σε καµα περπτωση µε οποιοδποτε λλο προϊν.
Ποτ µην τυλγετε να καλ διο ρεµατος γρω απ το µετασχηµατιστ  λλο
αντικεµενο. Αν το κ νετε, µπορε το καλ διο να καταπονηθε, µε αποτλεσµα να
ϕθαρε, να κοπε  να τσακσει. Αυτ µπορε να εναι επικνδυνο.
Κεϕ λαιο 1. Σηµαντικς πληροϕορες για την ασϕ λεια
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Να βεβαι νεστε π ντα τι τα καλ δια ρεµατος δεν περνον απ σηµεα που
µπορε να πατηθον, να γνουν αιτα να σκοντ ψει κ ποιος  να τρυπηθον απ
αντικεµενα.
Να προστατεετε τα καλ δια και τους µετασχηµατιστς απ υγρ . Για παρ δειγµα,
µην αϕνετε τα καλ δια  τους µετασχηµατιστς κοντ σε νεροχτες, µπανιρες 
τουαλτες,  σε δ πεδα που καθαρζονται µε υγρ καθαριστικ . Τα υγρ µπορον
να προκαλσουν βραχυκκλωµα, ειδικ αν το καλ διο  ο µετασχηµατιστς χει
ϕθαρε λγω κακς χρσης. Τα υγρ µπορον επσης να προκαλσουν σταδιακ
δι βρωση των ακροδεκτ ν του καλωδου ρεµατος /και του µετασχηµατιστ, κ τι
που µπορε να προκαλσει υπερθρµανση.
Π ντα να συνδετε τα καλ δια ρεµατος και τα καλ δια σµατος µε τη σωστ
σειρ και να βεβαι νεστε τι λα τα καλ δια ρεµατος χουν συνδεθε πλρως
και µε ασϕ λεια στις υποδοχς.
Μη χρησιµοποισετε οποιονδποτε µετασχηµατιστ στον οποο υπ ρχουν
ενδεξεις δι βρωσης στους ακροδκτες εισδου εναλλασσοµνης τ σης /και
ενδεξεις υπερθρµανσης (π.χ. παραµορϕωµνο πλαστικ) στην εσοδο
εναλλασσµενης τ σης  σε οποιοδποτε σηµεο του µετασχηµατιστ.
Μη χρησιµοποιετε καλ δια ρεµατος στα οποα υπ ρχουν ενδεξεις δι βρωσης 
υπερθρµανσης στους ακροδκτες σε οποιοδποτε κρο  αν το καλ διο χει
υποστε οποιεσδποτε ϕθορς.

Επεκτσεις καλωδων και σχετικς συσκευς
Βεβαιωθετε τι οι επεκτ σεις καλωδων, οι συσκευς προστασας απ υπρταση,
οι µον δες αδι λειπτης παροχς ρεµατος και τα πολπριζα που χρησιµοποιετε
καλπτουν τις ηλεκτρικς προδιαγραϕς του προϊντος. Ποτ µην υπερϕορτ νετε
αυτς τις συσκευς. Αν χρησιµοποιηθον πολπριζα, το ϕορτο δεν πρπει να
υπερβανει τις προδιαγραϕς του πολπριζου. Για οποιεσδποτε ερωτσεις
σχετικ µε τα ηλεκτρικ ϕορτα και τις προδιαγραϕς, συµβουλευτετε ναν
ηλεκτρολγο.

Φις και πρζες
Αν κ ποια πρζα που σκοπεετε να χρησιµοποισετε µε τον υπολογιστ χει
ενδεξεις ζηµι ν  δι βρωσης, µην τη χρησιµοποισετε ως του αντικατασταθε
απ ηλεκτρολγο.
Μη λυγζετε  τροποποιετε το ϕις. Αν το ϕις χει υποστε ζηµις, επικοινωνστε
µε τον κατασκευαστ για να το αντικαταστσετε.
Ορισµνα προϊντα χουν ϕις τρι ν ακροδεκτ ν. Το ϕις αυτ µπορε να συνδεθε
µνο σε γειωµνη ηλεκτρικ πρζα. Αυτ γνεται για λγους ασϕ λειας. Μην
παρακ µψετε αυτ την προϕλαξη επιχειρ ντας να συνδσετε το ϕις σε µη
γειωµνη πρζα. Αν δεν µπορετε να συνδσετε το ϕις στην πρζα, επικοινωνστε
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µε ναν ηλεκτρολγο για να προµηθευτετε ναν εγκεκριµνο προσαρµογα  για
να αντικαταστσετε την πρζα µε λλη, κατ λληλη πρζα. Ποτ µην
υπερϕορτ νετε µια πρζα. Το συνολικ ϕορτο του συστµατος δεν πρπει να
υπερβανει το 80% του ϕορτου που προβλπεται απ τις προδιαγραϕς του
κυκλ µατος διακλ δωσης. Για οποιεσδποτε ερωτσεις σχετικ µε τα ηλεκτρικ
ϕορτα και τις προδιαγραϕς του κυκλ µατος διακλ δωσης, συµβουλευτετε ναν
ηλεκτρολγο.
Βεβαιωθετε τι η πρζα ρεµατος που χρησιµοποιετε εναι σωστ καλωδιωµνη,
εκολα προσβ σιµη και βρσκεται κοντ στον εξοπλισµ. Μην τεντ νετε τα
καλ δια ρεµατος µε τρπο που µπορε να προκαλσει ϕθορ στα καλ δια.
Συνδετε και αποσυνδετε τον εξοπλισµ προσεκτικ απ την πρζα.

Μπαταρες
+λοι οι προσωπικο υπολογιστς που κατασκευ ζονται απ τη Lenovo περιχουν
µια µη επαναϕορτιζµενη µπαταρα που παρχει ηλεκτρικ ρεµα στο ρολι του
συστµατος. Επσης, πολλ ϕορητ προϊντα, πως οι ϕορητο υπολογιστς
ThinkPad, χρησιµοποιον µια επαναϕορτιζµενη µπαταρα για την παροχ
ρεµατος στο σστηµα ταν δεν εναι συνδεδεµνο σε πρζα. Οι µπαταρες που
παρχονται απ την Lenovo για χρση µε το προϊν σας χουν υποβληθε σε
δοκιµς συµβαττητας και πρπει να αντικαθστανται µνο µε εγκεκριµνες
µπαταρες.
Ποτ µην επιχειρσετε να ανοξετε  να επισκευ σετε µια µπαταρα. Μη
χτυπσετε, τρυπσετε  κ ψετε µπαταρες και µη βραχυκυκλ σετε τις µεταλλικς
επαϕς. Μην εκθσετε τη µπαταρα σε νερ  λλα υγρ . Η επαναϕρτιση της
µπαταρας πρπει να γνεται µνο σµϕωνα µε τις οδηγες που περιλαµβ νονται
στην τεκµηρωση του προϊντος.
Η κακ χρση  ο κακς χειρισµς µπαταρι ν µπορε να προκαλσει
υπερθρµανση της µπαταρας, η οποα µπορε να χει ως αποτλεσµα την κλυση
αερων  ϕλγας απ τη µπαταρα. Αν η µπαταρα σας χει υποστε βλ βη  αν
παρατηρσετε οποιαδποτε διαρρο απ τη µπαταρα  συσσ ρευση υλικ ν στα
κρα της µπαταρας, σταµατστε να τη χρησιµοποιετε και αντικαταστστε τη µε
καινοργια απ τον κατασκευαστ της µπαταρας.
Οι µπαταρες µπορον να υποστον βλ βη ταν παραµνουν αχρησιµοποητες για
µεγ λες χρονικς περιδους. Για ορισµνες επαναϕορτιζµενες µπαταρες (και
ειδικ για µπαταρες λιθου-ιντων), η παραµον της µπαταρας εκτς χρσης σε
κατ σταση αποϕρτισης µπορε να αυξσει τον κνδυνο βραχυκκλωσης της
µπαταρας, η οποα µπορε να µικρνει τη δι ρκεια ζως της µπαταρας, αλλ και
να αποτελσει κνδυνο για την ασϕ λεια. Μην αϕνετε τις επαναϕορτιζµενες
µπαταρες λιθου-ιντων να αποϕορτζονται πλρως και µην τις αποθηκεετε σε
κατ σταση αποϕρτισης.

Κεϕ λαιο 1. Σηµαντικς πληροϕορες για την ασϕ λεια

5

Θερµ τητα και εξαερισµ ς
Οι υπολογιστς παρ γουν θερµτητα ταν βρσκονται σε λειτουργα καθ ς και
κατ τη ϕρτιση των µπαταρι ν. Οι ϕορητο υπολογιστς παρ γουν µεγ λη
θερµτητα λγω του µικρο τους µεγθους. Τηρετε π ντα τις ακλουθες
προϕυλ ξεις:
v Μην αϕνετε τη β ση του υπολογιστ σε επαϕ µε το µηρ  λλο µρος του
σ µατς σας για µεγ λο χρονικ δι στηµα ταν εναι σε λειτουργα ο
υπολογιστς  ταν ϕορτζεται η µπαταρα. Ο υπολογιστς παρ γει κ ποια
θερµτητα κατ τη δι ρκεια της κανονικς λειτουργας του. Η παρατεταµνη
επαϕ µε το σ µα µπορε να προκαλσει δυσϕορα  ακµα και εγκαµατα.
v Μη χρησιµοποιετε τον υπολογιστ  ϕορτζετε την µπαταρα κοντ σε
εϕλεκτα υλικ  σε περιβ λλον που υπ ρχει κνδυνος εκρξεων.
v Οι σχισµς εξαερισµο, οι ανεµιστρες /και οι ψκτρες του προϊντος
παρχονται για σκοπος ασϕ λειας, νεσης και αξιπιστης λειτουργας. Ε ν
τοποθετσετε το προϊν επ νω σε κρεβ τι, καναπ, χαλ  λλη µη σταθερ
επιϕ νεια σως ϕρ ξετε κατ λ θος αυτ τα εξαρτµατα. Ποτ µην ϕρ σσετε,
καλπτετε  απενεργοποιετε αυτ τα εξαρτµατα.
Πρπει να ελγχετε τον επιτραπζιο υπολογιστ σας για συσσ ρευση σκνης
κ θε τρεις µνες. Πριν απ τον λεγχο, απενεργοποιστε τον υπολογιστ και
αποσυνδστε το καλ διο παροχς ρεµατος απ την πρζα. Στη συνχεια,
αϕαιρστε τη σκνη απ τα ανογµατα εξαερισµο καθ ς και απ τις οπς στην
πρσοψη. Ε ν παρατηρσετε συσσ ρευση σκνης στο εξωτερικ του υπολογιστ,
πρπει να ελγξετε και το εσωτερικ του υπολογιστ και αν αϕαιρσετε τη σκνη
απ την ψκτρα, τα ανογµατα εξαερισµο του τροϕοδοτικο και τους ανεµιστρες.
Πριν ανοξετε το κ λυµµα του υπολογιστ απενεργοποιστε τον υπολογιστ και
αποσυνδστε το καλ διο παροχς ρεµατος. Ε ν εναι δυνατν, αποϕγετε τη
χρση του υπολογιστ σε σηµεα που παρατηρεται ιδιατερη αυξηµνη
κινητικτητα. Ε ν αυτ δεν εναι δυνατ, θα πρπει να ελγχετε και, αν εναι
απαρατητο, να καθαρζετε τον υπολογιστ σας συχντερα.
Για την ασϕ λει σας και για τη βελτιστοποηση της απδοσης του υπολογιστ,
να παρνετε π ντα τις ακλουθες βασικς προϕυλ ξεις σον αϕορ τον
επιτραπζιο υπολογιστ:
v +ταν ο υπολογιστς εναι συνδεδεµνος σε πρζα παροχς ρεµατος, να
διατηρετε το κ λυµµα του κλειστ.
v Να ελγχετε συχν το περβληµα του υπολογιστ για συσσ ρευση σκνης.
v Να αϕαιρετε τη σκνη απ τα ανογµατα εξαερισµο καθ ς και απ τις οπς
στην πρσοψη. Σε σηµεα µε ιδιατερη κινητικτητα και υψηλ συσσ ρευση
σκνης, απαιτεται συχντερος καθαρισµς.
v Μην αποκψετε και µην περιορσετε τη ρο του αρα µπροστ απ τον
υπολογιστ.
v Μην ϕρ ξετε τα ανογµατα εξαερισµο στο πσω µρος του υπολογιστ.
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v Μην αποθηκεετε και µη χρησιµοποιετε τον υπολογιστ µσα σε πιπλα καθ ς
τσι αυξ νεται ο κνδυνος υπερθρµανσης.
v Η θερµοκρασα της ρος του αρα στο εσωτερικ του υπολογιστ δεν πρπει να
υπερβανει τους 35° C.
v Μη χρησιµοποιετε συσκευς ϕιλτραρσµατος αρα που δεν χουν σχεδιαστε
για το ThinkCentre.

Ασϕλεια των µονδων CD και DVD
Οι µον δες CD και DVD περιστρϕουν δσκους µε µεγ λη ταχτητα. Αν κ ποιο
CD  DVD χει ρωγµς  λλη ϕυσικ ζηµι , µπορε να σπ σει  να διαλυθε κατ
τη χρση της µον δας CD. Για να προστατευθετε απ πιθαν τραυµατισµ σε
ττοια περπτωση και να µει σετε το κνδυνο βλ βης του υπολογιστ σας, κ ντε
τα ακλουθα:
v Αποθηκεετε π ντα τους δσκους CD/DVD στην αρχικ τους συσκευασα.
v Αποθηκεετε π ντα τους δσκους CD/DVD µακρι απ τις ακτνες του λιου και
απ πηγς θερµτητας.
v Αϕαιρετε τους δσκους CD/DVD απ τον υπολογιστ ταν δεν
χρησιµοποιονται.
v Μη λυγζετε τους δσκους CD/DVD και µην τους β ζετε βαια µσα στον
υπολογιστ  στη θκη τους.
v Ελγχετε τους δσκους CD/DVD πριν απ κ θε χρση για να βεβαιωθετε τι
δεν χουν ρωγµς. Μη χρησιµοποιετε δσκους που χουν ρωγµς  χουν
υποστε ζηµις.

