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Σηµε�ωση  

Πριν χρησιµοποι�σετε  αυτ�ς τις πληροϕορ�ες  και το προϊ�ν που υποστηρ�ζουν,  

διαβστε  τις ακ�λουθες  πληροϕορ�ες:  

v   “Σηµαντικ�ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στη σελ�δα v 

v   Παρρτηµα  Β, “∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  της IBM Z125-4753-08  04/2004”, 

στη σελ�δα  41 

v   Παρρτηµα  ∆, “Σηµει%σεις”,  στη σελ�δα  71

Πρ�τη   κδοση  (Φεβρου�ριος  2005) 
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Σηµαντικς πληροϕορ�ες ασϕ�λειας 

 

Σηµε�ωση  

Παρακαλο$µε  διαβστε  πρ%τα  τις σηµαντικ�ς  πληροϕορ�ες  για την  

ασϕλεια.

 Οι πληροϕορ�ες  αυτ�ς  µπορο$ν  να  σας  βοηθ�σουν  να χρησιµοποιε�τε  τον  

προσωπικ�  σας  υπολογιστ�  IBM® µε  ασϕλεια.  Ακολουθ�στε  και  ϕυλξτε  �λες  τις  

πληροϕορ�ες  που  παρ�χονται  µαζ�  µε τον  υπολογιστ�  IBM.  Οι  πληροϕορ�ες  που  

περι�χονται  σε  αυτ�  το �γγραϕο  δεν τροποποιο$ν  τους  �ρους  της  σ$µβασης  αγορς  

που  συνψατε  ο$τε  τη ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  της  IBM.  

Η ασϕλεια  των  πελατ%ν  µας  ε�ναι  σηµαντικ�.  Τα προϊ�ντα  µας  ε�ναι  σχεδιασµ�να  

να ε�ναι  ασϕαλ�  και  αποτελεσµατικ.  Ωστ�σο,  οι προσωπικο�  υπολογιστ�ς  ε�ναι  

ηλεκτρονικ�ς  συσκευ�ς.  Τα καλ%δια  ρε$µατος,  οι µετασχηµατιστ�ς  και λλα  

εξαρτ�µατ  τους  µπορο$ν  να  δηµιουργ�σουν  κινδ$νους  που  θα  µπορο$σαν  να �χουν  

ως αποτ�λεσµα  την  πρ�κληση  τραυµατισµ%ν  � ζηµι%ν,  ειδικ  σε περ�πτωση  κακ�ς  

χρ�σης  τους.  Για  να µει%σετε  αυτο$ς  τους  κινδ$νους,  ακολουθ�στε  τις οδηγ�ες  που  

παρ�χονται  µε  το προϊ�ν  σας,  δ%στε  σηµασ�α  σε  �λες  τις  προειδοποι�σεις  στο  

προϊ�ν  και  στις  οδηγ�ες  λειτουργ�ας  και διαβστε  προσεκτικ  �λες  τις πληροϕορ�ες  

που  περι�χονται  σε αυτ�  το �γγραϕο.  Ακολουθ%ντας  προσεκτικ  τις πληροϕορ�ες  

που  περι�χονται  σε αυτ�  το �γγραϕο  και  παρ�χονται  µε το  προϊ�ν  σας,  µπορε�τε  να  

συµβλετε  στην  προστασ�α  σας  απ�  κινδ$νους  και  να δηµιουργ�σετε  �να  

ασϕαλ�στερο  υπολογιστικ�  περιβλλον  εργασ�ας.  

Σηµε�ωση:  Οι πληροϕορ�ες  αυτ�ς  περι�χουν  αναϕορ�ς  σε  µετασχηµατιστ�ς  και  

µπαταρ�ες.  Π�ραν  των  ϕορητ%ν  προσωπικ%ν  υπολογιστ%ν,  η IBM  παρ�χει  ορισµ�να  

προϊ�ντα  (�πως  π.χ.  ηχε�α  και  οθ�νες)  µε  εξωτερικο$ς  µετασχηµατιστ�ς.  Αν �χετε  

�να  τ�τοιο  προϊ�ν,  οι πληροϕορ�ες  αυτ�ς  ισχ$ουν  για το προϊ�ν  σας.  Επιπρ�σθετα,  ο 

υπολογιστ�ς  σας  µπορε�  να περι�χει  µια  εσωτερικ�  µπαταρ�α  σε µ�γεθος  

νοµ�σµατος,  η οπο�α  τροϕοδοτε�  µε ηλεκτρικ�  ρε$µα  το ρολ�ι  του συστ�µατ�ς  σας  

ακ�µα  και  �ταν  η µηχαν�  ε�ναι  αποσυνδεδεµ�νη.  Εποµ�νως  οι πληροϕορ�ες  σχετικ  

µε την  ασϕλεια  των  µπαταρι%ν  ισχ$ουν  για �λους  τους  υπολογιστ�ς.  

Συνθ�κες που πρπει να αντιµετωπ�ζονται �µεσα 

Τα  προϊ%ντα  µπορε�  να υποστο�ν  ζηµ�ες  λ%γω  κακ�ς  χρ�σης  � αµ�λειας.  Σε  ορισµ�νες  

περιπτ�σεις,  οι ζηµ�ες  µπορε�  να  ε�ναι  τ%σο  σοβαρ�ς  �στε  το προϊ%ν  να µην  πρ�πει  να 

χρησιµοποιηθε�  ξαν�  �ως  %του  επιθεωρηθε�  και,  αν  ε�ναι  αναγκα�ο,  επισκευαστε�  απ%  

εξουσιοδοτηµ�νο  τεχνικ%.  

/πως  και  µε κ�θε  ηλεκτρονικ�  συσκευ�,  πρ�πει  να προσ�χετε  το προϊ%ν  %ταν  ε�ναι  

αναµµ�νο.  Σε  πολ�  σπ�νιες  περιπτ�σεις,  µπορε�  να αισθανθε�τε  µια  οσµ�  � να 

παρατηρ�σετε  καπν%  � σπ�θες  προερχ%µενες  απ%  τη µηχαν�  σας.  1  µπορε�  να 
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ακο�σετε  �χους  που  υποδηλ�νουν  κ�ποιο  πρ%βληµα.  Οι συνθ�κες  αυτ�ς  µπορε�  

απλ�ς  να σηµα�νουν  %τι  �χει  υποστε�  βλ�βη  κ�ποιο  εσωτερικ%  εξ�ρτηµα,  µε ασϕαλ�  

και  ελεγχ%µενο  τρ%πο.  Μπορε�  %µως  και να υποδηλ�νουν  πιθαν%  πρ%βληµα  

ασϕ�λειας.  Ωστ%σο,  µη  ρισκ�ρετε  και  µην  προσπαθ�σετε  να  διαγν�σετε  το πρ%βληµα  

µ%νος  σας.  

Ελ�γχετε  συχν�  τον  υπολογιστ�  σας  και  τα εξαρτ�µατ�  του,  �στε  να εντοπ�ζετε  τυχ%ν  

ζηµ�ες,  ϕθορ�  � ενδε�ξεις  κινδ�νου.  Αν υπ�ρχει  οποιαδ�ποτε  αβεβαι%τητα  σχετικ�  µε 

την  κατ�σταση  εν%ς  εξαρτ�µατος,  µη χρησιµοποι�σετε  το προϊ%ν.  Επικοινων�στε  µε  

το Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  της  IBM  � τον  κατασκευαστ�  του  προϊ%ντος  για οδηγ�ες  

σχετικ�  µε  τον  �λεγχο  του  προϊ%ντος  και,  αν  ε�ναι  απαρα�τητο,  την  επισκευ�  του.  Οι  

τηλεϕωνικο�  αριθµο�  για το Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  της  IBM  που  εξυπηρετε�  τη χ�ρα  

σας  βρ�σκονται  στην  εν%τητα  “Βο�θεια  και  υπηρεσ�ες”  αυτο�  του εγχειριδ�ου.  

Στην  απ�θανη  περ�πτωση  που  παρατηρ�σετε  οποιαδ�ποτε  απ%  τις  συνθ�κες  που  

αναϕ�ρονται  παρακ�τω,  � αν  �χετε  οποιεσδ�ποτε  ανησυχ�ες  σχετικ�  µε την  ασϕ�λεια  

του  προϊ%ντος,  π�ψτε  να το χρησιµοποιε�τε  και αποσυνδ�στε  το απ%  την  πρ�ζα  και  απ%  

τις  τηλεπικοινωνιακ�ς  γραµµ�ς  �ως %του  µιλ�σετε  µε το Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  της  

IBM  για περαιτ�ρω  καθοδ�γηση.  

Οι  τηλεϕωνικο�  αριθµο�  για  το Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  της  IBM  που  εξυπηρετε�  τη 

χ%ρα  σας  βρ�σκονται  στην  εν�τητα  “Βο�θεια  και υπηρεσ�ες”  αυτο$  του  εγχειριδ�ου.  

v   Καλ%δια  ρε$µατος,  ϕις,  µετασχηµατιστ�ς,  επεκτσεις  καλωδ�ων,  συσκευ�ς  

προστασ�ας  απ�  υπερτσεις  � τροϕοδοτικ  που  �χουν  κοπε�,  ραγ�σει,  σπσει  � 

υποστε�  ζηµ�ες.  

v   Ενδε�ξεις  υπερθ�ρµανσης,  καπνο$,  σπ�θας  � ϕωτις.  

v   Ζηµ�ες  σε  µια  µπαταρ�α  (�πως  ρωγµ�ς  � παραµ�ρϕωση),  αποϕ�ρτιση  µπαταρ�ας  � 

συσσ%ρευση  ξ�νων  ουσι%ν  επνω  στη  µπαταρ�α.  

v   Περ�εργοι  �χοι  � δυνατ�  οσµ�  προερχ�µενη  απ�  το προϊ�ν.  

v   Ενδε�ξεις  �τι  �χει  χυθε�  υγρ�  � �χει  π�σει  κποιο  αντικε�µενο  επνω  στον  

υπολογιστ�,  το καλ%διο  ρε$µατος  � το µετασχηµατιστ�.  

v   (κθεση  του  υπολογιστ�,  του  καλωδ�ου  ρε$µατος  � του µετασχηµατιστ�  σε νερ�.  

v   Πτ%ση  του  προϊ�ντος  � λλες  ζηµ�ες  στο  προϊ�ν.  

v   Μη κανονικ�  λειτουργ�α  του  προϊ�ντος  �ταν  ακολουθε�τε  τις  οδηγ�ες  

λειτουργ�ας.  

Σηµε�ωση:  Αν  παρατηρ�σετε  τ�τοιες  συνθ�κες  σε  προϊ�ν  µη-IBM  (π.χ.  µια 

επ�κταση  καλωδ�ου),  πψτε  να  χρησιµοποιε�τε  αυτ�  το προϊ�ν  �ως  �του  

επικοινων�σετε  µε τον  κατασκευαστ�  του  προϊ�ντος  για περαιτ�ρω  οδηγ�ες,  � �ως  

�του  προµηθευτε�τε  κατλληλο  προϊ�ν  αντικατστασης.  

 

vi  Οδηγ�ς Αναϕορς



Γενικς οδηγ�ες ασϕ�λειας 

Τηρε�τε  πντα  τις  ακ�λουθες  προϕυλξεις  για  να  µει%σετε  τον  κ�νδυνο  

τραυµατισµο$  και  πρ�κλησης  ζηµι%ν.  

Συντ�ρηση 

Μην  επιχειρ�σετε  να κνετε  συντ�ρηση  εν�ς  προϊ�ντος  µ�νος  σας,  εκτ�ς  αν σας  

ζητηθε�  συγκεκριµ�να  απ�  το  Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  της  IBM.  Χρησιµοποιε�τε  µ�νο  

εξουσιοδοτηµ�νο  παροχ�α  υπηρεσι%ν  IBM,  εγκεκριµ�νο  για την επισκευ�  του  

συγκεκριµ�νου  προϊ�ντος.  

Σηµε�ωση:  Ορισµ�να  εξαρτ�µατα  µπορο$ν  να αναβαθµιστο$ν  � να  αντικατασταθο$ν  

απ�  τον πελτη.  Τα  εξαρτ�µατα  αυτ  ονοµζονται  Μονδες  Αντικαθιστ%µενες  απ�  

τον  Πελτη  (Customer  Replaceable  Units  - CRU).  Η IBM  προσδιορ�ζει  ρητ%ς  ποια  

εξαρτ�µατα  ε�ναι  CRU  και παρ�χει  τεκµηρ�ωση  µε οδηγ�ες  �ταν  ενδε�κνυται  η 

εγκατστασ�  τους  απ�  τον  πελτη.  Πρ�πει  να ακολουθε�τε  πιστ  αυτ�ς  �λες  

οδηγ�ες  �ταν  αντικαθισττε  CRU.  Να  βεβαι%νεστε  πντα  �τι �χετε  σβ�σει  και  

αποσυνδ�σει  το προϊ�ν  απ�  οποιαδ�ποτε  πηγ�  ρε$µατος  πριν  επιχειρ�σετε  να 

πραγµατοποι�σετε  την  αντικατσταση.  Για οποιεσδ�ποτε  ερωτ�σεις  � 

διευκριν�σεις,  επικοινων�στε  µε  το Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  της  IBM.  

Καλ�δια ρε µατος και µετασχηµατιστς 

Χρησιµοποιε�τε  µ�νο  τα καλ%δια  ρε$µατος  και  τους  µετασχηµατιστ�ς  που  

παρ�χονται  απ�  τον  κατασκευαστ�  του  προϊ�ντος.  

Ποτ�  µην  τυλ�γετε  �να  καλ%διο  ρε$µατος  γ$ρω  απ�  το  µετασχηµατιστ�  � λλο  

αντικε�µενο.  Αν  το  κνετε,  µπορε�  το καλ%διο  να καταπονηθε�,  µε αποτ�λεσµα  να  

ϕθαρε�,  να κοπε�  � να µπλεχτε�.  Αυτ�  µπορε�  να ε�ναι  επικ�νδυνο.  

Να  εξασϕαλ�ζετε  πντα  �τι  τα καλ%δια  ρε$µατος  δεν  περνο$ν  απ�  σηµε�α  �που  

µπορε�  να πατηθο$ν,  να γ�νουν  αιτ�α  να σκοντψει  κποιος  � να  τρυπηθο$ν  απ�  

αντικε�µενα.  

Να  προστατε$ετε  τα καλ%δια  και  τους  µετασχηµατιστ�ς  απ�  υγρ.  Για  παρδειγµα,  

µην  αϕ�νετε  τα καλ%δια  � τους  µετασχηµατιστ�ς  κοντ  σε νεροχ$τες,  µπανι�ρες  � 

τουαλ�τες,  � σε  δπεδα  που  καθαρ�ζονται  µε υγρ  καθαριστικ.  Τα  υγρ  µπορο$ν  να  

προκαλ�σουν  βραχυκ$κλωµα,  ειδικ  αν το καλ%διο  � ο µετασχηµατιστ�ς  �χει  

ϕθαρε�  λ�γω  κακ�ς  χρ�σης.  Τα  υγρ  µπορο$ν  επ�σης  να προκαλ�σουν  σταδιακ�  

διβρωση  των  ακροδεκτ%ν  του  καλωδ�ου  ρε$µατος  �/και  του µετασχηµατιστ�,  κτι  

που  µπορε�  να  προκαλ�σει  υπερθ�ρµανση.  

Πντα  να  συνδ�ετε  τα καλ%δια  ρε$µατος  και τα καλ%δια  σ�µατος  µε τη σωστ�  

σειρ  και  να  εξασϕαλ�ζετε  �τι  �λα  τα καλ%δια  ρε$µατος  �χουν  συνδεθε�  πλ�ρως  και  

µε ασϕλεια  στις  πρ�ζες.  
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Μη  χρησιµοποι�σετε  οποιονδ�ποτε  µετασχηµατιστ�  στον  οπο�ο  υπρχουν  

ενδε�ξεις  διβρωσης  στους  ακροδ�κτες  εισ�δου  εναλλασσοµ�νης  τσης  �/και  

ενδε�ξεις  υπερθ�ρµανσης  (π.χ.  παραµορϕωµ�νο  πλαστικ�)  στην  ε�σοδο  

εναλλασσ�µενης  τσης  � σε οποιοδ�ποτε  σηµε�ο  του  µετασχηµατιστ�.  

Μη  χρησιµοποιε�τε  οποιαδ�ποτε  καλ%δια  ρε$µατος  αν υπρχουν  ενδε�ξεις  

διβρωσης  � υπερθ�ρµανσης  στους  ακροδ�κτες  οποιουδ�ποτε  απ�  τα δ$ο κρα  τους  

� αν το καλ%διο  �χει  υποστε�  οποιεσδ�ποτε  ϕθορ�ς.  

Επεκτ�σεις καλωδ�ων και σχετικς συσκευς 

Εξασϕαλ�στε  �τι  οι επεκτσεις  καλωδ�ων,  οι συσκευ�ς  προστασ�ας  απ�  υπερτσεις,  

οι µονδες  αδιλειπτης  παροχ�ς  ρε$µατος  και  τα πολ$πριζα  που  χρησιµοποιε�τε  

καλ$πτουν  τις ηλεκτρικ�ς  προδιαγραϕ�ς  του  προϊ�ντος.  Ποτ�  µην  υπερϕορτ%νετε  

αυτ�ς  τις  συσκευ�ς.  Αν  χρησιµοποιηθο$ν  πολ$πριζα,  το ϕορτ�ο  δεν πρ�πει  να 

υπερβα�νει  τις  προδιαγραϕ�ς  του  πολ$πριζου.  Για  οποιεσδ�ποτε  ερωτ�σεις  σχετικ  

µε  τα  ηλεκτρικ  ϕορτ�α  και τις  προδιαγραϕ�ς,  συµβουλευτε�τε  �ναν  ηλεκτρολ�γο.  

Φις και πρ�ζες 

Αν  κποια  πρ�ζα  που  σκοπε$ετε  να  χρησιµοποι�σετε  µε τον υπολογιστ�  �χει  

ενδε�ξεις  ζηµι%ν  � διβρωσης,  µην  τη  χρησιµοποι�σετε  �ως  �του  αντικατασταθε�  

απ�  ηλεκτρολ�γο.  

Μη  λυγ�ζετε  � τροποποιε�τε  το ϕις.  Αν  το ϕις  �χει  υποστε�  ζηµ�ες,  επικοινων�στε  

µε  τον  κατασκευαστ�  για να το αντικαταστ�σετε.  

Ορισµ�να  προϊ�ντα  �χουν  ϕις  τρι%ν  ακροδεκτ%ν.  Το  ϕις  αυτ�  µπορε�  να συνδεθε�  

µ�νο  σε γειωµ�νη  ηλεκτρικ�  πρ�ζα.  Αυτ�  γ�νεται  για  λ�γους  ασϕλειας.  Μην  

παρακµψετε  αυτ�  την  προϕ$λαξη  επιχειρ%ντας  να  συνδ�σετε  την  πρ�ζα  σε µη 

γειωµ�νη  πρ�ζα.  Αν  δεν  µπορε�τε  να συνδ�σετε  το  ϕις  στην  πρ�ζα,  επικοινων�στε  µε 

�ναν  ηλεκτρολ�γο  για  να προµηθευτε�τε  �ναν  εγκεκριµ�νο  προσαρµογ�α  � για  να 

αντικαταστ�σετε  την  πρ�ζα  µε  λλη,  κατλληλη  πρ�ζα.  Ποτ�  µην  υπερϕορτ%νετε  

µια  πρ�ζα.  Το συνολικ�  ϕορτ�ο  του  συστ�µατος  δεν  πρ�πει  να υπερβα�νει  το 80%  

του  ϕορτ�ου  που  προβλ�πεται  απ�  τις προδιαγραϕ�ς  του κυκλ%µατος  διακλδωσης.  