Πρ σθετες πληροϕορες ασϕλειας
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Το ηλεκτρικ ρεµα στα καλδια ρεµατος, τηλεϕνου και επικοινωνας εναι επικνδυνο.
Για να αποϕγετε τον κνδυνο ηλεκτροπληξας, ταν εγκαθισττε, µετακινετε " ανογετε τα
καλµµατα του προϊντος " των προσαρτηµνων συσκευν, συνδετε και αποσυνδετε τα
καλδια πως περιγρϕεται παρακτω. Αν παρχεται τριαγωγικ καλδιο ρεµατος µε αυτ
το προϊν, πρπει να συνδεθε σε σωστ γειωµνη πρζα.

Κεϕ λαιο 1. Σηµαντικς πληροϕορες για την ασϕ λεια
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Σνδεση:

Αποσνδεση:

Κλεστε λους τους διακπτες.

Κλεστε λους τους διακπτες.

Συνδστε πρ τα λα τα καλ δια στις
συσκευς.

Αποσυνδστε πρ τα το καλ διο ρεµατος
απ την πρζα.

Συνδστε τα καλ δια σµατος στις
υποδοχς.

Αποσυνδστε τα καλ δια σµατος απ τις
υποδοχς.

Συνδστε το καλ διο ρεµατος στην πρζα.

Αποσυνδστε λα τα καλ δια απ τις
συσκευς.

Αν ψτε τη συσκευ.

Το καλ διο ρεµατος πρπει να εναι αποσυνδεδεµνο απ την πρζα  απ την
υποδοχ του υπολογιστ κατ τη σνδεση λλων ηλεκτρικ ν καλωδων στον
υπολογιστ ThinkPad.
Μετ τη σνδεση λων των ηλεκτρικ ν καλωδων στον υπολογιστ ThinkPad,
µπορετε να συνδσετε ξαν το καλ δια ρεµατος στην πρζα  την υποδοχ του
υπολογιστ.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Μειστε τον κνδυνο πυρκαγις και ηλεκτροπληξας τηρντας πντα τις βασικς
προϕυλξεις, πως:
v Μη χρησιµοποιετε τον υπολογιστ" µσα " κοντ σε νερ.
v Κατ τη διρκεια καταιγδας:
– Μη χρησιµοποιετε τον υπολογιστ" σας µε καλωδιακ" τηλεϕωνικ" σνδεση.
– Μη συνδετε " αποσυνδετε το καλδιο απ την τηλεϕωνικ" υποδοχ" στον τοχο.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Το πακτο µπαταριν πρπει να αποθηκεεται σε θερµοκρασα δωµατου, ϕορτισµνο σε
ποσοστ περπου 30 - 50 % της χωρητικτητς του. Συνιστοµε το πακτο µπαταριν να
ϕορτζεται µα ϕορ ετησως, στε να αποϕεγεται η υπερβολικ" αποϕρτισ" του.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Αν το πακτο επαναϕορτσιµων µπαταριν δεν αντικατασταθε µε το σωστ τρπο, υπρχει
κνδυνος κρηξης. Το πακτο µπαταριν περιχει µικρ" ποστητα επιβλαβν ουσιν. Για να
αποϕγετε τυχν τραυµατισµ:
v Αντικαταστ"στε τη µπαταρα µνο µε µπαταρα του προτεινµενου απ τη Lenovo τπου.
v Κρατ"στε το πακτο µπαταριν µακρι απ ϕωτι.
v Μην το εκθσετε σε νερ " βροχ".
v Μην επιχειρ"σετε να το αποσυναρµολογ"σετε.
v Μην το βραχυκυκλσετε.
v Κρατ"στε το µακρι απ παιδι.
Μην πεττε το πακτο µπαταριν σε απορρµµατα που καταλ"γουν σε χωµατερς " χρους
υγειονοµικ"ς ταϕ"ς απορριµµτων. Η απρριψη της µπαταρας πρπει να γνεται σµϕωνα
µε τις τοπικς διατξεις " κανονισµος και τις προδιαγραϕς ασϕλειας της εταιρεας σας.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Αν η εϕεδρικ" µπαταρα δεν αντικατασταθε µε το σωστ τρπο, υπρχει κνδυνος κρηξης.
Η µπαταρα λιθου περιχει λθιο και µπορε να εκραγε αν ο χειρισµς " η απρριψ" της δεν
γνει µε το σωστ τρπο.
Αντικαταστ"στε τη µνο µε µπαταρα του διου τπου.
Για να αποϕγετε τυχν τραυµατισµ " θνατο, µην: (1) την πετξετε " τη βυθσετε σε νερ,
(2) την εκθσετε σε θερµοκρασες µεγαλτερες των 100°C (212°F), " (3) επιχειρ"σετε να την
επισκευσετε " να την αποσυναρµολογ"σετε. Η απρριψ" της πρπει να γνεται σµϕωνα µε
τις τοπικς διατξεις " κανονισµος και τις προδιαγραϕς ασϕλειας της εταιρεας σας.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Κατ την εγκατσταση " ρθµιση της επιλογ"ς CDC " Mini PCI, ακολουθ"στε τις
παρακτω οδηγες:
Για να αποϕγετε τυχν ηλεκτροπληξα, αποσυνδστε λα τα καλδια και το
µετασχηµατιστ" εναλλασσµενου ρεµατος ταν εγκαθισττε την επιλογ" CDC " Mini PCI
" ανογετε τα καλµµατα του συστ"µατος " προσαρτηµνων συσκευν. Το ηλεκτρικ ρεµα
στα καλδια ρεµατος, τηλεϕνου και επικοινωνας εναι επικνδυνο.

Κεϕ λαιο 1. Σηµαντικς πληροϕορες για την ασϕ λεια
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
%ταν χετε προσθσει " αναβαθµσει µια κρτα CDC " Mini PCI " µια κρτα
µν"µης, µη χρησιµοποι"σετε τον υπολογιστ" πριν κλεσετε το κλυµµα. Ποτ µη
χρησιµοποιετε τον υπολογιστ" ταν το κλυµµα εναι ανοιχτ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η λµπα ϕθορισµο που περιχεται στην οθνη υγρν κρυστλλων (LCD) περιχει
υδρργυρο. Μην την πεττε σε απορρµµατα που καταλ"γουν σε χωµατερς "
χρους υγειονοµικ"ς ταϕ"ς απορριµµτων. Η απρριψ" της πρπει να γνεται
σµϕωνα µε τις τοπικς διατξεις " κανονισµος.
Η οθνη υγρν κρυστλλων εναι κατασκευασµνη απ γυαλ και υπρχει κνδυνος
να σπσει αν ο υπολογιστ"ς χτυπηθε " πσει κτω. Αν η οθνη υγρν κρυστλλων
σπσει και το υγρ που περιχεται σε αυτ"ν ρθει σε επαϕ" µε τα µτια " τα χρια
σας, πρπει αµσως να τα πλνετε µε νερ για τουλχιστον 15 λεπτ. Αν
παρατηρ"σετε οποιαδ"ποτε συµπτµατα µετ την πλση, ζητ"στε ιατρικ" ϕροντδα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Για να ελαττσετε τον κνδυνο πυρκαγις, ηλεκτροπληξας " τραυµατισµο κατ τη χρ"ση
τηλεϕωνικο εξοπλισµο, τηρετε πντα τις βασικς προϕυλξεις, πως:
v Ποτ µην εγκαθισττε τηλεϕωνικ καλδια κατ τη διρκεια καταιγδας.
v Ποτ µην εγκαθισττε υποδοχς τηλεϕωνικν γραµµν σε υγρ σηµεα, εκτς αν η
υποδοχ" εναι ειδικ σχεδιασµνη για υγρς συνθ"κες.
v Ποτ µην αγγζετε µη µονωµνα τηλεϕωνικ καλδια " ακροδκτες, εκτς αν η
τηλεϕωνικ" γραµµ" χει αποσυνδεθε απ το δκτυο.
v Η εγκατσταση " τροποποηση τηλεϕωνικν γραµµν απαιτε προσοχ".
v Αποϕεγετε τη χρ"ση τηλεϕνων (εκτς αν εναι ασρµατου τπου) κατ τη διρκεια
καταιγδας. Ενδχεται να υπρχει µικρς κνδυνος ηλεκτροπληξας απ κεραυν.
v Σε περπτωση διαρρο"ς αερου, µη χρησιµοποι"σετε τηλϕωνο στο χρο της διαρρο"ς για
να την αναϕρετε.
v Χρησιµοποιετε µνο καλδιο τηλεϕνου Αρ. 26 AWG " µεγαλτερο (παχτερο).

∆λωση σχετικ µε τις προδιαγραϕς των συσκευν laser
Η οπτικ µον δα αποθκευσης, π.χ. µον δα CD, CD, DVD, DVD-ROM 
SuperDisk, που µπορε να εναι εγκατεστηµνη στον υπολογιστ ThinkPad εναι
προϊν laser. Η παρακ τω ετικτα σµανσης προϊντος laser Κατηγορας 1
βρσκεται στην επιϕ νεια της µον δας.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
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LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT
Η µον δα εναι πιστοποιηµνη απ τον κατασκευαστ ως προϊν που καλπτει τις
απαιτσεις του Κ δικα Οµοσπονδιακ ν Κανονισµ ν 21 του Υπουργεου Υγεας
και Ανθρωπνων Υπηρεσι ν των ΗΠΑ (DHHS 21 CFR) και συγκεκριµνα του
Υποκεϕαλαου J για προϊντα laser Κατηγορας 1.
Σε λλες χ ρες, η µον δα εναι πιστοποιηµνη ως προϊν που καλπτει τις
απαιτσεις των προτπων IEC825 και EN60825 για προϊντα laser Κατηγορας 1.

Κεϕ λαιο 1. Σηµαντικς πληροϕορες για την ασϕ λεια
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Μην ανοξετε την οπτικ" µονδα αποθ"κευσης. ∆εν υπρχουν στο εσωτερικ της µονδας
εξαρτ"µατα που µπορον να επισκευαστον απ το χρ"στη " ρυθµσεις που µπορον να
γνουν απ το χρ"στη.
Η διαϕορετικ" απ την περιγραϕµενη χρ"ση κουµπιν και ρυθµιστν " εκτλεση
διαδικασιν µπορε να χει ως αποτλεσµα την κθεση σε επικνδυνη ακτινοβολα.

Τα προϊντα laser Κατηγορας 1 δεν θεωρονται επικνδυνα. Ο σχεδιασµς του
συστµατος laser και της οπτικς µον δας αποθκευσης εξασϕαλζει τη µη κθεση
σε ακτινοβολα laser, π νω απ το εππεδο της Κατηγορας 1, σε συνθκες
συνθους λειτουργας, συντρησης απ το χρστη  παροχς υπηρεσι ν.
Ορισµνες µον δες περιχουν ενσωµατωµνη δοδο laser Κατηγορας 3Α.
Σηµει νονται τα ακλουθα:

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Εκπµπει ορατ και αρατη ακτινοβολα laser ταν το κ λυµµα εναι ανοικτ.
Αποϕεγετε την απευθεας κθεση των µατι ν στην ακτινοβολα. Μην κοιτ τε
απευθεας στην κατεθυνση της δσµης και µην την εξετ ζετε µε οπτικ εργαλεα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Αποθηκεστε τα υλικ συσκευασας σε ασϕαλ" χρο µακρι απ παιδι για να αποϕγετε
τον κνδυνο ασϕυξας απ πλαστικς σακολες.

Πολλ προϊντα και προαιρετικ τµµατα PC περιχουν καλ δια  σρµατα, π.χ.
καλ δια ρεµατος  καλ δια σνδεσης του προαιρετικο τµµατος µε το PC. Αν το
προϊν αυτ χει ττοια καλ δια  σρµατα, ισχει η ακλουθη προειδοποηση:
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο χειρισµς του καλωδου αυτο του προϊντος  των
καλωδων των προαιρετικ ν τµηµ των που πωλονται µε αυτ το προϊν, θα σας
εκθσει σε µλυβδο, χηµικ ουσα που η Πολιτεα της Καλιϕρνιας θεωρε τι
προκαλε καρκνο και γενετσια ελαττ µατα  λλες αναπαραγωγικς βλ βες.
Πλνετε τα χρια σας µετ το χειρισµ των καλωδων.
Φυλ ξτε αυτς τις οδηγες.
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Κεϕλαιο 2. Πληροϕορες εγγησης
∆λωση Περιορισµνης Εγγησης της Lenovo
LSOLW-00 05/2005