Για  οποιεσδ�ποτε  ερωτ�σεις  σχετικ  µε τα ηλεκτρικ  ϕορτ�α  και  τις  προδιαγραϕ�ς  

του  κυκλ%µατος  διακλδωσης,  συµβουλευτε�τε  �ναν  ηλεκτρολ�γο.  

Βεβαιωθε�τε  �τι  η πρ�ζα  ρε$µατος  που  χρησιµοποιε�τε  ε�ναι  σωστ  καλωδιωµ�νη,  

ε$κολα  προσβσιµη  και βρ�σκεται  κοντ  στον  εξοπλισµ�.  Μην  τεντ%νετε  τα 

καλ%δια  ρε$µατος  µε τρ�πο  που  µπορε�  να προκαλ�σει  ϕθορ  στα καλ%δια.  

Συνδ�ετε  και  αποσυνδ�ετε  τον  εξοπλισµ�  απ�  την  πρ�ζα  µε προσοχ�.  

Μπαταρ�ες 

@λοι  οι προσωπικο�  υπολογιστ�ς  IBM  περι�χουν  µια µη επαναϕορτιζ�µενη  

µπαταρ�α  που  παρ�χει  ηλεκτρικ�  ρε$µα  στο  ρολ�ι  του συστ�µατος.  Επ�σης,  πολλ  
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ϕορητ  προϊ�ντα,  �πως  π.χ.  ϕορητο�  προσωπικο�  υπολογιστ�ς  Thinkpad,  

χρησιµοποιο$ν  µια επαναϕορτιζ�µενη  µπαταρ�α  για  την  παροχ�  ρε$µατος  στο  

σ$στηµα  �ταν  δεν ε�ναι  συνδεδεµ�νο  σε  πρ�ζα.  Οι  µπαταρ�ες  που  παρ�χονται  απ�  

την  IBM  για  χρ�ση  µε  το προϊ�ν  σας  �χουν  υποβληθε�  σε  δοκιµ�ς  συµβατ�τητας  και  

πρ�πει  να αντικαθ�στανται  µ�νο  µε  εγκεκριµ�νες  µπαταρ�ες.  

Ποτ�  µην  επιχειρ�σετε  να ανο�ξετε  � να  επισκευσετε  µια µπαταρ�α.  Μη  

συνθλ�ψετε,  τρυπ�σετε  � κψετε  µπαταρ�ες  και µη  βραχυκυκλ%σετε  τα µεταλλικ  

σηµε�α  επαϕ�ς.  Μην  εκθ�σετε  τη µπαταρ�α  σε  νερ�  � λλα  υγρ.  Η επαναϕ�ρτιση  

του  πακ�του  µπαταρι%ν  πρ�πει  να γ�νεται  µ�νο  σ$µϕωνα  µε τις  οδηγ�ες  που  

περιλαµβνονται  στην  τεκµηρ�ωση  του  προϊ�ντος.  

Η κακ�  χρ�ση  � ο κακ�ς  χειρισµ�ς  µπαταρι%ν  µπορε�  να προκαλ�σει  

υπερθ�ρµανση  της  µπαταρ�ας,  η οπο�α  µπορε�  να �χει  ως αποτ�λεσµα  την  �κλυση  

αερ�ων  � ϕλ�γας  απ�  τη µπαταρ�α.  Αν  η µπαταρ�α  σας  �χει  υποστε�  βλβη,  � 

παρατηρ�σετε  οποιαδ�ποτε  διαρρο�  απ�  τη µπαταρ�α  � παρουσ�α  ξ�νων  υλικ%ν  στα  

κρα  της  µπαταρ�ας,  πψτε  να τη χρησιµοποιε�τε  και  αντικαταστ�στε  τη  µε 

καινο$ργια  απ�  τον κατασκευαστ�  της  µπαταρ�ας.  

Οι µπαταρ�ες  µπορε�  να  υποστο$ν  βλβη  �ταν  παραµ�νουν  αχρησιµοπο�ητες  για  

µεγλες  χρονικ�ς  περι�δους.  Για  ορισµ�νες  επαναϕορτιζ�µενες  µπαταρ�ες  (και  

ειδικ  για µπαταρ�ες  λιθ�ου-ι�ντων),  η παραµον�  της  µπαταρ�ας  εκτ�ς  χρ�σης  σε  

κατσταση  αποϕ�ρτισης  µπορε�  να αυξ�σει  τον  κ�νδυνο  βραχυκ$κλωσης  της  

µπαταρ�ας,  η οπο�α  µπορε�  να µικρ$νει  τη  διρκεια  ζω�ς  της  µπαταρ�ας,  αλλ  και να 

αποτελ�σει  κ�νδυνο  για  την  ασϕλεια.  Μην  αϕ�νετε  τις επαναϕορτιζ�µενες  

µπαταρ�ες  λιθ�ου-ι�ντων  να αποϕορτ�ζονται  πλ�ρως  και µην  τις  αποθηκε$ετε  σε 

κατσταση  αποϕ�ρτισης.  

Θερµ�τητα και εξαερισµ�ς προϊ�ντος 

Οι υπολογιστ�ς  παργουν  θερµ�τητα  �ταν  ε�ναι  αναµµ�νοι  και κατ  τη ϕ�ρτιση  των  

µπαταρι%ν.  Οι  ϕορητο�  προσωπικο�  υπολογιστ�ς  παργουν  σηµαντικ�  ποσ�τητα  

θερµ�τητας  λ�γω  του µικρο$  τους  µεγ�θους.  Τηρε�τε  πντα  τις  ακ�λουθες  

προϕυλξεις:  

v   Μην  αϕ�νετε  τη  βση  του  υπολογιστ�  σε επαϕ�  µε το  µηρ�  � λλο  µ�ρος  του 

σ%µατ�ς  σας  για  µεγλο  χρονικ�  διστηµα  �ταν  ε�ναι  σε λειτουργ�α  ο 

υπολογιστ�ς  � ϕορτ�ζεται  η µπαταρ�α.  Ο υπολογιστ�ς  παργει  κποια  θερµ�τητα  

κατ  τη διρκεια  της  κανονικ�ς  λειτουργ�ας  του.  Η παρατεταµ�νη  επαϕ�  µε το 

σ%µα  µπορε�  να προκαλ�σει  δυσϕορ�α  � ακ�µα  και  εγκα$µατα.  

v   Μη  χρησιµοποιε�τε  τον  υπολογιστ�  � ϕορτ�ζετε  την  µπαταρ�α  κοντ  σε  

ε$ϕλεκτα  υλικ  � σε εκρηκτικ�  περιβλλον.  

v   Οι σχισµ�ς  εξαερισµο$,  οι ανεµιστ�ρες  �/και  οι ψ$κτρες  του  προϊ�ντος  

παρ�χονται  για σκοπο$ς  ασϕλειας,  νεσης  και αξι�πιστης  λειτουργ�ας.  Τα  

εξαρτ�µατα  αυτ  µπορε�  να µπλοκαριστο$ν  κατ  λθος  αν το  προϊ�ν  τοποθετηθε�  

επνω  σε κρεβτι,  καναπ�,  χαλ�  � λλη  ευ�λικτη  επιϕνεια.  Ποτ�  µην  

µπλοκρετε,  καλ$πτετε  � απενεργοποιε�τε  αυτ  τα εξαρτ�µατα.
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Ασϕ�λεια των µον�δων CD και DVD 

Οι  µονδες  CD  και  DVD  περιστρ�ϕουν  δ�σκους  µε µεγλη  ταχ$τητα.  Αν κποιο  CD  

� DVD  �χει  ρωγµ�ς  � λλη  ϕυσικ�  ζηµ�α,  µπορε�  να σπσει  � να διαλυθε�  κατ  τη 

χρ�ση  της  µονδας  CD.  Για  να προστατευθε�τε  απ�  πιθαν�  τραυµατισµ�  σε τ�τοια  

περ�πτωση  και να µει%σετε  το  κ�νδυνο  βλβης  της  µηχαν�ς  σας,  κντε  τα  

ακ�λουθα:  

v   Αποθηκε$ετε  πντα  τους  δ�σκους  CD/DVD  στην  αρχικ�  τους  συσκευασ�α.  

v   Αποθηκε$ετε  πντα  τους  δ�σκους  CD/DVD  µακρι  απ�  τις  ακτ�νες  του �λιου  και  

µακρι  απ�  πηγ�ς  θερµ�τητας.  

v   Αϕαιρε�τε  τους  δ�σκους  CD/DVD  απ�  τον υπολογιστ�  �ταν  δεν  

χρησιµοποιο$νται.  

v   Μη λυγ�ζετε  τους  δ�σκους  CD/DVD  και  µην  τους  βζετε  β�αια  µ�σα  στον  

υπολογιστ�  � στη  θ�κη  τους.  

v   Ελ�γχετε  τους  δ�σκους  CD/DVD  πριν  απ�  κθε  χρ�ση  για να  βεβαιωθε�τε  �τι  δεν  

�χουν  ρωγµ�ς.  Μη  χρησιµοποιε�τε  δ�σκους  που  �χουν  ρωγµ�ς  � λλες  ζηµ�ες.