Μρος 1 - Γενικο ροι
Η παρο σα ∆λωση Περιορισµνης Εγγ ησης περιλαµβνει το Μρος 1 - Γενικο ροι,
το Μρος 2 - ροι που Εµππτουν στο ∆καιο κθε Κρτους και το Μρος 3 Πληροϕορες σχετικ µε την Εγγ ηση. Οι #ροι του Μρους 2 αντικαθιστο ν 
τροποποιο ν τους #ρους του Μρους 1. Οι εγγυσεις που παρχονται απ# την Lenovo
Group Limited  µα απ# τις θυγατρικς της (″Lenovo″) στην παρο σα ∆λωση
Περιορισµνης Εγγ ησης ισχ ουν µ#νο για Μηχανς που χετε αγορσει για προσωπικ
χρση και #χι για διθεση σε τρτους. Με τον #ρο “Μηχαν” νοεται µια µηχαν της
Lenovo, οι επιλογς της (options), οι προσθκες της (features), οι µετατροπς της, οι
αναβαθµσεις της, τα περιϕερειακ προϊ#ντα της  οποιοσδποτε συνδυασµ#ς αυτ&ν. Ο
#ρος “Μηχαν” δεν συµπεριλαµβνει προγρµµατα λογισµικο , ετε αυτ εναι
προϕορτωµνα ετε εγκαθστανται εκ των υστρων  κατ λλο τρ#πο. Καννας ρος
στην παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης δεν επηρε ζει οποιαδποτε δικαιµατα
καταναλωτ που απορρουν απ το νµο και για τα οποα δεν υπ ρχει δυναττητα
συµβατικς παρατησης  περιορισµο.
Τι καλπτει η παροσα Εγγηση
Η Lenovo εγγυ ται τι κ θε Μηχαν 1) δεν χει ελαττ µατα σε ,τι αϕορ τα
υλικ και την κατασκευ της και 2) ανταποκρνεται στις Επσηµες ∆ηµοσιευµνες
Προδιαγραϕς της Lenovo (“Προδιαγραϕς”), οι οποες εναι διαθσιµες κατπιν
αιτµατος. Η περοδος εγγησης της Μηχανς αρχζει κατ την αρχικ
ηµεροµηνα εγκατ στασης και καθορζεται στο Μρος 3 - Πληροϕορες σχετικ
µε την Εγγηση. Η ηµεροµηνα εγκατ στασης εναι η ηµεροµηνα που
αναγρ ϕεται στο τιµολγιο  στην απδειξη αγορ ς, εκτς ε ν λλως ορσει η
Lenovo  ο µεταπωλητς. Οι παροσες εγγυσεις ισχουν µνο στη χ ρα 
περιοχ στην οποα αγορ σατε τη Μηχαν, εκτς ε ν η Lenovo καθορσει
διαϕορετικ .
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ T
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ T ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ T
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ T ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ
∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ T ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ
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ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ∆ΙΑΡΚΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ T ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
Τι δεν καλπτει η παροσα Εγγηση
Η παροσα εγγηση δεν καλπτει τα ακλουθα:
v οποιαδποτε προγρ µµατα λογισµικο, ετε εναι προϕορτωµνα 
αποστλλονται µε τη Μηχαν, ετε εγκαθστανται στη συνχεια
v βλ βη εξαιτας κακς χρσης, ατυχµατος, τροποποησης, ακατ λληλου
ϕυσικο  λειτουργικο περιβ λλοντος,  ακατ λληλης συντρησης εκ µρους
σας
v βλ βη οϕειλµενη σε προϊν για το οποο δεν εναι υπεθυνη η Lenovo
v οποιαδποτε Προϊντα µη-Lenovo, συµπεριλαµβανοµνων εκενων που η Lenovo
µπορε να προµηθεεται και να παρχει µε  να ενσωµατ νει σε Μηχαν
Lenovo κατπιν αιτµατς σας.
Η εγγηση ακυρ νεται ε ν αϕαιρεθον  τροποποιηθον οι αναγνωριστικς
ετικτες της Μηχανς  τµηµ των της.
Η Lenovo δεν εγγυ ται την αδι λειπτη  χωρς σϕ λµατα λειτουργα
οποιασδποτε Μηχανς.
Οποιαδποτε τεχνικ  λλου εδους υποστριξη για Μηχαν που καλπτεται απ
εγγηση, πως η παροχ βοθειας αναϕορικ µε ερωτσεις "ΠΩΣ ΝΑ" καθ ς και
ερωτσεις σχετικς µε τοποθτηση (set-up) και εγκατ σταση Μηχανς, παρχεται
ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ.
Πς να λβετε υπηρεσες εγγησης
Οι υπηρεσες εγγησης µπορε να παρχονται απ τη Lenovo, απ την IBM, απ το
µεταπωλητ σας ε ν εναι εξουσιοδοτηµνος για παροχ υπηρεσι ν εγγησης, 
απ ναν εξουσιοδοτηµνο παροχα υπηρεσι ν εγγησης. Ο καθνας απ αυτος
αναϕρεται ως “Παροχας Υπηρεσι ν”.
Ε ν η Μηχαν δεν λειτουργε πως προβλπει η εγγηση κατ τη δι ρκεια της
περιδου εγγησης, επικοινωνστε µε ναν Παροχα Υπηρεσι ν. Ε ν δεν χετε
δηλ σει τη Μηχαν στην Lenovo, µπορε να σας ζητηθε να προσκοµσετε
απδειξη αγορ ς µε την οποα θα αποδεικνεται το δικαωµ σας να λ βετε
υπηρεσες εγγησης.
Τι θα κνει η Lenovo για τη διρθωση προβληµτων
+ταν επικοινωνετε µε ναν Παροχα Υπηρεσι ν για παροχ υπηρεσι ν, πρπει
να ακολουθετε τις διαδικασες προσδιορισµο και επλυσης προβληµ των που
καθορζονται απ εµ ς. Αρχικ δι γνωση του προβλµατος µπορε να γνει ετε

14

ThinkPad® Οδηγς ασϕ λειας και εγγησης

απ ναν τεχνικ µσω τηλεϕ νου ετε µε ηλεκτρονικ τρπο µσω της
πρσβασης σε να δικτυακ τπο υποστριξης.
Το εδος των υπηρεσι ν εγγησης που ισχουν για τη Μηχαν σας καθορζεται
στο Μρος 3 - Πληροϕορες σχετικ µε την Εγγηση.
Εστε υπεθυνοι να µεταϕορτ νετε (download) και να εγκαθιστ τε τις
καθορισµνες αναβαθµσεις λογισµικο απ να δικτυακ τπο υποστριξης  απ
λλα ηλεκτρονικ µσα, καθ ς και να ακολουθετε τις οδηγες που σας παρχει ο
Παροχας Υπηρεσι ν. Οι αναβαθµσεις λογισµικο µπορε να περιλαµβ νουν
βασικ κ δικα εισδου/εξδου συστµατος (basic input/output system - “BIOS”),
βοηθητικ προγρ µµατα, προγρ µµατα οδγησης συσκευ ν (device drivers) και
λλες αναβαθµσεις λογισµικο.
Ε ν το πρβληµα µπορε να επιλυθε µε Μον δες Αντικαθιστ µενες απ τον
Πελ τη (Customer Replaceable Units - “CRU”) (π.χ. πληκτρολγιο, ποντκι, ηχεα,
µνµη, µον δα σκληρο δσκου), ο Παροχας Υπηρεσι ν θα σας τις αποστλλει
στε να τις εγκαταστσετε εσες.
Ε ν η Μηχαν δεν λειτουργε πως προβλπει η εγγηση κατ τη δι ρκεια της
περιδου εγγησης και το πρβληµα δεν µπορε να επιλυθε απ τηλεϕ νου  µε
ηλεκτρονικ τρπο, µε αναβ θµιση λογισµικο  µε CRU, ττε ο Παροχας
Υπηρεσι ν, κατ τη διακριτικ του ευχρεια, ετε 1) θα επισκευ ζει τη Μηχαν
στε αυτ να λειτουργε σµϕωνα µε την εγγηση, ετε 2) θα την αντικαθιστ µε
λλη, τουλ χιστον ισοδναµη λειτουργικ ς. Ε ν ο Παροχας Υπηρεσι ν δεν εναι
σε θση να κ νει τποτα απ τα δο, χετε τη δυναττητα να επιστρψετε τη
Μηχαν στον τπο αγορ ς της στε να σας επιστραϕε το χρηµατικ ποσ που
καταβ λατε.
Στα πλασια των υπηρεσι ν εγγησης, ο Παροχας Υπηρεσι ν µπορε επσης να
εγκαταστσει επιλεγµνες µηχανικς τροποποισεις (engineering changes) που
ισχουν για τη Μηχαν.
Ανταλλαγ" Μηχαν"ς " Εξαρτ"µατος
+ταν οι υπηρεσες εγγησης περιλαµβ νουν την ανταλλαγ µιας Μηχανς  ενς
εξαρτµατος, το µρος που αντικαθιστ ο Παροχας Υπηρεσι ν περιρχεται στην
κυριτητα της Lenovo και το µρος που αντικαθιστ το παλαι περιρχεται στη
δικ σας κυριτητα. ∆ηλ νετε τι λα τα µρη που αϕαιρονται εναι γνσια και
χωρς µετατροπς. Το µρος που αντικαθιστ το παλαι δεν θα εναι απαρατητα
καινοργιο, αλλ θα εναι σε κατ σταση καλς λειτουργας και τουλ χιστον
ισοδναµο λειτουργικ ς µε το αντικατασταθν µρος. Για το µρος που
αντικαθιστ το παλαι ισχει το καθεστ ς των υπηρεσι ν εγγησης που σχυε για
το αντικατασταθν µρος.
Οι Πρσθετες Υποχρεσεις σας
Πριν ο Παροχας Υπηρεσι ν ανταλλ ξει µια Μηχαν  να εξ ρτηµα,
Κεϕ λαιο 2. Πληροϕορες εγγησης
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συµϕωνετε να χετε αϕαιρσει λες τις προσθκες (features), τα εξαρτµατα, τις
επιλογς, τις µετατροπς και τα προσαρτµατα που δεν καλπτονται απ τις
υπηρεσες εγγησης.
Συµϕωνετε επσης:
1. Να εξασϕαλζετε τι η Μηχαν δεν υπκειται σε νοµικ κωλµατα που
εµποδζουν την ανταλλαγ της.
2. Ε ν η Μηχαν δεν σας ανκει, να εξασϕαλζετε την εξουσιοδτηση του κυρου
της Μηχανς για την παροχ υπηρεσι ν απ τον Παροχα Υπηρεσι ν
3. Στις περιπτ σεις που απαιτεται, πριν την παροχ των υπηρεσι ν:
α. να ακολουθετε τις διαδικασες ατησης για υπηρεσες που σας παρχει ο
Παροχας Υπηρεσι ν,
β. να προβανετε σε εϕεδρικ αποθκευση (back-up)  να εξασϕαλζετε την
προστασα λων των προγραµµ των, δεδοµνων και χρηµατικ ν ποσ ν που
περιχονται στη Μηχαν, και
γ. να εξασϕαλζετε στον Παροχα Υπηρεσι ν, δωρε ν και ασϕαλ πρσβαση
στις εγκαταστ σεις σας, στε να επιτρψετε στην Lenovo να εκπληρ σει
τις υποχρε σεις της.
4. (α) Να εξασϕαλζετε τι λες οι πληροϕορες που αϕορον σε
προσδιοριζµενα  αναγνωρσιµα πρσωπα (″∆εδοµνα Προσωπικο
Χαρακτρα″) χουν διαγραϕε απ τη Μηχαν (στο βαθµ που αυτ εναι
τεχνικ εϕικτ), (β) να επιτρπετε στον Παροχα Υπηρεσι ν  σε προµηθευτ
να επεξεργαστε οποιαδποτε ∆εδοµνα Προσωπικο Χαρακτρα που τυχν
χουν παραµενει στη Μηχαν, πως ο Παροχας Υπηρεσι ν κρνει αναγκαο
για την εκπλρωση του υποχρε σε ν της/του στα πλασια της παροσας
∆λωσης Περιορισµνης Εγγησης (συµπεριλαµβανοµνης της αποστολς της
Μηχανς για ττοια επεξεργασα σε λλα κντρα υπηρεσι ν αν τον κσµο)
και (γ) να εξασϕαλζετε τι η εν λγω επεξεργασα εναι σµϕωνη µε
οποιουσδποτε νµους σχετικ µε την επεξεργασα ∆εδοµνων Προσωπικο
Χαρακτρα.
Περιορισµς Ευθνης
Η Lenovo εναι υπεθυνη για απ λεια της Μηχανς  πρκληση ζηµας σε αυτ
µνο σο η Μηχαν βρσκεται 1) στην κατοχ του Παροχα Υπηρεσι ν  2) σε
διαµετακµιση, στις περιπτ σεις στις οποες η Lenovo εναι υπεθυνη για τα ξοδα
µεταϕορ ς.
Οτε η Lenovo οτε ο Παροχας Υπηρεσι ν ϕρουν καµα ευθνη για
οποιεσδποτε εµπιστευτικς, αποκλειστικο χαρακτρα  προσωπικς
πληροϕορες σας που περιχονται σε µια Μηχαν την οποα επιστρϕετε για
οποιονδποτε λγο. Πρπει να αϕαιρετε λες τις πληροϕορες αυτο του εδους
πριν επιστρψετε τη Μηχαν.
Ενδχεται να προκψουν περιστ σεις κατ τις οποες, λγω αθτησης συµβατικς
υποχρωσης εκ µρους της Lenovo  λγω λλης ευθνης, θα δικαιοστε να λ βετε
αποζηµωση απ τη Lenovo. Σε κ θε ττοια περπτωση, ανεξ ρτητα απ τη β ση
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επ της οποας δικαιοστε να εγερετε αξωση αποζηµωσης εναντον της Lenovo
(συµπεριλαµβανοµνης της ουσι δους αθτησης συµβατικ ν ρων, αµλειας,
ψευδος δλωσης  λλης αξωσης που απορρει απ σµβαση  αδικοπραξα),
εκτς απ οποιαδποτε ευθνη της οποας δεν εναι δυνατς ο αποκλεισµς 
περιορισµς β σει του εϕαρµοστου δικαου, η Lenovo δεν ϕρει ευθνη παρ
µνο για τα εξς:
1. αποζηµωση για σωµατικ βλ βη (συµπεριλαµβανοµνου θαν του) και
αποζηµωση κινητς και ακνητης προσωπικς περιουσας για την οποα η
Lenovo ευθνεται κατ το νµο, και
2. οποιαδποτε λλη θετικ µεση ζηµα, ως το ποσ που καταβ λατε για τη
Μηχαν που αποτελε το αντικεµενο της αξωσης.
Το ριο αυτ ισχει επσης για τους προµηθευτς και τους µεταπωλητς της
Lenovo, καθ ς και για τον Παροχα Υπηρεσι ν σας. Εναι η µγιστη ευθνη που
ϕρουν συλλογικ η Lenovo, οι προµηθευτς της, οι µεταπωλητς της και ο
Παροχας Υπηρεσι ν σας.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ Η LENOVO, ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ T ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΓΙΑ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ: 1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ), 2) ΑΠΩΛΕΙΑ T ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, 3)
ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ T ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, T ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, T 4) ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΣΟ∆ΩΝ, ΑΫΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ T ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ T
∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ T ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ T
ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
T ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
Εϕαρµοστο ∆καιο
Και τα δο µρη συναινον στην εϕαρµογ της νοµοθεσας της χ ρας στην οποα
αποκτσατε τη Μηχαν σον αϕορ στην ισχ, ερµηνεα και εκτλεση λων των
δικαιωµ των, καθηκντων και υποχρε σεων και των δο µερ ν που απορρουν
απ,  σχετζονται καθ’ οποιονδποτε τρπο µε, τα θµατα που καλπτει η
παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης, χωρς να λαµβ νονται υπψη τυχν
αντιθσεις αρχ ν δικαου.
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
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∆ικαιοδοσα
+λα τα δικαι µατα, τα καθκοντα και οι υποχρε σεις µας υπκεινται στη
δικαιοδοσα των δικαστηρων της χ ρας στην οποα αποκτσατε τη Μηχαν.

Μρος 2 - (ροι που Εµππτουν στο ∆καιο κθε Κρτους
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδιο για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι το Τακτικ Εµπορικ
∆ικαστριο της πλης του Μπουνος \ιρες.
ΒΟΛΙΒΙΑ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδια για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι τα δικαστρια της
πλης του Λα Παζ.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδια για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι τα δικαστρια του Ρο
ντε Τζανιρο.
ΧΙΛΗ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδια για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι τα Αστικ ∆ικαστρια
του Σαντι γκο.
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδιοι για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι οι ∆ικαστς της
∆ηµοκρατας της Κολοµβας.
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδιοι για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι οι ∆ικαστς του Κτο.
ΜΕΞΙΚΟ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδια για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
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απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι τα Οµοσπονδιακ
∆ικαστρια της Οµοσπονδιακς Περιϕρειας της Πλης του Μεξικο.
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδια για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι τα δικαστρια της
πλης του Ασουνσιν.
ΠΕΡΟΥ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδιοι για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι οι ∆ικαστς και τα
∆ικαστρια της ∆ικαστικς Περιϕρειας της Λµα.
Περιορισµς Ευθνης: Στο τλος αυτο του ρθρου προστθενται τα ακ#λουθα:
Σµϕωνα µε το ρθρο 1328 του Αστικο Κ δικα του Περο, οι περιορισµο και οι
εξαιρσεις που καθορζονται στο παρν ρθρο δεν θα ισχουν για ζηµες που
οϕελονται σε δλο (″dolo″)  βαρει αµλεια (″culpa inexcusable″) της Lenovo.
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδια για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι τα ∆ικαστρια της
Πλης του Μοντεβιδο.
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
∆ικαιοδοσα: Τα ακ#λουθα προστθενται µετ την πρ&τη πρ#ταση:
Αποκλειστικ αρµδια για την εκδκαση οποιασδποτε αντιδικας που απορρει
απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εναι τα ∆ικαστρια της
Μητροπολιτικς Περιοχς της Πλης του Καρ κας.
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
Πς να λβετε υπηρεσες εγγησης: Στο ρθρο αυτ# προστθενται τα ακ#λουθα:
Για να σας παρασχεθον υπηρεσες εγγησης απ το τµµα παροχς υπηρεσι ν
της IBM στον Καναδ  τις Ηνωµνες Πολιτεες, καλστε στον αριθµ
1-800-IBM-SERV (426-7378).
ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Περιορισµς Ευθνης: Τα ακ#λουθα αντικαθιστο ν την περπτωση 1 αυτο του ρθρου:
1. αποζηµωση για σωµατικ βλ βη (συµπεριλαµβανοµνου του θαν του)  ϕθορ
ακνητης και κινητς περιουσας οϕειλµενη σε αµλεια της Lenovo, και
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Εϕαρµοστο ∆καιο: Η ακ#λουθη ϕρση αντικαθιστ τη ϕρση"νοµοθεσας της χ&ρας
στην οποα αποκτσατε τη Μηχαν"στην πρ&τη πρ#ταση:
νοµοθεσας της Επαρχας του Οντ ριο
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Εϕαρµοστο ∆καιο: Η ακ#λουθη ϕρση αντικαθιστ τη ϕρση "νοµοθεσας της χ&ρας
στην οποα αποκτσατε τη Μηχαν" στην πρ&τη πρ#ταση:
νοµοθεσας της Πολιτεας της Νας Υρκης
ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Τι καλπτει η παροσα Εγγηση: Στο ρθρο αυτ# προστθεται η ακ#λουθη
παργραϕος:
Οι εγγυσεις που καθορζονται στο παρν ρθρο εναι επιπρσθετες σε
οποιαδποτε δικαι µατα τυχν χετε µε β ση το Νµο περ Εµπορικ ν
Πρακτικ ν του 1974 (Trade Practices Act 1974)  λλη παρεµϕερ νοµοθεσα και
περιορζονται µνο στο βαθµ που επιτρπεται απ την εϕαρµοστα νοµοθεσα.
Περιορισµς Ευθνης: Στο ρθρο αυτ# προστθενται τα ακ#λουθα:
Σε περπτωση που η Lenovo αθετσει ρο  εγγηση τεκµαιρµενη απ το Νµο
περ Εµπορικ ν Πρακτικ ν του 1974 (Trade Practices Act 1974)  λλη παρεµϕερ
νοµοθεσα, η ευθνη της Lenovo περιορζεται στην επισκευ  αντικατ σταση των
αγαθ ν  στην προµθεια ισοδναµων αγαθ ν. Στην περπτωση κατ την οποα ο
εν λγω ρος  εγγηση σχετζεται µε δικαωµα π λησης, νοµικ ς τακτοποιηµνη
κατοχ (quiet possession)  καθαρ ττλο,  τα αγαθ εναι του εδους που συνθως
αποκτ νται για προσωπικ  οικιακ χρση  καταν λωση, δεν ισχει καννας
απ τους περιορισµος της παροσας παραγρ ϕου.
Εϕαρµοστο ∆καιο: Η ακ#λουθη ϕρση αντικαθιστ τη ϕρση"νοµοθεσας της χ ρας
στην οποα αποκτσατε τη Μηχαν″ στην πρ&τη πρ#ταση:
νοµοθεσας της Πολιτεας  Επικρ τειας
ΚΑΜΠΟΤΖΗ ΚΑΙ ΛΑΟΣ
Εϕαρµοστο ∆καιο: Η ακ#λουθη ϕρση αντικαθιστ τη ϕρση "νοµοθεσας της
χ ρας στην οποα αποκτσατε τη Μηχαν" στην πρ&τη πρ#ταση:
νοµοθεσας της Πολιτεας της Νας Υρκης των Ηνωµνων Πολιτει ν Αµερικς
ΚΑΜΠΟΤΖΗ, ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΣ
∆ιαιτησα: Τα ακ#λουθα προστθενται κτω απ# αυτ την επικεϕαλδα:
Η οριστικ διευθτηση διαϕορ ν που απορρουν απ  σχετζονται µε την
παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης θα γνεται µε διαιτησα η οποα θα
λαµβ νει χ ρα στη Σιγκαπορη σµϕωνα µε τους εκ στοτε ισχοντες Καννες
∆ιαιτησας του ∆ιεθνος Κντρου ∆ιαιτησας της Σιγκαπορης (Singapore
International Arbitration Center) (″Καννες SIAC″). Η απϕαση της διαιτησας θα
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εναι οριστικ και δεσµευτικ για τα µρη, χωρς δυναττητα ϕεσης, θα
υποβ λλεται εγγρ ϕως και θα αναϕρει τα πραγµατικ περιστατικ και τα νοµικ
συµπερ σµατα.
Οι διαιτητς θα εναι τρεις και κ θε να απ τα µρη θα χει το δικαωµα να ορσει
ναν εξ αυτ ν. Οι δο διαιτητς που θα οριστον απ τα µρη θα ορσουν ναν
τρτο διαιτητ που θα προεδρεσει της διαδικασας. Σε περπτωση που η θση του
προεδρεοντος µενει κεν, θα καλυϕθε απ τον πρεδρο του SIAC. Η πλρωση
κ θε λλης κενς θσης θα γνεται απ το υπεθυνο προς τοτο µρος. Η
διαδικασα θα συνεχζεται απ το στ διο στο οποο βρισκταν ταν µεινε κεν η
θση.
Ε ν κ ποιο απ τα δι δικα µρη αρνηθε  για οποιονδποτε λλο λγο δεν ορσει
διαιτητ εντς 30 ηµερ ν απ τον ορισµ διαιτητ απ το λλο µρος, ο διαιτητς
που ορστηκε πρ τος θα εναι ο µοναδικς διαιτητς, υπ την προϋπθεση τι ο
διορισµς του γινε µε γκυρο και σωστ τρπο.
+λες οι διαδικασες θα διεξαχθον στην αγγλικ γλ σσα, συµπεριλαµβανοµνων
λων των εγγρ ϕων που θα υποβληθον σε αυτς. Η αγγλικ κδοση της παροσας
∆λωσης Περιορισµνης Εγγησης κατισχει οποιασδποτε λλης κδοσης σε
λλη γλ σσα.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΚΑΙ ΜΑΚΑΟ ΤΗΣ
ΚΙΝΑΣ
Εϕαρµοστο ∆καιο: Η ακ#λουθη ϕρση αντικαθιστ τη ϕρση "νοµοθεσας της
χ ρας στην οποα αποκτσατε τη Μηχαν" στην πρ&τη πρ#ταση:
νοµοθεσας της Ειδικς ∆ιοικητικς Περιϕρειας (Special Administrative Region)
Χονγκ Κονγκ της Κνας
ΙΝ∆ΙΑ
Περιορισµς Ευθνης: Τα ακ#λουθα αντικαθιστο ν τις περιπτ&σεις 1 και 2 αυτο του
ρθρου:
1. αποζηµωση για σωµατικ βλ βη (συµπεριλαµβανοµνου του θαν του)  ϕθορ
ακνητης και κινητς περιουσας, στο βαθµ που οϕελεται σε αµλεια της
Lenovo, και
2. σε ,τι αϕορ οποιαδποτε λλη θετικ ζηµα που προκπτει σε οποιαδποτε
περπτωση παρ λειψης εκ µρους της Lenovo, η οποα εµππτει  καθ’
οποιονδποτε τρπο σχετζεται µε το αντικεµενο της παροσας ∆λωσης
Περιορισµνης Εγγησης, το ποσ που χετε καταβ λει για τη Μηχαν που
αποτελε το αντικεµενο της αξωσης.
∆ιαιτησα: Τα ακ#λουθα προστθενται κτω απ# αυτ την επικεϕαλδα:
Η οριστικ διευθτηση διαϕορ ν που απορρουν απ  σχετζονται µε την
παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης θα γνεται µε διαιτησα η οποα θα
λαµβ νει χ ρα στο Bangalore της Ινδας σµϕωνα µε την εκ στοτε ισχουσα
νοµοθεσα της Ινδας. Η απϕαση της διαιτησας θα εναι οριστικ και δεσµευτικ
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για τα µρη, χωρς δυναττητα ϕεσης, θα υποβ λλεται εγγρ ϕως και θα αναϕρει
τα πραγµατικ περιστατικ και τα νοµικ συµπερ σµατα.
Οι διαιτητς θα εναι τρεις και κ θε να απ τα µρη θα χει το δικαωµα να ορσει
ναν εξ αυτ ν. Οι δο διαιτητς που θα οριστον απ τα µρη θα ορσουν ναν
τρτο διαιτητ που θα προεδρεσει της διαδικασας. Σε περπτωση που η θση του
προεδρεοντος µενει κεν, θα καλυϕθε απ τον πρεδρο του ∆ικηγορικο
Συλλγου της Ινδας. Η πλρωση κ θε λλης κενς θσης θα γνεται απ το
υπεθυνο προς τοτο µρος. Η διαδικασα θα συνεχζεται απ το στ διο στο οποο
βρισκταν ταν µεινε κεν η θση.
Ε ν κ ποιο απ τα δι δικα µρη αρνηθε  για οποιονδποτε λλο λγο δεν ορσει
διαιτητ εντς 30 ηµερ ν απ τον ορισµ διαιτητ απ το λλο µρος, ο διαιτητς
που ορστηκε πρ τος θα εναι ο µοναδικς διαιτητς, υπ την προϋπθεση τι ο
διορισµς του γινε µε γκυρο και σωστ τρπο.
+λες οι διαδικασες θα διεξαχθον στην αγγλικ γλ σσα, συµπεριλαµβανοµνων
λων των εγγρ ϕων που θα υποβληθον σε αυτς. Η αγγλικ κδοση της παροσας
∆λωσης Περιορισµνης Εγγησης κατισχει οποιασδποτε λλης κδοσης σε
λλη γλ σσα.
ΙΑΠΩΝΙΑ
Εϕαρµοστο ∆καιο: Στο ρθρο αυτ# προστθεται η ακ#λουθη πρ#ταση:
Οποιεσδποτε αµϕιβολες σχετικ µε την παροσα ∆λωση Περιορισµνης
Εγγησης θα επιλονται αρχικ ς µεταξ µας σµϕωνα µε τις αρχς της καλς
πστης και της αµοιβαας εµπιστοσνης.
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
Περιορισµς Ευθνης: Η λξη ″ΕΙ∆ΙΚΕΣ″ στην περπτωση 3 της πµπτης
παραγρ ϕου διαγρ ϕεται.
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ
Τι καλπτει η παροσα Εγγηση: Στο ρθρο αυτ# προστθεται η ακ#λουθη
παργραϕος:
Οι εγγυσεις που ορζονται στο παρν ρθρο εναι επιπρσθετες σε οποιαδποτε
δικαι µατα τυχν χετε µε β ση το Νµο περ Εγγυσεων Καταναλωτ ν του 1993
(Consumer Guarantees Act 1993)  λλο νµο για τον οποο δεν υπ ρχει δυναττητα
αποκλεισµο  περιορισµο. Ο Νµος περ Εγγυσεων Καταναλωτ ν του 1993 δεν
ισχει για την περπτωση οποιωνδποτε αγαθ ν που παρχει η Lenovo ε ν τα
αγαθ προορζονται να εξυπηρετσουν επιχειρηµατικος σκοπος πως αυτο
ορζονται στο Νµο.
Περιορισµς Ευθνης: Στο ρθρο αυτ# προστθενται τα ακ#λουθα:
Σε περπτωση που η απκτηση των Μηχαν ν δεν εξυπηρετε επιχειρηµατικος
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σκοπος πως αυτο ορζονται στο Νµο περ Εγγυσεων Καταναλωτ ν του 1993,
οι περιορισµο του παρντος ρθρου υπκεινται στους περιορισµος του εν λγω
Νµου.
ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Εϕαρµοστο ∆καιο: Η ακ#λουθη ϕρση αντικαθιστ τη ϕρση ″νοµοθεσας της
χ ρας στην οποα αποκτσατε τη Μηχαν″ στην πρ&τη πρ#ταση:
νοµοθεσας της Πολιτεας της Νας Υρκης των Ηνωµνων Πολιτει ν Αµερικς
(εκτς ε ν λλως ορζεται απ το τοπικ δκαιο)
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
Περιορισµς ευθνης: Η περπτωση 3 της πµπτης παραγρϕου αντικαθσταται απ# τα
ακ#λουθα:
ΕΙ∆ΙΚΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ), ΗΘΙΚΕΣ,
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ T ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, T ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, T
∆ιαιτησα: Τα ακλουθα προστθενται κ τω απ αυτ την επικεϕαλδα:
Η οριστικ διευθτηση διαϕορ ν που απορρουν απ  σχετζονται µε την
παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης θα γνεται µε διαιτησα η οποα θα
λαµβ νει χ ρα στο Metro Manila των Φιλιππνων σµϕωνα µε την εκ στοτε
ισχουσα νοµοθεσα των Φιλιππνων. Η απϕαση της διαιτησας θα εναι οριστικ
και δεσµευτικ για τα µρη, χωρς δυναττητα ϕεσης, θα υποβ λλεται εγγρ ϕως
και θα αναϕρει τα πραγµατικ περιστατικ και τα νοµικ συµπερ σµατα.
Οι διαιτητς θα εναι τρεις και κ θε να απ τα µρη θα χει το δικαωµα να ορσει
ναν εξ αυτ ν. Οι δο διαιτητς που θα οριστον απ τα µρη θα ορσουν ναν
τρτο διαιτητ που θα προεδρεσει της διαδικασας. Σε περπτωση που η θση του
προεδρεοντος µενει κεν, θα καλυϕθε απ τον πρεδρο του Κντρου Επλυσης
∆ιενξεων των Φιλιππνων (Philippine Dispute Resolution Center, Inc.). Η πλρωση
κ θε λλης κενς θσης θα γνεται απ το υπεθυνο προς τοτο µρος. Η
διαδικασα θα συνεχζεται απ το στ διο στο οποο βρισκταν ταν µεινε κεν η
θση.
Ε ν κ ποιο απ τα δι δικα µρη αρνηθε  για οποιονδποτε λλο λγο δεν ορσει
διαιτητ εντς 30 ηµερ ν απ τον ορισµ διαιτητ απ το λλο µρος, ο διαιτητς
που ορστηκε πρ τος θα εναι ο µοναδικς διαιτητς, υπ την προϋπθεση τι ο
διορισµς του γινε µε γκυρο και σωστ τρπο.
+λες οι διαδικασες θα διεξαχθον στην αγγλικ γλ σσα, συµπεριλαµβανοµνων
λων των εγγρ ϕων που θα υποβληθον σε αυτς. Η αγγλικ κδοση της παροσας
∆λωσης Περιορισµνης Εγγησης κατισχει οποιασδποτε λλης κδοσης σε
λλη γλ σσα.