Πρ�σθετες πληροϕορ�ες ασϕ�λειας 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  

Το  ηλεκτρικ%  ρε�µα  στα  καλ�δια  ρε�µατος,  τηλεϕ�νου  και  επικοινων�ας  ε�ναι  

επικ�νδυνο.  

Για  να αποϕ�γετε  πιθαν%  κ�νδυνο  ηλεκτροπληξ�ας:  

v   Αποϕε�γετε  τη σ�νδεση  � αποσ�νδεση  καλωδ�ων  καθ�ς  και  την  εγκατ�σταση,  

συντ�ρηση  � αλλαγ�  σ�νθεσης  του προϊ%ντος  κατ�  τη  δι�ρκεια  καταιγ�δας.  

v   Συνδ�στε  %λα  τα καλ�δια  ρε�µατος  σε σωστ�  καλωδιωµ�νη  και  γειωµ�νη  

ηλεκτρικ�  πρ�ζα.  

v   Συνδ�στε  σε σωστ�  καλωδιωµ�νες  πρ�ζες  οποιονδ�ποτε  εξοπλισµ%  πρ%κειται  να 

συνδεθε�  µε αυτ%  το προϊ%ν.  

v   Χρησιµοποιε�τε  µ%νο  το �να  χ�ρι,  %που  ε�ναι  δυνατ%ν,  για τη σ�νδεση  � 

αποσ�νδεση  καλωδ�ων  σ�µατος.  

v   Ποτ�  µην  θ�τετε  σε λειτουργ�α  οποιονδ�ποτε  εξοπλισµ%  %ταν  υπ�ρχουν  ενδε�ξεις  

πυρκαγι�ς,  νερο�  � δοµικ�ν  ζηµι�ν.  

v   Αποσυνδ�στε  τα συνδεδεµ�να  καλ�δια  ρε�µατος,  συστ�µατα  τηλεπικοινων�ας,  

δ�κτυα  και  modem  πριν  ανο�ξετε  τα  καλ�µµατα  της  συσκευ�ς,  εκτ%ς  αν  ζητε�ται  να 

πρ�ξετε  διαϕορετικ�  στις  οδηγ�ες  εγκατ�στασης  και ρ�θµισης.  

v   /ταν  εγκαθιστ�τε,  µετακινε�τε  � ανο�γετε  τα καλ�µµατα  του  προϊ%ντος  � 

προσαρτηµ�νων  συσκευ�ν,  συνδ�ετε  και  αποσυνδ�ετε  τα καλ�δια  %πως  

περιγρ�ϕεται  στον  παρακ�τω  π�νακα.
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Σ�νδεση:  

1.   Κλε�στε  �λους τους διακ�πτες.  

2.   Συνδ�στε  πρ%τα �λα τα καλ%δια  στις 

συσκευ�ς.  

3.   Συνδ�στε  τα καλ%δια  σ�µατος  στις 

υποδοχ�ς.  

4.   Συνδ�στε  τα καλ%δια  ρε$µατος  στην  πρ�ζα. 

5.   Ανψτε  τη συσκευ�.  

Αποσ�νδεση:  

1.   Κλε�στε  �λους τους διακ�πτες.  

2.   Αποσυνδ�στε  πρ%τα τα καλ%δια  

ρε$µατος  απ� την πρ�ζα. 

3.   Αποσυνδ�στε  τα καλ%δια  σ�µατος  απ� 

τις υποδοχ�ς.  

4.   Αποσυνδ�στε  �λα τα καλ%δια  απ� τις 

συσκευ�ς.

  

Σηµε�ωση σχετικ� µε τη µπαταρ�α λιθ�ου 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Κ�νδυνος  �κρηξης  σε περ�πτωση  εσϕαλµ�νης  αντικατ�στασης  της  µπαταρ�ας.  

@ταν  αντικαθισττε  τη µπαταρ�α,  χρησιµοποιε�τε  µ�νο  µπαταρ�α  IBM  Part Number  

33F8354  � µπαταρ�α  ισοδ$ναµου  τ$που  προτειν�µενη  απ�  τον  κατασκευαστ�.  Η 

µπαταρ�α  περι�χει  λ�θιο  και  µπορε�  να εκραγε�  αν η χρ�ση,  ο χειρισµ�ς  � η 

απ�ρριψ�  της  δεν γ�νει  µε το σωστ�  τρ�πο.  

Μην:  

v   Την  πετξετε  � βυθ�σετε  σε  νερ�  

v   Τη  θερµνετε  περισσ�τερο  απ�  100°C  

v   Την  επισκευσετε  � την  αποσυναρµολογ�σετε

Η  απ�ρριψη  της  µπαταρ�ας  πρ�πει  να  γ�νεται  σ$µϕωνα  µε τις τοπικ�ς  διατξεις  � 

κανονισµο$ς.  

Πληροϕορ�ες σχετικ� µε την ασϕ�λεια του modem 

Για  να  ελαττ%σετε  τον  κ�νδυνο  πυρκαγις,  ηλεκτροπληξ�ας  � τραυµατισµο$  κατ  τη 

χρ�ση  τηλεϕωνικο$  εξοπλισµο$,  τηρε�τε  πντα  τις  βασικ�ς  προϕυλξεις,  �πως:  

v   Ποτ�  µην  εγκαθισττε  τηλεϕωνικ  καλ%δια  κατ  τη  διρκεια  καταιγ�δας.  

v   Ποτ�  µην  εγκαθισττε  υποδοχ�ς  τηλεϕωνικ%ν  γραµµ%ν  σε  υγρ  σηµε�α,  εκτ�ς  αν 

η υποδοχ�  ε�ναι  ειδικ  σχεδιασµ�νη  για υγρ�ς  συνθ�κες.  

v   Ποτ�  µην  αγγ�ζετε  µη  µονωµ�να  τηλεϕωνικ  καλ%δια  � ακροδ�κτες,  εκτ�ς  αν η 

τηλεϕωνικ�  γραµµ�  �χει  αποσυνδεθε�  απ�  το δ�κτυο.  

v   Η εγκατσταση  � τροποπο�ηση  τηλεϕωνικ%ν  γραµµ%ν  απαιτε�  προσοχ�.  

v   Αποϕε$γετε  τη χρ�ση  τηλεϕ%νων  (εκτ�ς  αν  ε�ναι  ασ$ρµατου  τ$που)  κατ  τη 

διρκεια  καταιγ�δας.  Ενδ�χεται  να υπρχει  µικρ�ς  κ�νδυνος  ηλεκτροπληξ�ας  απ�  

κεραυν�.  

v   Σε περ�πτωση  διαρρο�ς  αερ�ου,  µη  χρησιµοποι�σετε  τηλ�ϕωνο  στο χ%ρο  της  

διαρρο�ς  για  να την  αναϕ�ρετε.
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∆�λωση σχετικ� µε τις προδιαγραϕς των συσκευ�ν laser 

Ορισµ�να  µοντ�λα  προσωπικ%ν  υπολογιστ%ν  IBM  (IBM  Personal  Computers)  

περιλαµβνουν  ενσωµατωµ�νη  µονδα  CD-ROM  � DVD-ROM.  Οι  µονδες  

CD-ROM  και  DVD-ROM  πωλο$νται  επ�σης  χωριστ  ως  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς.  Οι  

µονδες  CD-ROM  και DVD-ROM  ε�ναι  συσκευ�ς  laser.  Οι µονδες  αυτ�ς  ε�ναι  

πιστοποιηµ�νες  στις  ΗΠΑ  ως  προϊ�ντα  που  καλ$πτουν  τις  απαιτ�σεις  του Κ%δικα  

Οµοσπονδιακ%ν  Κανονισµ%ν  21 του Υπουργε�ου  Υγε�ας  και Ανθρωπ�νων  

Υπηρεσι%ν  (DHHS  21 CFR)  και συγκεκριµ�να  του Υποκεϕαλα�ου  J για προϊ�ντα  

laser  Κατηγορ�ας  1. Εκτ�ς  ΗΠΑ,  οι µονδες  αυτ�ς  ε�ναι  πιστοποιηµ�νες  ως  

προϊ�ντα  που  καλ$πτουν  τις  απαιτ�σεις  των  κανονισµ%ν  IEC  825  και  CENELEC  EN  

60 825  για προϊ�ντα  laser  Κατηγορ�ας  1. 

Σηµει%νονται  τα ακ�λουθα  σχετικ  µε την εγκατσταση  µονδας  CD-ROM  � 

DVD-ROM:  

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Η διαϕορετικ�  απ%  την  περιγραϕ%µενη  χρ�ση  κουµπι�ν  και  ρυθµιστ�ν  � εκτ�λεση  

διαδικασι�ν  µπορε�  να �χει  ως  αποτ�λεσµα  την  �κθεση  σε επικ�νδυνη  ακτινοβολ�α.  

Η αϕα�ρεση  των  καλυµµτων  της  µονδας  CD-ROM  � DVD-ROM  µπορε�  να �χει  ως 

αποτ�λεσµα  την  �κθεση  σε επικ�νδυνη  ακτινοβολ�α  laser.  ∆εν  υπρχουν  στο 

εσωτερικ�  της  µονδας  CD-ROM  � DVD-ROM  εξαρτ�µατα  των  οπο�ων  µπορε�  να 

γ�νει  συντ�ρηση.  Μην  αϕαιρε�τε  τα καλ�µµατα  της  µον�δας.  

Ορισµ�νες  µονδες  CD-ROM  και DVD-ROM  περι�χουν  ενσωµατωµ�νη  δ�οδο  laser  

Κατηγορ�ας  3Α � Κατηγορ�ας  3Β.  Σηµει%νονται  τα  ακ�λουθα.  

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  

Υπ�ρχει  ακτινοβολ�α  laser %ταν ε�ναι ανοικτ%. Μην  κοιτ�τε στην κατε�θυνση  της δ�σµης, µην 

κοιτ�τε  απευθε�ας  µε οπτικ� %ργανα  και αποϕε�γετε  την �µεση  �κθεση στη δ�σµη.  
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Πρ�σθετη βο�θεια 

Αυτ�ς  ο Οδηγ�ς  αναϕορ�ς  παρ�χει  πληροϕορ�ες  για την  εγκατσταση  του  

υπολογιστ�  IBM® και  την  εκκ�νηση  του  λειτουργικο$  συστ�µατος.Το  εγχειρ�διο  

αυτ�  περι�χει  επ�σης  πληροϕορ�ες  για  την  αντιµετ%πιση  βασικ%ν  προβληµτων,  

διαδικασ�ες  αποκατστασης  λογισµικο$,  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε το π%ς  µπορε�τε  

να ζητ�σετε  βο�θεια  � τεχνικ�  υποστ�ριξη  καθ%ς  και  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε  την  

εγγ$ηση.  

Το  εγχειρ�διο  User  Guide  για  τον  υπολογιστ�  σας  περι�χει  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε 

την  εγκατσταση  προαιρετικο$  εξοπλισµο$.  Το  αρχε�ο  βρ�σκεται  σε  µορϕ�  PDF  

και  ε�ναι  διαθ�σιµο  µ�σω  του  Access  IBM  απ�  την  επιϕνεια  εργασ�ας  του 

υπολογιστ�  σας.  Χρησιµοποι�στε  το Adobe  Acrobat  Reader  για να διαβσετε  και  να 

εκτυπ%σετε  το  εγχειρ�διο  User  Guide. 

Πατ�στε  στο  εικον�διο  Access  IBM  στην  επιϕνεια  εργασ�ας  � επιλ�ξτε   ναρξη  

(Start) →  Access  IBM  για  να µθετε  περισσ�τερα  σχετικ  µε  τα ακ�λουθα  θ�µατα:  

v   Using  your  computer  (Χρ�ση  του  υπολογιστ�)  

v   Installing  hardware  options  (Εγκατσταση  επιλογ%ν  υλικο$  εξοπλισµο$)  

v   Connecting  communication  cables  (Σ$νδεση  καλωδ�ων  επικοινων�ας)  

v   Troubleshooting  common  problems  (Αντιµετ%πιση  κοιν%ν  προβληµτων)  

v   Registering  your  computer  (∆�λωση  του υπολογιστ�  σας)

Αν  �χετε  πρ�σβαση  στο  Internet,  µπορε�τε  να  βρε�τε  τις  τελευτα�ες  πληροϕορ�ες  για 

τον  υπολογιστ�  σας στο  World Wide  Web. 

Μπορε�τε  να  βρε�τε  τις  ακ�λουθες  πληροϕορ�ες:  

v   Πληροϕορ�ες  για  την  αϕα�ρεση  και εγκατσταση  Μονδων  Αντικαθιστ%µενων  

απ�  τον Πελτη  (Customer  Replaceable  Units  - CRU)  

v   ∆ηµοσιε$σεις  

v   Πληροϕορ�ες  αντιµετ%πισης  προβληµτων  

v   Πληροϕορ�ες  για  εξαρτ�µατα  

v   ∆υνατ�τητα  µεταϕ�ρτωσης  προγραµµτων  οδ�γησης  (drivers)  και λλου  

λογισµικο$  

v   ∆ιασυνδ�σεις  µε λλες  χρ�σιµες  πηγ�ς  πληροϕορι%ν

Για  να  εντοπ�σετε  αυτ�ς  τις  πληροϕορ�ες,  µεταβε�τε  στην  ακ�λουθη  διε$θυνση:  

http://www.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=part-video
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Κεϕ�λαιο 1. ∆ιευθτηση του χ�ρου εργασ�ας 

Για  να  αξιοποι�σετε  στο  µ�γιστο  τον υπολογιστ�  σας,  διευθετ�στε  τον εξοπλισµ�  

που  χρησιµοποιε�τε  και το χ%ρο  εργασ�ας  σας  ανλογα  µε το  ε�δος  εργασ�ας  και τις 

ανγκες  σας.  Η νεσ�  σας  ε�ναι  η πρ%τη  προτεραι�τητα,  αλλ  παργοντες  �πως  ο 

ϕωτισµ�ς,  η κυκλοϕορ�α  του  α�ρα  και η θ�ση  των  ηλεκτρικ%ν  πριζ%ν  µπορο$ν  

επ�σης  να επηρεσουν  τον τρ�πο  διευθ�τησης  του χ%ρου  εργασ�ας  σας.  

<νεση 

Παρ�λο  που  δεν  υπρχει  κποια  συγκεκριµ�νη  θ�ση  εργασ�ας  που  να ε�ναι  ιδανικ�  

για �λους,  οι ακ�λουθες  οδηγ�ες  θα σας  βοηθ�σουν  να  βρε�τε  τη θ�ση  που  σας  

εξυπηρετε�  καλ$τερα.  

Η παραµον�  στην  �δια  θ�ση  για µεγλο  χρονικ�  διστηµα  µπορε�  να  προκαλ�σει  

κ�πωση.  (να  καλ�  κθισµα  θα βοηθ�σει  πολ$.  Το  $ψος  του  καθ�σµατος  και η κλ�ση  

της  πλτης  πρ�πει  να ρυθµ�ζονται  ανεξρτητα  και  να παρ�χουν  καλ�  υποστ�ριξη  

του  σ%µατος.  Το  µπροστιν�  µ�ρος  του καθ�σµατος  πρ�πει  να �χει  µια  ελαϕρ  κλ�ση  

προς  τα κτω  %στε  να  µην  υπρχει  µεγλη  π�εση  στους  µηρο$ς.  Ρυθµ�στε  το 

κθισµα  %στε  οι µηρο�  σας  να ε�ναι  παρλληλοι  µε  το �δαϕος  και τα π�λµατα  των  

ποδι%ν  σας  να ακουµπο$ν  οριζ�ντια  στο  δπεδο  � σε  �να  υποστ�ριγµα.  

@ταν  χρησιµοποιε�τε  το  πληκτρολ�γιο,  το µ�ρος  των  χερι%ν  µεταξ$  αγκ%να  και 

αντ�χειρα  πρ�πει  να παραµ�νει  παρλληλο  µε το δπεδο  και οι καρπο�  να  ε�ναι  σε  

ουδ�τερη,  νετη  θ�ση.  Προσπαθ�στε  να  αγγ�ζετε  το  πληκτρολ�γιο  ελαϕρ  και  να 

διατηρε�τε  τα χ�ρια  και  τα δκτυλ  σας  χαλαρ.  Για µεγαλ$τερη  νεση,  µπορε�τε  

να αλλζετε  την  κλ�ση  του  πληκτρολογ�ου  χρησιµοποι%ντας  τα υποστηρ�γµατ  του.  

  

 

Ρυθµ�στε  την  οθ�νη  �τσι  %στε  η κορυϕ�  της  οθ�νης  να ε�ναι  στο  $ψος  των  µατι%ν  � 

λ�γο  χαµηλ�τερα.  Συνιστται  η οθ�νη  να  τοποθετηθε�  σε µια  νετη  για τα µτια  

απ�σταση,  συν�θως  50-60  εκατοστ,  και µε τ�τοιο  τρ�πο  %στε  να τη βλ�πετε  χωρ�ς  
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να  χρειζεται  να γυρντε  το σ%µα  σας.  Επ�σης,  τοποθετ�στε  συσκευ�ς  που  

χρησιµοποιε�τε  τακτικ,  �πως  το τηλ�ϕωνο  � το ποντ�κι,  σε  σηµε�ο  που  να  τις  

ϕτνετε  ε$κολα.  

Αντανακλ�σεις και ϕωτισµ�ς 

Τοποθετ�στε  την  οθ�νη  �τσι  %στε  να ελαχιστοποι�σετε  τις  αντανακλσεις  απ�  

λµπες  ϕωτισµο$,  παρθυρα  και λλες  πηγ�ς  ϕωτ�ς.  Ακ�µα  και το ϕως  που  

αντανακλται  απ�  γυαλιστερ�ς  επιϕνειες  µπορε�  να προκαλ�σει  ενοχλητικ�ς  

αντανακλσεις  στην  οθ�νη  σας.  Τοποθετ�στε  την  οθ�νη  σε ορθ�  γων�α  µε  τα 

παρθυρα  και  τις λλες  πηγ�ς  ϕωτισµο$,  �ταν  αυτ�  ε�ναι  δυνατ�.  Ελαττ%στε  το  

ϕωτισµ�,  αν  ε�ναι  απαρα�τητο,  σβ�νοντας  κποια  ϕ%τα  � χρησιµοποι%ντας  λµπες  

χαµηλ�τερης  ισχ$ος.  Αν  εγκαταστ�σετε  την  οθ�νη  κοντ  σε παρθυρο,  

χρησιµοποι�στε  κουρτ�νες  � περσ�δες  για να  ϕρξετε  το ϕως  του  �λιου.  Μπορε�  να 

χρειαστε�  να  αλλζετε  τη ϕωτειν�τητα  (Brightness)  και  την  αντ�θεση  (Contrast)  της  

οθ�νης  ανλογα  µε τις  αλλαγ�ς  στο  ϕωτισµ�  του δωµατ�ου  κατ  τη διρκεια  της  

ηµ�ρας.  