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ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Περιορισµς Ευθνης: Οι λξεις ″ΕΙ∆ΙΚΕΣ″ και ″ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ″ στην περπτωση
3 της πµπτης παραγρϕου διαγρϕονται.
ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ (EMEA)
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΜΕΑ:
Οι ροι που περιχονται στην παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης ισχουν
για Μηχανς που χουν αγοραστε απ τη Lenovo  απ µεταπωλητ της Lenovo.
Πς να λβετε υπηρεσες εγγησης:
Η ακ#λουθη παργραϕος προστθεται στη∆υτικ Ευρπη (0γιος Μαρνος, Ανδ#ρα,
Αυστρα, Κρτος του Βατικανο , Βλγιο, Γαλλα, Γερµανα, ∆ανα, Ελβετα, Ελλδα,
Εσθονα, Ηνωµνο Βασλειο, Ιρλανδα, Ισλανδα, Ισπανα, Ιταλα, Κ προς, Λετονα,
Λιθουανα, Λιχτενστιν, Λουξεµβο ργο, Μλτα, Μονακ#, Νορβηγα, Ολλανδα,
Ουγγαρα, Πολωνα, Πορτογαλα, Σλοβακα, Σλοβενα, Σουηδα, Τσεχικ ∆ηµοκρατα,
Φινλανδα, και κθε λλη χ&ρα που θα ενταχθε στην Ευρωπαϊκ ;νωση, απ# την
ηµεροµηνα προσχ&ρησης):
Η εγγηση για Μηχανς που χουν αποκτηθε στη ∆υτικ Ευρ πη θα χει ισχ
και εϕαρµογ σε λες τις χ ρες της ∆υτικς Ευρ πης, εϕσον οι Μηχανς χουν
ανακοινωθε και καταστε διαθσιµες στις εν λγω χ ρες.
Ε ν αγορ σατε µια Μηχαν σε κ ποια απ τις χ ρες της ∆υτικς Ευρ πης,
µπορετε να λ βετε υπηρεσες εγγησης για τη Μηχαν αυτ σε οποιαδποτε απ
αυτς τις χ ρες απ ναν Παροχα Υπηρεσι ν, υπ την προϋπθεση τι η
Μηχαν χει ανακοινωθε και διατθεται απ τη Lenovo στη χ ρα στην οποα
επιθυµετε να λ βετε υπηρεσες.
Ε ν αγορ σατε Μηχαν Personal Computer στην Αλβανα, την Αρµενα, τη
Βοσνα-Ερζεγοβνη, τη Βουλγαρα, τη Γεωργα, την Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα
της Γιουγκοσλαβας, το Καζακστ ν, την Κιργιζα, την Κροατα, τη Μολδαβα, τη
Λευκορωσα, την Ουγγαρα, την Ουκρανα, την Πρ ην Γιουγκοσλαβικ
∆ηµοκρατα της Μακεδονας (FYROM), την Πολωνα, τη Ρουµανα, τη Ρωσα, τη
Σλοβακα, τη Σλοβενα  την Τσεχικ ∆ηµοκρατα, µπορετε να λ βετε υπηρεσες
εγγησης για τον υπολογιστ αυτ σε οποιαδποτε απ αυτς τις χ ρες απ ναν
Παροχα Υπηρεσι ν, υπ την προϋπθεση τι η Μηχαν χει ανακοινωθε και
διατθεται απ τη Lenovo στη χ ρα στην οποα επιθυµετε να λ βετε υπηρεσες.
Ε ν χετε αγορ σει Μηχαν σε χ ρα της Μσης Ανατολς  της Αϕρικς,
µπορετε να λ βετε υπηρεσες εγγησης για τη Μηχαν αυτ απ ναν Παροχα
Υπηρεσι ν στη χ ρα αγορ ς, υπ την προϋπθεση τι η Μηχαν χει
ανακοινωθε και διατθεται απ τη Lenovo στη συγκεκριµνη χ ρα. Οι υπηρεσες
εγγησης στην Αϕρικ εναι διαθσιµες σε ακτνα 50 χιλιοµτρων απ ναν
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Παροχα Υπηρεσι ν. Εστε υπεθυνος για τα ξοδα µεταϕορ ς για Μηχανς που
βρσκονται σε απσταση µεγαλτερη των 50 χιλιοµτρων απ ναν Παροχα
υπηρεσι ν.
Εϕαρµοστο ∆καιο:
Η ϕρση ″νοµοθεσας της χ ρας στην οποα αποκτσατε τη Μηχαν″
αντικαθσταται απ τη ϕρ ση:
1) ″νοµοθεσας της Αυστρας″ στις χ ρες Αλβανα, Αρµενα, Αζερµπαϊτζν,
Λευκορωσα, Βοσνα/Ερζεγοβνη, Βουλγαρα, Κροατα, Γεωργα, Ουγγαρα,
Καζακστν, Κιργιζα, ΠΓ∆ Μακεδονας (FYROM), Μολδαβα, Πολωνα, Ρουµανα,
Ρωσα, Σλοβακα, Σλοβενα, Τατζικιστν, Τουρκµενιστν, Ουκρανα, Ουζµπεκιστν
και Οµοσπονδιακ" ∆ηµοκρατα της Γιουγκοσλαβας, 2) ″νοµοθεσας της Γαλλας″
στις χ ρες Αλγερα, Μπνιν, Μπουρκνα Φσο, Καµερον, Ν"σοι Πρσινου
Ακρωτηρου, Κεντροαϕρικανικ" ∆ηµοκρατα, Τσαντ, Κοµρες, ∆ηµοκρατα του
Κονγκ, Τζιµπουτ, Λαϊκ" ∆ηµοκρατα του Κονγκ, Ισηµεριν" Γουινα, Γαλλικ"
Γουινα, Γαλλικ" Πολυνησα, Γκαµπν, Γκµπια, Γουινα, Γουινα-Μπισου,
Ακτ" Ελεϕαντδοντος, Λβανος, Μαδαγασκρη, Μλι, Μαυριτανα, Μαυρκιος,
Μαγιτ, Μαρκο, Να Καληδονα, Νγηρ, Ρεϋνιν, Σενεγλη, Σεϋχλλες, Τγκο,
Τυνησα, Βανουτου και Ν"σοι Ουαλλς και Φουτουν, 3) ″νοµοθεσας της
Φινλανδας″ στις χ ρες Εσθονα, Λετονα και Λιθουανα, 4) ″νοµοθεσας της
Αγγλας″ στις χ ρες Ανγκλα, Μπαχριν, Μποτσουνα, Μπουροντι, Αγυπτος,
Ερυθραα, Αιθιοπα, Γκνα, Ιορδανα, Κνυα, Κουβιτ, Λιβερα, Μαλουι, Μλτα,
Μοζαµβκη, Νιγηρα, Οµν, Πακιστν, Κατρ, Ρουντα, Σο Τοµ, Σαουδικ"
Αραβα, Σιρα Λενε, Σοµαλα, Τανζανα, Ουγκντα, Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα,
Ηνωµνο Βασλειο, ∆υτικ" %χθη/Γζα, Υεµνη, Ζµπια, Ζιπµπµπουε, και 5)
″νοµοθεσας της Ντιας Αϕρικς″ στις χ ρες Ντια Αϕρικ", Ναµµπια, Λεστο και
Σουαζιλνδη.
∆ικαιοδοσα: Στο ρθρο αυτ# προστθενται οι ακ#λουθες εξαιρσεις:
1) Στην Αυστρα, αρµδιο για την εκδκαση λων των διαϕορ ν που απορρουν απ
την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης και σχετζονται µε αυτν,
συµπεριλαµβανοµνης της παρξς της, θα εναι το αρµδιο δικαστριο της
Βιννης της Αυστρας (Inner-City); 2) στις χ ρες Αγυπτος, Αιθιοπα, Ανγκλα,
Γκνα, ∆υτικ" %χθη/Γζα, Ερυθραα, Ζµπια, Ζιµπµπουε, Ηνωµνα Αραβικ
Εµιρτα, Ιορδανα, Κατρ, Κνυα, Κουβιτ, Λιβερα, Μαλουι, Μλτα, Μοζαµβκη,
Μπαχριν, Μποτσουνα, Μπουροντι, Νιγηρα, Οµν, Ουγκντα, Ρουντα,
Πακιστν, Σο Τοµ, Σαουδικ" Αραβα, Σιρα Λενε, Σοµαλα, Τανζανα και
Υεµνη, λες οι διαϕορς που απορρουν απ την παροσα ∆λωση
Περιορισµνης Εγγησης  σχετζονται µε την εκτλεσ της,
συµπεριλαµβανοµνων των συνοπτικ ν διαδικασι ν, υπ γονται στην αποκλειστικ
δικαιοδοσα των Αγγλικ ν δικαστηρων, 3) στο Βλγιο και στο Λουξεµβοργο, λες
οι διαϕορς που απορρουν απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης 
σχετζονται µε την ερµηνεα  την εκτλεσ της θα επιλονται σµϕωνα µε τη
νοµοθεσα της χ ρας στην οποα βρσκεται η δρα σας /και οι εµπορικς σας
εγκαταστ σεις και αποκλειστικ αρµδια για την εκδκασ τους θα εναι τα
δικαστρια της πρωτεουσας της εν λγω χ ρας, 4) στις χ ρες Γαλλα, Αλγερα,
Κεϕ λαιο 2. Πληροϕορες εγγησης
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Ακτ" Ελεϕαντδοντος, Βανουτου, Γαλλικ" Γουινα, Γαλλικ" Πολυνησα,
Γκµπια, Γκαµπν, Γουινα, Γουινα-Μπισου,∆ηµοκρατα του Κονγκ, Ισηµεριν"
Γουινα, Καµερον, Κεντροαϕρικανικ" ∆ηµοκρατα, Κοµρες, Λαϊκ" ∆ηµοκρατα
του Κονγκ, Λβανος, Μαγιτ, Μαδαγασκρη, Μλι, Μαρκο, Μαυρκιος,
Μαυριτανα, Μπνιν, Μπουρκνα Φσο, Να Καληδονα, Ν"σοι Ουαλλς και
Φουτουν, Ν"σοι Πρσινου Ακρωτηρου, Νγηρ, Ρεϋνιν, Σενεγλη, Σεϋχλλες,
Τζιµπουτ, Τγκο, Τσαντ και Τυνησα, αποκλειστικ αρµδιο για την εκδκαση
λων των διαϕορ ν που απορρουν απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης
Εγγησης  σχετζονται µε την παραβαση  εκτλεσ της, συµπεριλαµβανοµνων
των συνοπτικ ν διαδικασι ν, θα εναι το Εµπορικ ∆ικαστριο των Παρισων, 5)
στη Ρωσα, αρµδιο για την εκδκαση λων των διαϕορ ν που απορρουν απ την
παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης  σχετζονται µε την ερµηνεα,
παραβαση, καταγγελα, ακρωση  εκτλεσ της θα εναι το ∆ιαιτητικ
∆ικαστριο της Μσχας, 6) στις χ ρες Ντια Αϕρικ", Ναµµπια, Λεστο και
Σουαζιλνδη, και τα δο µρη συµϕωνον τι αρµδιο για την επλυση λων των
διαϕορ ν που σχετζονται µε την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης θα
εναι το Αν τατο ∆ικαστριο του Γιοχ νεσµπουργκ, 7) στην Τουρκα, αρµδια για
την επλυση λων των διαϕορ ν που απορρουν απ  σχετζονται µε την παροσα
∆λωση Περιορισµνης Εγγησης θα εναι τα Κεντρικ ∆ικαστρια της
Κωνσταντινοπολης (Sultanahmet) και οι Εκτελεστικς ∆ιευθνσεις (Execution
Directorates) της Κωνσταντινοπολης, 8) σε κ θε µα απ τις ακλουθες χ ρες,
κ θε νοµικ αξωση που απορρει απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης
Εγγησης θα εκδικ ζεται αποκλειστικ απ το αρµδιο δικαστριο α) της Αθνας
στην Ελλδα, β) του Τελ Αββ-Τζ ϕα στο Ισρα"λ, γ) του Μιλ νο στην Ιταλα, δ)
της Λισαβνας στην Πορτογαλα, ε) της Μαδρτης στην Ισπανα, και 9) στο
Ηνωµνο Βασλειο, και τα δο µρη συµϕωνον τι αρµδια για την εκδκαση λων
των διαϕορ ν που σχετζονται µε την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης
θα εναι τα Αγγλικ δικαστρια.
∆ιαιτησα: Τα ακ#λουθα προστθενται κτω απ# αυτ την επικεϕαλδα:
Στις χ ρες Αλβανα, Αρµενα, Αζερµπαϊτζν, Λευκορωσα, Βοσνα/Ερζεγοβνη,
Βουλγαρα, Κροατα, Γεωργα, Ουγγαρα, Καζακστν, Κιργιζα, ΠΓ∆ Μακεδονας
(FYROM), Μολδαβα, Πολωνα, Ρουµανα, Ρωσα, Σλοβακα, Σλοβενα,
Τατζικιστν, Τουρκµενιστν, Ουκρανα, Ουζµπεκιστν και Οµοσπονδιακ"
∆ηµοκρατα της Γιουγκοσλαβας, λες οι διαϕορς που απορρουν απ τη Σµβαση
 σχετζονται µε τυχν παραβαση, καταγγελα  ακρωσ της θα επιλονται
τελεσδικα β σει των Καννων ∆ιαιτησας και Συµβιβασµο (Rules of Arbitration
and Conciliation) του ∆ιεθνος Κντρου ∆ιαιτησας (International Arbitral Centre)
του Οµοσπονδιακο Οικονοµικο Επιµελητηρου (Federal Economic Chamber) στη
Βιννη (″Καννες Βιννης″) απ τρεις διαιτητς οι οποοι θα ορζονται σµϕωνα
µε τους εν λγω καννες. Η διαιτησα θα λαµβ νει χ ρα στη Βιννη της Αυστρας
και η επσηµη γλ σσα της διαδικασας θα εναι τα Αγγλικ . Η απϕαση των
διαιτητ ν θα εναι τελεσδικη και δεσµευτικ και για τα δο µρη. Κατ συνπεια,
σµϕωνα µε την παρ γραϕο 598 (2) του Αστικο Κ δικα της Αυστρας, τα
συµβαλλµενα µρη παραιτονται ρητ ς απ την εϕαρµογ του σχµατος 7 της
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παραγρ ϕου 595 (1) του Κ δικα. Ωστσο, η Lenovo µπορε να προσϕγει σε
αρµδιο δικαστριο στη χ ρα εγκατ στασης.
Στις χ ρες Εσθονα, Λετονα και Λιθουανα, λες οι διαϕορς που προκπτουν σε
σχση µε την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης θα διευθετονται
οριστικ µε διαιτησα η οποα θα λαµβ νει χ ρα στο Ελσνκι της Φινλανδας
σµϕωνα µε την εκ στοτε ισχουσα νοµοθεσα περ διαιτησας της Φινλανδας.
Κ θε συµβαλλµενο µρος θα ορζει να διαιτητ. Οι διαιτητς θα ορζουν στη
συνχεια τον προεδρεοντα της διαδικασας. Ε ν οι διαιτητς δεν µπορον να
συµϕωνσουν στον ορισµ του προεδρεοντος, ττε αυτς θα ορζεται απ
Κεντρικ Εµπορικ Επιµελητριο του Ελσνκι.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ)
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ:
Η εγγηση για Μηχανς που χουν αποκτηθε σε χ ρες της ΕΕ θα χει ισχ και
εϕαρµογ σε λες τις χ ρες της ΕΕ, εϕσον οι Μηχανς χουν ανακοινωθε και
καταστε διαθσιµες στις εν λγω χ ρες.
Πς να λβετε υπηρεσες εγγησης: Στο ρθρο αυτ# προστθενται τα ακ#λουθα:
Για να σας παρασχεθον υπηρεσες εγγησης απ το τµµα παροχς υπηρεσι ν
της IBM σε χ ρες της ΕΕ, βλ. τον τηλεϕωνικ κατ λογο στο Μρος 3 Πληροϕορες σχετικ µε την Εγγηση.
Μπορετε να επικοινωνσετε µε το τµµα παροχς υπηρεσι ν της IBM στην
ακλουθη διεθυνση:
IBM Warranty & Service Quality Dept.
PO Box 30
Spango Valley
Greenock
PA16 0AH - United Kingdom
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Οι καταναλωτς χουν νµιµα δικαι µατα β σει της ισχουσας εθνικς
νοµοθεσας που διπει την π ληση καταναλωτικ ν αγαθ ν. Τα εν λγω
δικαι µατα δεν επηρε ζονται απ τις εγγυσεις που παρχονται στην παροσα
∆λωση Περιορισµνης Εγγησης.
ΑΥΣΤΡΙΑ, ∆ΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ,
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗ∆ΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Περιορισµς Ευθνης: Τα ακ#λουθα αντικαθιστο ν το ρθρο αυτ# εξ ολοκλρου:
Εκτς ε ν λλως προβλπεται απ δι ταξη αναγκαστικο δικαου:
1. Η ευθνη της Lenovo για οποιεσδποτε ζηµες και απ λειες που µπορε να
απορρουν ως συνπεια της µη εκπλρωσης των υποχρε σε ν της β σει της
παροσας ∆λωσης Περιορισµνης Εγγησης  σε σχση µε αυτν,  λγω
οποιασδποτε λλης αιτας που σχετζεται µε την παροσα ∆λωση
Περιορισµνης Εγγησης, περιορζεται στην αποζηµωση µνο για τις
Κεϕ λαιο 2. Πληροϕορες εγγησης
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αποδεδειγµνες ζηµες και απ λειες που απορρουν ως µεση και ευθεα
συνπεια της µη εκπλρωσης των εν λγω υποχρε σεων (ε ν ευθνεται η
Lenovo)  της εν λγω αιτας, για µγιστο ποσ σο µε τις χρε σεις που
καταβ λατε για τη Μηχαν.
Ο περιορισµς αυτς δεν θα ισχει στην περπτωση αποζηµωσης για σωµατικ
βλ βη (συµπεριλαµβανοµνου του θαν του)  αποζηµωσης κινητς και
ακνητης περιουσας, για τις οποες η Lenovo ευθνεται κατ το νµο.
2. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ Η LENOVO, ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ T ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΓΙΑ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ: 1) ΑΠΩΛΕΙΑ
T ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, 2) ΕΙ∆ΙΚΕΣ T ΕΜΜΕΣΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ, T ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,
3) ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡ∆Η, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ
ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ,
T 4) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΣΟ∆ΩΝ,
ΑΫΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ T ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ.
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΓΙΟ
Περιορισµς Ευθνης: Τα ακ#λουθα αντικαθιστο ν το ρθρο αυτ# εξ ολοκλρου:
Εκτς ε ν λλως προβλπεται απ δι ταξη αναγκαστικο δικαου:
1. Η ευθνη της Lenovo για οποιεσδποτε ζηµες και απ λειες που µπορε να
απορρουν ως συνπεια της µη εκπλρωσης των υποχρε σε ν της β σει της
παροσας ∆λωσης Περιορισµνης Εγγησης  σε σχση µε αυτν,
περιορζεται στην αποζηµωση µνο για τις αποδεδειγµνες ζηµες και
απ λειες που απορρουν ως µεση και ευθεα συνπεια της µη εκπλρωσης
των εν λγω υποχρε σεων (ε ν ευθνεται η Lenovo), για µγιστο ποσ σο µε
τις χρε σεις που καταβ λατε για τη Μηχαν που προκ λεσε τις ζηµες.
Ο περιορισµς αυτς δεν θα ισχει στην περπτωση αποζηµωσης για σωµατικ
βλ βη (συµπεριλαµβανοµνου του θαν του)  αποζηµωσης κινητς και
ακνητης περιουσας, για τις οποες η Lenovo ευθνεται κατ το νµο.
2. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ Η LENOVO, ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ T ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΓΙΑ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ: 1) ΑΠΩΛΕΙΑ
T ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, 2) ΕΙ∆ΙΚΕΣ T ΕΜΜΕΣΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ, T ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,
3) ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡ∆Η, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ
ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ,
T 4) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΣΟ∆ΩΝ,
ΑΫΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ T ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ.
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ:
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ΑΥΣΤΡΙΑ
Οι διατξεις της παροσας ∆"λωσης Περιορισµνης Εγγησης αντικαθιστον
οποιεσδ"ποτε σχετικς προβλεπµενες απ νµο εγγυ"σεις.
Τι καλπτει η παροσα Εγγηση: Τα ακ#λουθα αντικαθιστο ν την πρ&τη πρ#ταση της
πρ&της παραγρϕου αυτο του ρθρου:
Η εγγηση για Μηχανς της Lenovo καλπτει τη λειτουργικτητα της Μηχανς σε
συνθκες κανονικς χρσης της και τη λειτουργα της Μηχανς σµϕωνα µε τις
Προδιαγραϕς της.
Στο ρθρο αυτ# προστθενται οι ακ#λουθες παργραϕοι:
Η προθεσµα των καταναλωτ ν για υποβολ αγωγς που αϕορ σε παραβαση της
εγγησης θα εναι η ελ χιστη προβλεπµενη απ το νµο. Σε περπτωση που ο
Παροχας Υπηρεσι ν δεν εναι σε θση να επισκευ σει µια Μηχαν της Lenovo,
µπορετε εναλλακτικ να ζητσετε µερικ επιστροϕ χρηµ των, ως το ποσ που
δικαιολογε η µεωση της αξας της µη επισκευασµνης µηχανς,  να ζητσετε να
ακυρωθε η αντστοιχη σµβαση που αϕορ την εν λγω Μηχαν και να σας
επιστραϕε το χρηµατικ ποσ που χετε καταβ λει για την αγορ της.
Η δε τερη παργραϕος δεν ισχ ει.
Τι θα κνει η Lenovo για τη διρθωση προβληµτων: Στο ρθρο αυτ# προστθενται
τα ακ#λουθα:
Κατ τη δι ρκεια της περιδου εγγησης, η Lenovo θα σας αποζηµι νει για τα
ξοδα µεταϕορ ς για την παρ δοση στο τµµα παροχς υπηρεσι ν της IBM της
Μηχανς που χει υποστε βλ βη.
Περιορισµς Ευθνης: Στο ρθρο αυτ# προστθεται η ακ#λουθη παργραϕος:
Οι περιορισµο και αποκλεισµο που ορζονται στη ∆λωση Περιορισµνης
Εγγησης δεν θα ισχουν σε περιπτ σεις ζηµι ν που προκλθηκαν απ δλο 
βαρει αµλεια της Lenovo καθ ς και σε περιπτ σεις που σχετζονται µε ρητς
εγγυσεις.
Στο τλος της περπτωσης 2 προστθεται η ακ#λουθη πρ#ταση:
Η ευθνη της Lenovo β σει της παροσας δι ταξης περιορζεται στην παραβαση
ουσιωδ ν συµβατικ ν ρων σε περιπτ σεις αµλειας.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Περιορισµς Ευθνης: Τα ακ#λουθα αντικαθιστο ν την περπτωση 2 αυτο του ρθρου:
Σε ,τι αϕορ οποιαδποτε λλη θετικ µεση ζηµα, η ευθνη της Lenovo
περιορζεται στο συνολικ ποσ που χετε καταβ λει για τη Μηχαν που
αποτελε το αντικεµενο της αξωσης.
Ισχ ς για προµηθευτς, µεταπωλητς και Παροχες Υπηρεσι&ν (χωρς τροποποηση).
ΓΑΛΛΙΑ
Περιορισµς Ευθνης: Τα ακ#λουθα αντικαθιστο ν τη δε τερη πρ#ταση της πρ&της
Κεϕ λαιο 2. Πληροϕορες εγγησης
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παραγρϕου αυτο του ρθρου:
Σε κ θε ττοια περπτωση, ανεξ ρτητα απ τη β ση επ της οποας δικαιοστε να
εγερετε αξωση αποζηµωσης εναντον της Lenovo, η Lenovo δεν ϕρει ευθνη
παρ µνο για: (οι ροι 1 και 2 δεν χουν τροποποιηθε).
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τι καλπτει η παροσα Εγγηση: Τα ακ#λουθα αντικαθιστο ν την πρ&τη πρ#ταση της
πρ&της παραγρϕου αυτο του ρθρου:
Η εγγηση για Μηχανς της Lenovo καλπτει τη λειτουργικτητα της Μηχανς σε
συνθκες κανονικς χρσης της και τη λειτουργα της Μηχανς σµϕωνα µε τις
Προδιαγραϕς της.
Στο ρθρο αυτ# προστθενται οι ακ#λουθες παργραϕοι:
Η ελ χιστη περοδος εγγησης για Μηχανς εναι δ δεκα µνες. Σε περπτωση
που ο Παροχας Υπηρεσι ν δεν εναι σε θση να επισκευ σει µια Μηχαν της
Lenovo, µπορετε εναλλακτικ να ζητσετε µερικ επιστροϕ χρηµ των, ως το
ποσ που δικαιολογε η µεωση της αξας της µη επισκευασµνης µηχανς,  να
ζητσετε να ακυρωθε η αντστοιχη σµβαση που αϕορ την εν λγω Μηχαν και
να σας επιστραϕε το χρηµατικ ποσ που χετε καταβ λει για την αγορ της.
Η δε τερη παργραϕος δεν ισχ ει.
Τι θα κνει η Lenovo για τη διρθωση προβληµτων: Στο ρθρο αυτ# προστθενται
τα ακ#λουθα:
Κατ τη δι ρκεια της περιδου εγγησης, τα ξοδα µεταϕορ ς για την παρ δοση
στη Lenovo  στο τµµα παροχς υπηρεσι ν της IBM της Μηχανς που χει
υποστε βλ βη θα επιβαρνουν τη Lenovo.
Περιορισµς Ευθνης: Στο ρθρο αυτ# προστθεται η ακ#λουθη παργραϕος:
Οι περιορισµο και αποκλεισµο που ορζονται στη ∆λωση Περιορισµνης
Εγγησης δεν θα ισχουν σε περιπτ σεις ζηµι ν που προκλθηκαν απ δλο 
βαρει αµλεια της Lenovo καθ ς και σε περιπτ σεις που σχετζονται µε ρητς
εγγυσεις.
Στο τλος της περπτωσης 2 προστθεται η ακ#λουθη πρ#ταση:
Η ευθνη της Lenovo β σει της παροσας δι ταξης περιορζεται στην παραβαση
ουσιωδ ν συµβατικ ν ρων σε περιπτ σεις αµλειας.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Περιορισµς Ευθνης: Στο τλος αυτο του ρθρου προστθενται τα ακ#λουθα:
Ο περιορισµς και αποκλεισµς που καθορζεται στην παροσα δεν θα ισχει σε
περπτωση ευθνης για παραβαση συµβατικ ν ρων η οποα προκ λεσε βλ βη σε
ζω, ϕυσικ κατ σταση  υγεα και η οποα προκλθηκε εκουσως, λγω βαρι ς
αµλειας  απ εγκληµατικ πρ ξη.
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Τα συµβαλλµενα µρη αποδχονται τους περιορισµος ευθνης ως γκυρες
διατ ξεις και δηλ νουν τι το ρθρο 314 παρ. (2) του Αστικο Κ δικα της
Ουγγαρας ισχει, καθ ς η τιµ απκτησης και λλα πλεονεκτµατα που
απορρουν απ την παροσα ∆λωση Περιορισµνης Εγγησης εξισορροπον
αυτ τον περιορισµ ευθνης.
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Τι καλπτει η παροσα Εγγηση: Στο ρθρο αυτ# προστθενται τα ακ#λουθα:
Πραν των ρητ ς προβλεποµνων απ τους παρντες ρους και προϋποθσεις,
αποκλεονται µε το παρν λες οι προβλεπµενες απ νµο προϋποθσεις,
συµπεριλαµβανοµνων λων των εγγυσεων που απορρουν, αλλ χωρς να
αναιρεται το γενικ πλασιο των προαναϕεροµνων, απ το Νµο περ Π λησης
Αγαθ ν του 1893 (Sale of Goods Act 1893)  το Νµο περ Π λησης Αγαθ ν και
Παροχς Υπηρεσι ν του 1980 (Sale of Goods and Supply of Services Act 1980).
Περιορισµς Ευθνης: Τα ακ#λουθα αντικαθιστο ν το ρθρο αυτ# εξ ολοκλρου:
Για τους σκοπος αυτο του ρθρου, µε τον ρο “Αθτηση Υποχρε σεων” νοεται
κ θε πρ ξη, δλωση, παρ λειψη  αµλεια εκ µρους της Lenovo η οποα
σχετζεται µε τα θµατα που καλπτει η παροσα ∆λωση Περιορισµνης
Εγγησης και για την οποα η Lenovo ϕρει ευθνη προς εσ ς κατ το νµο, ετε
συµβατικ ετε εξ αδικοπραξας. ?νας αριθµς περιπτ σεων Αθτησης
Υποχρε σεων που προκαλον  συµβ λλουν στην δια απ λεια  ζηµα θα
αντιµετωπζεται ως µα και µνο Αθτηση Υποχρε σεων η οποα λαβε χ ρα την
ηµεροµηνα που λαβε χ ρα η πλον πρσϕατη ττοια Αθτηση Υποχρε σεων.
Ενδχεται να προκψουν περιστ σεις κατ τις οποες, λγω Αθτησης
Υποχρε σεων, θα δικαιοστε να λ βετε αποζηµωση απ τη Lenovo.
Το παρν ρθρο καθορζει το ερος της ευθνης της Lenovo και τον αποκλειστικ
τρπο ικανοποησς σας.
1. Η Lenovo θα αποδχεται απεριριστη ευθνη για θ νατο  σωµατικ βλ βη
που οϕελεται σε αµλει της.
2. Εντς του πλαισου του παρακ τω ρθρου Στοιχεα για τα οποα δεν ϕρει
ευθνη η Lenovo, η Lenovo θα αποδχεται απεριριστη ευθνη για ϕυσικς
ζηµες στην κινητ και ακνητη περιουσα σας που οϕελονται σε αµλεια της
Lenovo.
3. Εκτς των σων ορζονται στις παραπ νω περιπτ σεις 1 και 2, η συνολικ
ευθνη της Lenovo για θετικς ζηµες για οποιαδποτε συγκεκριµνη Αθτηση
Υποχρε σεων δεν θα ξεπερν σε καµα περπτωση το 125% του ποσο που
καταβ λατε για τη Μηχαν που σχετζεται µεσα µε την Αθτηση
Υποχρε σεων.
Στοιχεα για τα οποα δεν ϕρει ευθνη η Lenovo
Εκτς απ τις περιπτ σεις ευθνης που αναϕρονται στην παραπ νω περπτωση 1,
σε καµα περπτωση δεν ϕρουν ευθνη η Lenovo, οι προµηθευτς της, οι
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µεταπωλητς της  οι Παροχες Υπηρεσι ν της για ο,τιδποτε απ τα ακλουθα,
ακµα και αν χουν ενηµερωθε για την πιθαντητα να προκψουν ττοιες
απ λειες:
1. απ λεια δεδοµνων  πρκληση ζηµας σε δεδοµνα
2. ειδικς, µµεσες  αποθετικς απ λειες, 
3. απ λεια επιχειρηµατικ ν δραστηριοττων, εσδων, υλης εµπορικς αξας 
προσδοκ µενων κερδ ν.
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Περιορισµς Ευθνης: Στο τλος της τελευταας παραγρϕου προστθενται τα
ακ#λουθα:
Οι περιορισµο ισχουν στο βαθµ που δεν απαγορεονται απ τα ρθρα 373-386
του Εµπορικο Κ δικα της Σλοβακας.
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, ΛΕΣΟΤΟ ΚΑΙ
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η
Περιορισµς Ευθνης: Στο ρθρο αυτ# προστθενται τα ακ#λουθα:
Η συνολικ ευθνη της Lenovo για θετικς ζηµες που προκπτουν σε οποιαδποτε
περπτωση παρ λειψης εκ µρους της Lenovo και σχετζονται µε το αντικεµενο
της παροσας ∆λωσης Εγγησης, περιορζεται στο ποσ που χετε καταβ λει για
τη Μηχαν που αποτελε το αντικεµενο της αξωσς σας ναντι της Lenovo.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Περιορισµς Ευθνης: Τα ακ#λουθα αντικαθιστο ν το ρθρο αυτ# εξ ολοκλρου:
Για τους σκοπος αυτο του ρθρου, µε τον ρο “Αθτηση Υποχρε σεων” νοεται
κ θε πρ ξη, δλωση, παρ λειψη  αµλεια εκ µρους της Lenovo η οποα
σχετζεται µε τα θµατα που καλπτει η παροσα ∆λωση Περιορισµνης
Εγγησης και για την οποα η Lenovo ϕρει ευθνη προς εσ ς κατ το νµο, ετε
συµβατικ ετε εξ αδικοπραξας. ?νας αριθµς περιπτ σεων Αθτησης
Υποχρε σεων που προκαλον  συµβ λλουν στην δια απ λεια  ζηµα θα
αντιµετωπζεται ως µα και µνο Αθτηση Υποχρε σεων.
Ενδχεται να προκψουν περιστ σεις κατ τις οποες, λγω Αθτησης
Υποχρε σεων, θα δικαιοστε να λ βετε αποζηµωση απ τη Lenovo.
Το παρν ρθρο καθορζει το ερος της ευθνης της Lenovo και τον αποκλειστικ
τρπο ικανοποησς σας.
1. Η Lenovo θα αποδχεται απεριριστη ευθνη για:
α. θ νατο  σωµατικ βλ βη που οϕελεται σε αµλεια της Lenovo, και
β. αθτηση υποχρε σε ν της που απορρουν µµεσα απ το ρθρο 12 του
Νµου περ Π λησης Αγαθ ν του 1979 (Sale of Goods Act 1979)  απ το
ρθρο 2 του Νµου περ Παροχς Αγαθ ν και Υπηρεσι ν του 1982 (Supply
of Goods and Services Act 1982),  οποιασδποτε προβλεπµενης απ νµο
τροποποησης  εκ νου θσπισης οποιουδποτε απ τα εν λγω ρθρα.
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2. Η Lenovo θα αποδχεται απεριριστη ευθνη, εντς του πλαισου του
παρακ τω ρθρου Στοιχεα για τα οποα δεν ϕρει ευθνη η Lenovo, για ϕυσικς
ζηµες στην κινητ και ακνητη περιουσα σας που οϕελονται σε αµλεια της
Lenovo.
3. Η συνολικ ευθνη της Lenovo για θετικς ζηµες για οποιαδποτε
συγκεκριµνη Αθτηση Υποχρε σεων δεν θα ξεπερν σε καµα περπτωση,
εκτς των σων ορζονται στις παραπ νω περιπτ σεις 1 και 2, το 125% της
συνολικς πληρωτας τιµς αγορ ς  των χρε σεων για τη Μηχαν που
σχετζεται µεσα µε την Αθτηση Υποχρε σεων.
Τα ρια αυτ ισχουν επσης για τους προµηθευτς, τους µεταπωλητς και τους
Παροχες Υπηρεσι ν της Lenovo. Αποτελον τη µγιστη ευθνη που ϕρουν
συλλογικ η Lenovo και οι εν λγω προµηθευτς, µεταπωλητς και Παροχες
Υπηρεσι ν.
Στοιχεα για τα οποα δεν ϕρει ευθνη η Lenovo
Εκτς απ τις περιπτ σεις ευθνης που αναϕρονται στην παραπ νω περπτωση 1,
σε καµα περπτωση δεν ϕρουν ευθνη η Lenovo  οποιοσδποτε απ τους
προµηθευτς της, τους µεταπωλητς της  τους Παροχες Υπηρεσι ν της για
ο,τιδποτε απ τα ακλουθα, ακµα και αν χουν ενηµερωθε για την πιθαντητα
να προκψουν ττοιες απ λειες:
1. απ λεια δεδοµνων  πρκληση ζηµας σε δεδοµνα
2. ειδικς, µµεσες  αποθετικς απ λειες, 
3. απ λεια επιχειρηµατικ ν δραστηριοττων, εσδων, υλης εµπορικς αξας 
προσδοκ µενων κερδ ν.