Στις  περιπτ%σεις  που  ε�ναι  αδ$νατο  να αποϕ$γετε  τις  αντανακλσεις  � να ρυθµ�σετε  

το  ϕωτισµ�,  µπορε�  να βοηθ�σει  �να  αντιθαµβωτικ�  ϕ�λτρο.  Ωστ�σο,  τα ϕ�λτρα  

αυτ  µπορε�  να  επηρεσουν  την  ευκρ�νεια  της  οθ�νης.  Χρησιµοποι�στε  τα µ�νο  

αϕο$  �χετε  εξαντλ�σει  τους  υπ�λοιπους  τρ�πους  περιορισµο$  των  αντανακλσεων.  

Η σκ�νη  στην  οθ�νη  αυξνει  τα προβλ�µατα  που  σχετ�ζονται  µε τις αντανακλσεις.  

Μην  ξεχντε  να καθαρ�ζετε  τακτικ  την  οθ�νη  µε  �να  µαλακ�  παν�  το οπο�ο  θα  

�χετε  βρ�ξει  ελαϕρ  µε �να  µη  στιλβωτικ�  υγρ�  καθαρισµο$  γυλινων  επιϕανει%ν.  

Εξαερισµ�ς 

Ο υπολογιστ�ς  και  η οθ�νη  παργουν  θερµ�τητα.  Ο υπολογιστ�ς  �χει  �ναν  

ανεµιστ�ρα  που  εισγει  κρ$ο  α�ρα  στο  εσωτερικ�  του  υπολογιστ�  και βγζει  �ξω  

το  ζεστ�  α�ρα.  Η οθ�νη  �χει  µικρ  ανο�γµατα  για τον εξαερισµ�  της.  Αν τα 

ανο�γµατα  αυτ  µπλοκαριστο$ν,  µπορε�  να προκληθε�  υπερθ�ρµανση,  η οπο�α  

ενδ�χεται  να  �χει  ως  αποτ�λεσµα  τη  δυσλειτουργ�α  � βλβη  της  οθ�νης.  

Τοποθετ�στε  τον  υπολογιστ�  και  την  οθ�νη  µε  τ�τοιο  τρ�πο  %στε  να  µη  

µπλοκρονται  τα ανο�γµατα  εξαερισµο$.  Συν�θως  5 εκατοστ  χ%ρου  επαρκο$ν.  

Επ�σης,  βεβαιωθε�τε  �τι  ο α�ρας  του  εξαερισµο$  δεν  κατευθ$νεται  σε κποιον  

λλο.  

Ηλεκτρικς πρ�ζες και µ�κος καλωδ�ων 

Η θ�ση  των  ηλεκτρικ%ν  πριζ%ν  και το  µ�κος  των  καλωδ�ων  ρε$µατος  και  των  

καλωδ�ων  σ$νδεσης  της  οθ�νης,  του εκτυπωτ�  και  λλων  συσκευ%ν  µπορο$ν  να 

επηρεσουν  την  τελικ�  θ�ση  του  υπολογιστ�  σας.  

@ταν  διευθετε�τε  το χ%ρο  εργασ�ας  σας:  

v   Αποϕ$γετε  τη χρ�ση  προεκτσεων  καλωδ�ων.  @που  ε�ναι  δυνατ�,  συνδ�στε  το 

καλ%διο  τροϕοδοσ�ας  του υπολογιστ�  απευθε�ας  στην  πρ�ζα.  
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v   Κρατ�στε  τα καλ%δια  ρε$µατος  και  τα καλ%δια  σ$νδεσης  µακρι  απ�  

διαδρ�µους,  σηµε�α  δι�λευσης  και  λλα  σηµε�α  �που  υπρχει  πιθαν�τητα  να 

παρασυρθο$ν  κατ  λθος.

Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τα καλ%δια  ρε$µατος,  βλ. την  εν�τητα  

“Σηµε�ωση  σχετικ  µε  το καλ%διο  ρε$µατος”  στη  σελ�δα  73 σε αυτ�  το εγχειρ�διο.  
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Κεϕ�λαιο 2. Εγκατ�σταση του υπολογιστ� 

Σηµε�ωση:   Ο υπολογιστ�ς  σας  µπορε�  να µην  �χει  �λες  τις υποδοχ�ς  που  

περιγρϕονται  σε  αυτ�  το κεϕλαιο.  

Χρησιµοποι�στε  αυτ�ς  τις πληροϕορ�ες  για  να  εγκαταστ�σετε  τον  υπολογιστ�  σας.  

Εντοπ�στε  τα σ$µβολα  των  υποδοχ%ν  στο  π�σω  µ�ρος  του υπολογιστ�  σας.  

Αν  τα καλ%δια  και οι υποδοχ�ς  του  υπολογιστ�  �χουν  κωδικ�  χρωµατισµ�,  

ταιριξτε  τα χρ%µατα  των  καλωδ�ων  µε τα χρ%µατα  των  υποδοχ%ν.  Για  παρδειγµα,  

συνδ�στε  το µπλε  καλ%διο  στη  µπλε  υποδοχ�  και το κ�κκινο  καλ%διο  στην  κ�κκινη  

υποδοχ�.  

 1.   Ελ�γξτε  τη θ�ση  του διακ�πτη  επιλογ�ς  τσης  στο  π�σω  µ�ρος  του 

υπολογιστ�.  Χρησιµοποι�στε  �να  στυλ�  για να  αλλξετε  τη θ�ση  του  

διακ�πτη,  αν ε�ναι  απαρα�τητο.  

v   Αν  η ηλεκτρικ�  τση  της  πηγ�ς  ρε$µατος  ε�ναι  µεταξ$  90–137  V AC,  ο 

διακ�πτης  πρ�πει  να ε�ναι  στη  θ�ση  115  V. 

v   Αν  η ηλεκτρικ�  τση  της  πηγ�ς  ρε$µατος  ε�ναι  µεταξ$  180–265  V AC,  ο 

διακ�πτης  πρ�πει  να ε�ναι  στη  θ�ση  230  V.

  

  

 2.   Το καλ%διο  του  πληκτρολογ�ου  µπορε�  να �χει  ε�τε  �να  κανονικ�  β$σµα  

πληκτρολογ�ου  (σχ�µα  �1�)  ε�τε  β$σµα  USB  (Universal  Serial  Bus)  (σχ�µα  �2�).  

Συνδ�στε  το καλ%διο  του πληκτρολογ�ου  στην  κατλληλη  υποδοχ�  για το 

πληκτρολ�γιο.  

  

  

 3.   Το καλ%διο  του  ποντικιο$  µπορε�  να �χει  ε�τε  �να  κανονικ�  β$σµα  ποντικιο$  

(σχ�µα  �1�)  ε�τε  β$σµα  USB  (σχ�µα  �2�).  Συνδ�στε  το καλ%διο  του  ποντικιο$  

στην  κατλληλη  υποδοχ�  για τον ποντ�κι.  

  

  

 4.   Συνδ�στε  το καλ%διο  της  οθ�νης  στην  υποδοχ�  για την οθ�νη.  
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v   Αν  �χετε  οθ�νη  SVGA  (Standard  Video  Graphics  Array),  συνδ�στε  το καλ%διο  

στην  υποδοχ�  �πως  εµϕαν�ζεται  στο  σχ�µα.  

Σηµε�ωση:   Αν  το  µοντ�λο  του  υπολογιστ�  σας  �χει  δ$ο  υποδοχ�ς  οθ�νης,  

βεβαιωθε�τε  �τι  χρησιµοποιε�τε  την  υποδοχ�  που  βρ�σκεται  

στον  προσαρµογ�α  AGP. 

  

  

v   Αν  �χετε  οθ�νη  DVI  (digital  video  interface),  συνδ�στε  το καλ%διο  στην  

υποδοχ�  �πως  εµϕαν�ζεται  στο σχ�µα.  

Σηµε�ωση:   Ο υπολογιστ�ς  σας  πρ�πει  να �χει  µια  εγκατεστηµ�νη  κρτα  που  

υποστηρ�ζει  την  οθ�νη  DVI.  

  

 

 5.   Αν  �χετε  modem,  συνδ�στε  το ακολουθ%ντας  τις  παρακτω  οδηγ�ες.  

LINE

PHONE

PHONE

LINE

PHONE

LINE

PHONE

LINE

  

 

 �1� Χρησιµοποι�στε  αυτ�ς τις δ$ο υποδοχ�ς  στο π�σω µ�ρος του υπολογιστ�  σας για να 

συνδ�σετε  το modem.  

�2� Συνδ�στε  το �να κρο του καλωδ�ου  του τηλεϕ%νου  στο τηλ�ϕωνο  και το λλο κρο 

στην υποδοχ�  του τηλεϕ%νου  στο π�σω µ�ρος  του υπολογιστ�.  Συνδ�στε  το �να κρο 

του καλωδ�ου  του modem στο modem και το λλο κρο στην πρ�ζα του τηλεϕ%νου.  

�3� Σε ορισµ�νες  περιπτ%σεις,  απαιτε�ται  διαιρ�της  (splitter)  � µετατροπ�ας  (converter),  

�πως ϕα�νεται  στο πνω µ�ρος του σχ�µατος.  Μπορε�τε  επ�σης να χρησιµοποι�σετε  

το splitter χωρ�ς το τηλ�ϕωνο,  �πως στο κτω µ�ρος του σχ�µατος.
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6.   Αν  �χετε  συσκευ�ς  �χου,  συνδ�στε  τις  ακολουθ%ντας  τις  παρακτω  οδηγ�ες.  

Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τα  ηχε�α,  βλ.  τα β�µατα  7 και 8. 

  

 

 �1� Ε�σοδος  �χου Αυτ�  η υποδοχ�  χρησιµοποιε�ται  για την εισαγωγ�  σηµτων  �χου 

απ� εξωτερικ�  συσκευ�  �χου, π.χ. απ� �να στερεοϕωνικ�  σ$στηµα.  