Μρος 3 - Πληροϕορες σχετικ µε την Εγγηση
Στο παρν Μρος 3 παρχονται πληροϕορες σχετικ µε την ισχουσα εγγηση
της Μηχανς σας, συµπεριλαµβανοµνης της περιδου εγγησης και του εδους
των υπηρεσι ν εγγησης που παρχει η Lenovo.
Περοδος Εγγησης
Η περοδος εγγησης µπορε να διαϕρει απ χ ρα σε χ ρα  περιοχ και
καθορζεται στο Παρ ρτηµα Α (Appendix A) του εγχειριδου Service and
Troubleshooting Guide που συνοδεει τη Μηχαν σας.
Εδη Υπηρεσιν Εγγησης
Ε ν απαιτεται, ο Παροχας Υπηρεσι ν θα παρχει υπηρεσες επισκευς 
ανταλλαγς αν λογα µε το εδος των υπηρεσι ν εγγησης που καθορζεται για τη
Μηχαν σας στο Παρ ρτηµα Α (Appendix A) του εγχειριδου Service and
Troubleshooting Guide και πως περιγρ ϕεται παρακ τω. Ο χρνος παροχς των
υπηρεσι ν θα εξαρτ ται απ το χρνο της κλσης σας και υπκειται στη
διαθεσιµτητα των εξαρτηµ των. Το εππεδο των υπηρεσι ν εναι στχοι σχετικ
µε τους χρνους απκρισης, για τους οποους δεν παρχεται εγγηση. Το
καθορισµνο εππεδο των υπηρεσι ν εγγησης µπορε να µην εναι διαθσιµο σε
λο τον κσµο. Μπορε να ισχουν πρσθετες χρε σεις για παροχ υπηρεσι ν
Κεϕ λαιο 2. Πληροϕορες εγγησης
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εκτς της κανονικς περιοχς κ λυψης του Παροχα Υπηρεσι ν σας. Για
πληροϕορες σχετικ µε τα ισχοντα σε συγκεκριµνη χ ρα  τοποθεσα,
επικοινωνστε µε τον τοπικ εκπρσωπο του Παροχα Υπηρεσι ν  το
µεταπωλητ.
1. Υπηρεσα Παροχ"ς Μονδων Αντικαθιστµενων απ τον Πελτη (″CRU″)
Η Lenovo θα σας αποστλλει µον δες CRU για εγκατ σταση. Η εγκατ σταση
των CRU Κατηγορας 1 εναι εκολη, εν για την εγκατ σταση των CRU
Κατηγορας 2 απαιτονται κ ποιες τεχνικς δεξιτητες και εργαλεα. Οι
πληροϕορες σχετικ µε τις CRU και οι οδηγες εγκατ στασης αποστλλονται
µε τη Μηχαν σας και εναι διαθσιµες αν π σα στιγµ απ τη Lenovo
κατπιν αιτµατς σας. Μπορετε να ζητσετε απ ναν Παροχα Υπηρεσι ν
να εγκαταστσει τις CRU, χωρς πρσθετη επιβ ρυνση, β σει του εδους
υπηρεσι ν εγγησης που χει καθοριστε για τη Μηχαν σας. Η Lenovo
καθορζει, στο υλικ που αποστλλεται µε τη CRU αντικατ στασης, ε ν η
ελαττωµατικ CRU πρπει να επιστραϕε. +ταν απαιτεται επιστροϕ, 1)
αποστλλονται οδηγες και συσκευασα µαζ µε τη CRU αντικατ στασης, και 2)
η Lenovo µπορε να σας χρε σει για τη CRU αντικατ στασης ε ν δεν λ βει την
ελαττωµατικ CRU εντς 30 ηµερ ν απ την ηµεροµηνα που παραλ βατε τη
CRU αντικατ στασης.
2. Επ Τπου Υπηρεσες
Ο Παροχας Υπηρεσι ν σας θα επισκευ ζει  θα αντικαθιστ µια Μηχαν
στην οποα παρουσι στηκε βλ βη, στις εγκαταστ σεις σας, και θα επαληθεει
τη λειτουργα της. Πρπει να παρχετε κατ λληλο χ ρο εργασας για την
αποσυναρµολγηση και επανασυναρµολγηση της Μηχανς Lenovo. Ο χ ρος
πρπει να εναι καθαρς, επαρκ ς ϕωτιζµενος και κατ λληλος για το σκοπ
αυτ. Για ορισµνες Μηχανς, ορισµνες επισκευς µπορε να απαιτον την
αποστολ της Μηχανς σε καθορισµνο κντρο υπηρεσι ν.
3. Υπηρεσες Courier " Depot *
Θα αποσυνδετε τη Μηχαν στην οποα παρουσι στηκε βλ βη και ο Παροχας
Υπηρεσι ν σας θα κανονζει την παραλαβ της. Θα σας παρχεται η
συσκευασα αποστολς για την επιστροϕ της Μηχανς στο καθορισµνο
κντρο υπηρεσι ν. ?νας µεταϕορας θα παραλαµβ νει τη Μηχαν και θα την
παραδδει στο καθορισµνο κντρο υπηρεσι ν. Μετ την επισκευ  την
αντικατ στασ της, το κντρο υπηρεσι ν θα κανονζει την παρ δοση της
Μηχανς στην τοποθεσα σας. Για την εγκατ σταση και την επαλθευση της
λειτουργας της εστε υπεθυνοι εσες.
4. Υπηρεσες µε Μεταϕορ " Αποστολ" απ τον Πελτη
Θα παραδδετε  θα αποστλλετε, πως ορζει ο Παροχας Υπηρεσι ν, µια
Μηχαν στην οποα παρουσι στηκε βλ βη, κατ λληλα συσκευασµνη (µε
προκαταβολ των εξδων µεταϕορ ς, εκτς ε ν οριστε διαϕορετικ ) σε
καθορισµνη τοποθεσα. Μετ την επισκευ  την αντικατ σταση της
Μηχανς, θα ετοιµ ζεται για παραλαβ απ εσ ς , στην περπτωση της
Υπηρεσας µε Αποστολ απ τον Πελ τη (Mail-in), θα σας επιστρϕεται µε
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ξοδα της Lenovo, εκτς ε ν ο Παροχας Υπηρεσι ν καθορσει διαϕορετικ .
Για την εγκατ σταση της Μηχανς και την επαλθευση της λειτουργας της
εστε υπεθυνοι εσες.
5. Υπηρεσα CRU και Επ Τπου Υπηρεσες
Αυτ το εδος Υπηρεσι ν Εγγησης εναι συνδυασµς του Εδους 1 και του
Εδους 2 (βλ. παραπ νω).
6. Υπηρεσα CRU και Υπηρεσες Courier " Depot
Αυτ το εδος Υπηρεσι ν Εγγησης εναι συνδυασµς του Εδους 1 και του
Εδους 3 (βλ. παραπ νω).
7. Υπηρεσα CRU και Υπηρεσες µε Μεταϕορ " Αποστολ" απ τον Πελτη
Αυτ το εδος Υπηρεσι ν Εγγησης εναι συνδυασµς του Εδους 1 και του
Εδους 4 (βλ. παραπ νω).
%ταν αναϕρεται εδος υπηρεσιν 5, 6 " 7, ο Παροχας Υπηρεσιν θα προσδιορζει
ποιο εδος υπηρεσιν εγγησης εναι κατλληλο για την επισκευ".
* Αυτ το εδος υπηρεσας ονοµ ζεται σε ορισµνες χ ρες ThinkPad EasyServ 
EasyServ.
Για να σας παρασχεθον υπηρεσες εγγησης, επικοινωνστε µε ναν Παροχα
Υπηρεσι ν. Στον Καναδ  στις Ηνωµνες Πολιτεες, καλστε τον αριθµ
1-800-IBM-SERV (426-7378). Σε λλες χ ρες, βλ. τους παρακ τω αριθµος
τηλεϕ νου.
Παγκ σµιος Τηλεϕωνικ ς Κατλογος
Οι αριθµο τηλεϕ νου υπκεινται σε αλλαγ χωρς ειδοποηση. Για τους
τρχοντες αριθµος τηλεϕ νου, µεταβετε στην ιστοσελδα http://www.lenovo.com/
think/support και επιλξτε Support phone list.
Χρα " Περιοχ"