�2� (ξοδος �χου Αυτ�  η υποδοχ�  στ�λνει  σ�µατα  �χου απ� τον υπολογιστ�  σε 

εξωτερικ�ς  συσκευ�ς,  �πως στερεοϕωνικ  ηχε�α µε εν�σχυση.  

�3� Μικρ�ϕωνο  Χρησιµοποι�στε  αυτ� την υποδοχ�  για τη σ$νδεση µικροϕ%νου  στον 

υπολογιστ�  σας στην περ�πτωση  που θ�λετε να ηχογραϕ�σετε  �χους 

� χρησιµοποιε�τε  κποιο  πρ�γραµµα  αναγν%ρισης  οµιλ�ας.  

�4� Ακουστικ  Χρησιµοποι�στε  αυτ� την υποδοχ�  για τη σ$νδεση ακουστικ%ν  στον 

υπολογιστ�  σας στην περ�πτωση  που θ�λετε να ακο$σετε  µουσικ�  � 

λλους  �χους χωρ�ς να ενοχλε�τε  καν�ναν.  Η υποδοχ�  αυτ� µπορε�  να 

βρ�σκεται  στο εµπρ�ς µ�ρος του υπολογιστ�.
  

 7.   Αν  �χετε  ηχε�α  που  λειτουργο�ν  µε ηλεκτρικ�  ρε�µα  και  µετασχηµατιστ�  

εναλλασσ�µενου  ρε$µατος,  ακολουθ�στε  τις  παρακτω  οδηγ�ες.  

  

  

α.   Συνδ�στε  το καλ%διο  µεταξ$  των  ηχε�ων,  αν ε�ναι  απαρα�τητο.  Σε ορισµ�να  

ηχε�α,  το καλ%διο  αυτ�  ε�ναι  µ�νιµα  συνδεδεµ�νο.  

β.   Συνδ�στε  το καλ%διο  του µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε$µατος  στο  

ηχε�ο.  

γ.   Συνδ�στε  τα ηχε�α  στον  υπολογιστ�.  

δ.   Συνδ�στε  το µετασχηµατιστ�  στην  πρ�ζα.

 8.   Αν  �χετε  ηχε�α  που  λειτουργο�ν  χωρ�ς  ηλεκτρικ�  ρε�µα  και χωρ�ς  

µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε$µατος,  ακολουθ�στε  τις  παρακτω  

οδηγ�ες.  

  

  

α.   Συνδ�στε  το καλ%διο  µεταξ$  των  ηχε�ων,  αν ε�ναι  απαρα�τητο.  Σε ορισµ�να  

ηχε�α,  το καλ%διο  αυτ�  ε�ναι  µ�νιµα  συνδεδεµ�νο.  

β.   Συνδ�στε  τα ηχε�α  στον  υπολογιστ�.
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9.   Συνδ�στε  οποιεσδ�ποτε  πρ�σθετες  συσκευ�ς  �χετε.  Ο υπολογιστ�ς  σας  µπορε�  

να  µην  �χει  �λες  τις  υποδοχ�ς  που  εµϕαν�ζονται  στα  παρακτω  σχ�µατα.  

1394

1394

  

 

 �1� USB Χρησιµοποι�στε  αυτ�ς τις υποδοχ�ς  για τη σ$νδεση  συσκευ%ν  που 

χρειζονται  σ$νδεση  USB (Universal  Serial Bus), π.χ. ποντ�κι,  σαρωτ�, 

εκτυπωτ�  � συσκευ�  PDA (personal  digital assistant). 

�2� Σειριακ�  θ$ρα Χρησιµοποι�στε  αυτ� την υποδοχ�  για τη σ$νδεση  εξωτερικο$  

modem,  σειριακο$  εκτυπωτ�  � λλης  συσκευ�ς  που χρησιµοποιε�  

σειριακ�  υποδοχ�  9 ακροδεκτ%ν.  

�3� S-video  Χρησιµοποι�στε  αυτ� την υποδοχ�  για τη σ$νδεση  τηλε�ρασης  που 

�χει υποδοχ�  S-Video.  Η υποδοχ�  αυτ� βρ�σκεται  σε µερικ�ς  κρτες  

video υψηλ�ς  απ�δοσης.  

�4� Παρλληλη  θ$ρα Χρησιµοποι�στε  αυτ� την υποδοχ�  για τη σ$νδεση  παρλληλου  

εκτυπωτ�  � λλης  συσκευ�ς  που απαιτε�  παρλληλη  σ$νδεση  25 

ακροδεκτ%ν.  

�5� Ethernet  Χρησιµοποι�στε  αυτ� την υποδοχ�  για τη σ$νδεση  του υπολογιστ�  

σε τοπικ� δ�κτυο (LAN) τ$που Ethernet  � σε καλωδιακ�  modem.  

 

 

Σηµαντικ%  

Για να λειτουργε�  ο υπολογιστ�ς  εντ�ς των ορ�ων FCC �ταν 

ε�ναι συνδεδεµ�νος  σε δ�κτυο Ethernet,  χρησιµοποι�στε  

καλ%διο  Ethernet  κατηγορ�ας  5.

�6� MIDI/joystick  Χρησιµοποι�στε  αυτ� την υποδοχ�  για τη σ$νδεση  joystick, gamepad  

� συσκευ�ς  MIDI  (musical  instrument  digital interface),  π.χ. 

πληκτρολογ�ου  MIDI. 

�7� IEEE 1394 Η υποδοχ�  αυτ� ονοµζεται  µερικ�ς  ϕορ�ς και Firewire,  λ�γω της 

υψηλ�ς  ταχ$τητας  µετδοσης  δεδοµ�νων  που παρ�χει. Υπρχουν  δ$ο 

ε�δη υποδοχ%ν  IEEE 1394: 4 ακροδεκτ%ν  και 6 ακροδεκτ%ν.  Η 

υποδοχ�  IEEE 1394 επιτρ�πει  τη σ$νδεση  αρκετ%ν  ηλεκτρονικ%ν  

συσκευ%ν,  π.χ. ψηϕιακ%ν  συσκευ%ν  �χου και σαρωτ%ν.
  

10.    Συνδ�στε  τα καλ%δια  ρε$µατος  σε σωστ  γειωµ�νες  ηλεκτρικ�ς  πρ�ζες.  
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Σηµε�ωση:   Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τις  υποδοχ�ς  του  

υπολογιστ�,  βλ. το Access  IBM  στην  επιϕνεια  εργασ�ας.  

Εκκ�νηση του υπολογιστ� 

Ανψτε  πρ%τα  την  οθ�νη  και  τις  λλες  εξωτερικ�ς  συσκευ�ς  και µετ  ανψτε  τον 

υπολογιστ�.  @ταν  ολοκληρωθε�  η σ$ντοµη  δοκιµ�  λειτουργ�ας  (POST),  το 

παρθυρο  µε το λογ�τυπο  της  IBM  κλε�νει.  Αν στον  υπολογιστ�  σας  υπρχει  

προεγκατεστηµ�νο  λογισµικ�,  ενεργοποιε�ται  το πρ�γραµµα  εγκατστασης  

λογισµικο$.  

Αν  αντιµετωπ�σετε  οποιαδ�ποτε  προβλ�µατα  κατ  την  εκκ�νηση,  βλ. Κεϕλαιο  5, 

“∆ιγνωση  και  αντιµετ%πιση  προβληµτων”,  στη  σελ�δα  27 και  Κεϕλαιο  4, 

“Πληροϕορ�ες,  βο�θεια  και  υπηρεσ�ες”,  στη  σελ�δα  23.  

Ολοκλ�ρωση της εγκατ�στασης λογισµικο  

 

Σηµαντικ%  

∆ιαβστε  προσεκτικ  τις συµβσεις  αδει%ν  χρ�σης  πριν  χρησιµοποι�σετε  τα 

προγρµµατα  που  περιλαµβνονται  σε αυτ�  τον  υπολογιστ�.  Στις  συµβσεις  

αυτ�ς  περιγρϕονται  τα δικαι%µατα,  οι υποχρε%σεις  και οι εγγυ�σεις  σας  για 

το λογισµικ�  που  περιλαµβνεται  σε αυτ�  τον  υπολογιστ�.  Η εκ µ�ρους  σας  

χρ�ση  αυτ%ν  των  προγραµµτων  συνεπγεται  την  αποδοχ�  των  �ρων  των  

συµβσεων.  Αν  δεν  αποδ�χεστε  τις  συµβσεις,  µην  χρησιµοποι�σετε  τα 

προγρµµατα.  Επιστρ�ψτε  µεσα  τον  υπολογιστ�  %στε  να σας  επιστραϕο$ν  

εξ ολοκλ�ρου  τα χρ�µατα  που  καταβλατε.

Σηµε�ωση:   Σε  ορισµ�να  µοντ�λα  µπορε�  να  ε�ναι  προεγκατεστηµ�νη  η �κδοση  

πολλαπλ%ν  γλωσσ%ν  των  Windows  XP Pro.  Αν  στον  υπολογιστ�  σας  

υπρχει  η �κδοση  πολλαπλ%ν  γλωσσ%ν,  κατ  τη διαδικασ�α  

εγκατστασης  θα σας  ζητηθε�  να επιλ�ξετε  µια γλ%σσα.  Μετ  την  

εγκατσταση,  µπορε�τε  να αλλξετε  τη γλ%σσα  µ�σω  του  Π�νακα  

Ελ�γχου  (Control  Panel)  των  Windows.  