Αριθµς τηλεϕνου

Αργεντιν

0800-666-0011 (Ισπανικ )

Αυστραλα

131-426 (Αγγλικ )

Αυστρα

01-24592-5901
01-211-454-610 (Γερµανικ )

Αϕρικ

Αϕρικ: +44 (0)1475 555 055
Ντια Αϕρικ: +27-11-3028888 και 0800110756
Κεντρικ Αϕρικ: Επικοινωνστε µε τον πιο κοντιν
Εµπορικ Συνεργ τη της IBM

Βλγιο

02-210-9820 (Ολλανδικ )
02-210-9800 (Γαλλικ )
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης
καλυπτµενες απ την εγγηση: 02-225-3611

Βενεζουλα

0-800-100-2011 (Ισπανικ )
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Χρα " Περιοχ"

Αριθµς τηλεϕνου

Βιετν µ

Βρεια περιοχ και Ανι: 84-4-843-6675
Ντια περιοχ και Χο Τσι Μινχ: 84-8-829-5160
(Αγγλικ , Βιετναµζικα)

Βολιβα

0800-0189 (Ισπανικ )

Βραζιλα

Περιοχ του Sao Paulo: (11) 3889-8986
Χωρς χρωση ξω απ την περιοχ του Sao Paulo:
0800-7014-815
(Πορτογαλικ Βραζιλας)

Γαλλα

0238-557-450
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης
καλυπτµενες απ την εγγηση:
Λογισµικ: 0810-631-020
Υλικς εξοπλισµς: 0810-631-213 (Γαλλικ )

Γερµανα

07032-15-49201
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης
καλυπτµενες απ την εγγηση: 01805-25-35-58 (Γερµανικ )

Γουατεµ λα

335-8490 (Ισπανικ )

∆ανα

4520-8200
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης
καλυπτµενες απ την εγγηση: 7010-5150 (∆ανικ )

∆οµινικαν ∆ηµοκρατα

566-4755
566-5161 εσωτ. 8201
Χωρς χρωση εντς της ∆οµινικανς ∆ηµοκρατας:
1-200-1929 (Ισπανικ )

Ελβετα

058-333-0900
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης καλυπτµενες
απ την εγγηση: 0800-55-54-54
(Γερµανικ , Γαλλικ , Ιταλικ )

Ελλ δα

+30-210-680-1700

Ελ Σαλβαδρ

250-5696 (Ισπανικ )

Εσθονα

+386-61-1796-699

Ηνωµνες Πολιτεες

1-800-426-7378(Αγγλικ )

Ηνωµνο Βασλειο

01475-555-055
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης
καλυπτµενες απ την εγγηση:
Υλικς εξοπλισµς: 08705-500-900 (Αγγλικ )
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Χρα " Περιοχ"

Αριθµς τηλεϕνου

Ιαπωνα

ThinkPad:
Χωρς χρωση: 0120-887-874
∆ιεθνες κλσεις: +81-46-266-4724
Η κλση σας σε ναν απ αυτος τους αριθµος θα απαντηθε στην
ιαπωνικ γλ σσα απ αυτµατο τηλεϕωνητ. Για τηλεϕωνικ
υποστριξη στην αγγλικ γλ σσα, περιµνετε µχρι την ολοκλρωση
του ιαπωνικο µηνµατος. Στη συνχεια θα σας απαντσει νας
τηλεϕωνητς. Πετε του τη ϕρ ση ″English support please″, στε η
κλση σας να διαβιβαστε σε αγγλϕωνο τηλεϕωνητ.
Λογισµικ PC:
0120-558-695
Κλσεις απ το εξωτερικ: +81-44-200-8666
(Ιαπωνικ )

Ινδα

1600-425-6666
Εναλλακτικ τηλϕωνο χωρς χρωση: +91-80-2678-8940
(Αγγλικ )

Ινδονησα

800-140-3555
+62-21-251-2955 (Μπαχ σα, Ινδονησιακ , Αγγλικ )

Ιρλανδα

01-815-9202
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης
καλυπτµενες απ την εγγηση: 01-881-1444 (Αγγλικ )

Ισηµερινς

1-800-426911 (Ισπανικ )

Ισπανα

91-714-7983
91-397-6503 (Ισπανικ )

Ιταλα

02-7031-6101
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης
καλυπτµενες απ την εγγηση: 39-800-820094 (Ιταλικ )

Καναδ ς

1-800-565-3344 (Αγγλικ , Γαλλικ )
Μνο στο Τορντο, καλστε τον αριθµ: 416-383-3344

Κνα

800-810-1818 (Μανδαρνικα)

Κνα (Ειδικ ∆ιοικητικ
Περιϕρεια Χονγκ Κονγκ)

Οικιακ PC: 852-2825-7799
Εµπορικ PC: 852-8205-0333
ThinkPad και WorkPad: 852-2825-6580
(Καντονζικα, Αγγλικ , Πουτνγκα)

Κολοµβα

1-800-912-3021 (Ισπανικ )

Κορα

1588-5801 (Κορεατικ )

Κστα Ρκα

284-3911 (Ισπανικ )

Κροατα

0800-0426

Κπρος

+357-22-841100

Λετονα

+386-61-1796-699
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Χρα " Περιοχ"

Αριθµς τηλεϕνου

Λιθουανα

+386-61-1796-699

Λουξεµβοργο

+352-298-977-5063 (Γαλλικ )

Μαλαισα

1800-88-8558 (Αγγλικ , Μπαχ σα, Μαλαισιαν )

Μ λτα

+356-23-4175

Μεξικ

001-866-434-2080 (Ισπανικ )

Μση Ανατολ

+44 (0)1475-555-055

Να Ζηλανδα

0800-446-149 (Αγγλικ )

Νικαρ γουα

255-6658 (Ισπανικ )

Νορβηγα

6681-1100
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης
καλυπτµενες απ την εγγηση: 8152-1550
(Νορβηγικ )

Ολλανδα

+31-20-514-5770 (Ολλανδικ )

Ονδορα

Tegucigalpa & San Pedro Sula: 232-4222
San Pedro Sula: 552-2234 (Ισπανικ )

Ουγγαρα

+36-1-382-5720

Ουρουγου η

000-411-005-6649 (Ισπανικ )

Παναµ ς

206-6047 (Ισπανικ )

Περο

0-800-50-866 (Ισπανικ )

Πολωνα

+48-22-878-6999

Πορτογαλα

+351-21-892-7147 (Πορτογαλικ )

Ρουµανα

+4-021-224-4015

Ρωσικ Οµοσπονδα

+7-095-940-2000 (Ρωσικ )

Σιγκαπορη

1800-3172-888 (Αγγλικ , Μπαχ σα, Μαλαισιαν )

Σλοβακα

+421-2-4954-1217

Σλοβενα

+386-1-4796-699

Σουηδα

08-477-4420
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης
καλυπτµενες απ την εγγηση: 077-117-1040 (Σουηδικ )

Σρι Λ νκα

+94-11-2448-442 (Αγγλικ )

Ταϊβ ν

886-2-8723-9799 (Μανδαρνικα)

Ταϊλ νδη

1-800-299-229 (Ταϊλανδικ )

Τουρκα

00800-4463-2041 (Τουρκικ )

Τσεχικ ∆ηµοκρατα

+420-2-7213-1316
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Χρα " Περιοχ"

Αριθµς τηλεϕνου

Φιλιππνες

1800-1888-1426 (Αγγλικ )
+63-2-995-8420 (Φιλιππινζικα)

Φινλανδα

09-459-6960
Υπηρεσες συντρησης και υποστριξης καλυπτµενες
απ την εγγηση: +358-800-1-4260 (Φινλανδικ )

Χιλ

800-224-488 (Ισπανικ )

Παροχες Υπηρεσιν Εγγησης για την Ελλδα
Επωνυµα Εταιρεας

∆ιεθυνση/Τηλϕωνο

ACTIVE COMPUTER SYSTEMS
LTD.

Ελ. Βενιζλου 107, Αγ. Παρασκευ - 153 41
Τηλ. 210-65.11.202, Fax: 210-65.38.002

ALTEC S.A.

Π τµου 12, Μαροσι - 151 23
Τηλ. 210-68.72.200, Fax: 210-68.72.687

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Χ. ΕΠΕ

Φιλικ ν 25, Περιστρι - 121 31
Τηλ. 210-57.69.798, Fax: 210-57.69.799

BYTE COMPUTER ABEE

Καλλιρρης 98 & Τριβ λη, Αθνα - 117 41
Τηλ. 210-90.02.000, Fax: 210-92.44.084

COSMOS BUSINESS SYSTEMS
AEBE

Βριλησσο 73, Αθνα - 114 76
Τηλ. 210-64.92.800, Fax: 210-69.90.820

DIGIMARK S.A.

Ανθων 37-39, \νω Πατσια - 111 43
Τηλ. 210-25.18.666, Fax: 210-25.88.617

ELMISYSTEMS S.A.

Πατησων 267, Αθνα - 112 54
Τηλ. 210-20.23.475, Fax: 210-20.12.500

INFOASSIST

Κοντσης 11Β, Μαροσι - 151 25
Τηλ. 210-80.99.500, Fax: 210-80.99.501

INFO QUEST AEBE

Λ. Π ντου 25-27, Καλλιθα - 176 71
Τηλ. 210-92.99.400, Fax: 210-92.99.491

PANSYSTEMS S.A.

Λ. Συγγρο 314, Καλλιθα - 176 73
Τηλ. 210-95.71.971-9, Fax: 210-95.89.026

PC SYSTEMS A.E.

Πεντλης 14, Μαροσι - 151 26
Τηλ. 210-81.23.000, Fax: 210-80.69.333

PERFORMANCE
TECHNOLOGIES Α.Ε.

Λ. Βουλιαγµνης 338, \γιος ∆ηµτριος - 173 42
Τηλ. 210-99.47.100, Fax: 210-99.47.111

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λ. Μεσογεων 27, Αθνα - 115 26
Τηλ. 210-74.83.700, Fax: 210-74.80.196

SYSCOM S.A.

Μπτσαρη 12-14, Πειραι ς - 185 38
Τηλ. 210-45.88.000, Fax: 210-41.82.443
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Επωνυµα Εταιρεας

∆ιεθυνση/Τηλϕωνο

SYSTEMLAN A.E.

Λ. Πεντλης 3, Μελσσια - 151 27
Τηλ. 210-61.35.427, Fax: 210-61.35.528

TECHNICOMER S.A.

Λ. Μεσογεων 231, Ν. Ψυχικ - 154 51
Τηλ. 210-67.45.801, Fax: 210-67.45.189

UNISYSTEMS AEE

Στρ. Συνδσµου 24, Αθνα - 106 73
Τηλ. 210-33.85.000, 210-33.85.113, Fax: 210-36.30.785
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Part Number: 41W2770

(1P) P/N: 41W2770