Μετ  την  πρ%τη  εκκ�νηση  του υπολογιστ�  σας,  ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  

εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη  για να ολοκληρωθε�  η εγκατσταση  του  λογισµικο$.  Αν 

δεν  ολοκληρ%σετε  την  εγκατσταση  του  λογισµικο$  κατ  την  πρ%τη  εκκ�νηση  του 

υπολογιστ�,  �σως  προκ$ψουν  απρ�βλεπτα  αποτελ�σµατα.  Αϕο$  ολοκληρωθε�  η 
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εγκατσταση,  επιλ�ξτε  το εικον�διο  Access  IBM  στην  επιϕνεια  εργασ�ας  για  

περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τον  υπολογιστ�  σας.  

Ολοκλ�ρωση σηµαντικ�ν εργασι�ν 

Αϕο$  ολοκληρ%σετε  την  εγκατσταση  και  τη ρ$θµιση  του  υπολογιστ�  σας,  

συνιστται  να εκτελ�σετε  τις  ακ�λουθες  εργασ�ες,  %στε  να µπορε�τε  αργ�τερα  να  

επιλ$σετε  πιο ε$κολα  και  πιο  γρ�γορα  τυχ�ν  προβλ�µατα  µε τον υπολογιστ�  σας.  

v   ∆ηµιουργ�στε  µια  διαγνωστικ�  δισκ�τα.  Το  διαγνωστικ�  εργαλε�ο  µπορε�  να  

εντοπ�σει  προβλ�µατα  υλικο$  εξοπλισµο$  και  αποτελε�  τµ�µα  του  προγρµµατος  

Product  Recovery.  Αν  δηµιουργ�σετε  εγκα�ρως  µια διαγνωστικ�  δισκ�τα,  

εξασϕαλ�ζετε  τη δυνατ�τητα  χρ�σης  του  διαγνωστικο$  εργαλε�ου  σε  περ�πτωση  

που  δεν  ε�ναι  δυνατ�  η πρ�σβαση  στο  πρ�γραµµα  Product  Recovery.  Βλ.  

“∆ηµιουργ�α  διαγνωστικ�ς  δισκ�τας”  στη  σελ�δα  30.  

v   Καταγρψτε  τον  τ$πο,  το µοντ�λο  και τον  αριθµ�  σειρς  του υπολογιστ�  σας.  Σε 

περ�πτωση  που  χρειαστε�τε  υπηρεσ�ες  � τεχνικ�  υποστ�ριξη,  ε�ναι  πολ$  πιθαν�  

να σας  ζητηθο$ν  αυτ�ς  οι πληροϕορ�ες.  Βλ.  “Καταγραϕ�  των  πληροϕορι%ν  του  

υπολογιστ�  σας”  στη  σελ�δα  11.

Φυλξτε  αυτ�  τον Οδηγ�  αναϕορ�ς  σε �να ασϕαλ�ς  σηµε�ο.  Ε�ναι  το µ�νο  εγχειρ�διο  

που  περι�χει  σηµαντικ�ς  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε την  επανεγκατσταση  του  

εργοστασιακ  εγκατεστηµ�νου  λογισµικο$.  Το  Κεϕλαιο  3, “Αποκατσταση  

λογισµικο$”,  στη  σελ�δα  13 περι�χει  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε την  αποκατσταση  

του  εργοστασιακ  εγκατεστηµ�νου  λογισµικο$.  

Ενηµρωση του λειτουργικο  συστ�µατος 

Η Microsoft® διαθ�τει  ενηµερ%σεις  (updates)  για  διϕορα  λειτουργικ  συστ�µατα  

µ�σω  του  web  site  Microsoft  Windows  Update.  Το site  προσδιορ�ζει  αυτ�µατα  εν 

υπρχουν  διαθ�σιµες  ενηµερ%σεις  των  Windows  για  το συγκεκριµ�νο  υπολογιστ�  

και  εµϕαν�ζει  µ�νο  αυτ�ς.  Οι ενηµερ%σεις  µπορε�  να περιλαµβνουν  διορθ%σεις  

ασϕλειας  (security  fixes),  ν�ες  εκδ�σεις  λειτουργι%ν  των  Windows  (π.χ.  του  

προγρµµατος  αναπαραγωγ�ς  πολυµ�σων),  διορθ%σεις  σε  λλα  τµ�µατα  του 

λειτουργικο$  συστ�µατος  Windows  � βελτι%σεις.  

Λεπτοµ�ρειες  σχετικ  µε την ενηµ�ρωση  του λειτουργικο$  συστ�µατος  ε�ναι  

διαθ�σιµες  µ�σω  του  Access  IBM.  

Εγκατ�σταση �λλων λειτουργικ�ν συστηµ�των 

Αν  εγκαταστ�σετε  δικ�  σας  λειτουργικ�  σ$στηµα,  ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  στο  CD 

� τις δισκ�τες  που  συνοδε$ουν  το  λειτουργικ�  σ$στηµα.  Μετ  την  εγκατσταση  του  

λειτουργικο$  συστ�µατος,  µην  ξεχσετε  να εγκαταστ�σετε  �λα  τα  προγρµµατα  

οδ�γησης  συσκευ%ν.  Οι  οδηγ�ες  εγκατστασης  παρ�χονται  συν�θως  µε τα 

προγρµµατα  οδ�γησης  συσκευ%ν.  
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Ενηµρωση του λογισµικο  antivirus 

Ο υπολογιστ�ς  παρ�χεται  µε το λογισµικ�  εντοπισµο$  και  εξλειψης  ι%ν  Norton  

AntiVirus.  Πρ�πει  να χρησιµοποιε�τε  την  εϕαρµογ�  LiveUpdate  για  να  εξασϕαλ�ζετε  

τη συνεχ�  ενηµ�ρωση  του  λογισµικο$  απ�  το Web site  του  Norton  AntiVirus.  Το  

LiveUpdate  θα µεταϕορτ%νει  την πλ�ον  πρ�σϕατη  λ�στα  ι%ν  και το Norton  AntiVirus  

θα τη χρησιµοποιε�  την  επ�µενη  ϕορ  που  θα ελ�γχει  τον υπολογιστ�  σας.  

Λεπτοµ�ρειες  σχετικ  µε  την  ενηµ�ρωση  του  λογισµικο$  antivirus  ε�ναι  διαθ�σιµες  

µ�σω  του  Access  IBM.  

?ναρξη του προγρ�µµατος Setup Utility 

Το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  σς  επιτρ�πει  να εξετζετε,  να καθορ�ζετε  � να  

αλλζετε  τις  ρυθµ�σεις  και  τους  κωδικο$ς  πρ�σβασης  του BIOS.  

1.   Κλε�στε  το λειτουργικ�  σ$στηµα  και  σβ�στε  τον υπολογιστ�.  

2.   Πατ�στε  και  κρατ�στε  πατηµ�νο  το πλ�κτρο  F1 και  µετ  ανψτε  τον 

υπολογιστ�.  @ταν  ακο$σετε  επαναλαµβαν�µενα  ηχητικ  σ�µατα,  αϕ�στε  το 

πλ�κτρο  F1.  

Σηµε�ωση:   Εν  �χει  οριστε�  κωδικ�ς  πρ�σβασης  διαχειριστ�,  το µενο$  του  

προγρµµατος  Setup  Utility  εµϕαν�ζεται  αϕο$  πληκτρολογ�σετε  τον  

κωδικ�  πρ�σβασης.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε το 

πρ�γραµµα  Setup  Utility,  ανατρ�ξτε  στο  εγχειρ�διο  User  Guide.

Το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  µπορε�  να ενεργοποιηθε�  αυτ�µατα  αν κατ  τον �λεγχο  

POST  διαπιστωθε�  �τι  �χει  αϕαιρεθε�  � προστεθε�  εξοπλισµ�ς  στον  υπολογιστ�  

σας.  

Τερµατισµ�ς λειτουργ�ας του υπολογιστ� 

@ταν  θ�λετε  να σβ�σετε  τον  υπολογιστ�  σας,  ακολουθ�στε  πντα  τη διαδικασ�α  

τερµατισµο$  του λειτουργικο$  σας  συστ�µατος.  Με τον τρ�πο  αυτ�  αποϕε$γετε  την  

απ%λεια  δεδοµ�νων  � την  καταστροϕ�  προγραµµτων  λογισµικο$.  Για  να  

τερµατ�σετε  τη λειτουργ�α  του  λειτουργικο$  συστ�µατος  Microsoft  Windows®, 

επιλ�ξτε  Τερµατισµ�ς  λειτουργ�ας.  

Καταγραϕ� των πληροϕορι�ν του υπολογιστ� σας 

Η καταγραϕ�  των  πληροϕορι%ν  σχετικ  µε τον  υπολογιστ�  σας  µπορε�  να  σας  

ϕανε�  χρ�σιµη  αν κποια  στιγµ�  χρειαστε�  να επισκευσετε  τον  υπολογιστ�  σας.  

Το  τεχνικ�  προσωπικ�  θα σας  ζητ�σει  πιθαν�τατα  αυτ�ς  τις  πληροϕορ�ες.  
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Ο τ$πος,  το µοντ�λο  και  ο αριθµ�ς  σειρς  αναγρϕονται  πνω  στον  υπολογιστ�  σας.  

Καταγρψτε  τις  πληροϕορ�ες  στον  ακ�λουθο  π�νακα.  

 

Ονοµασ�α  προϊ�ντος  ______________________________________________  

Τ$πος  και µοντ�λο  µηχαν�ς  ______________________________________________  

Αριθµ�ς  σειρς (S/N) ______________________________________________  

Ηµεροµην�α  αγορς  ______________________________________________  

  

∆ηλ%στε  τον  υπολογιστ�  σας  µ�σω  του  Internet  την  πρ%τη  ϕορ  που  θα 

επισκεϕθε�τε  το Web site  της  IBM.  Αν  δηλ%σετε  τον  υπολογιστ�  σας,  θα  �χετε  τα 

ακ�λουθα  οϕ�λη:  

v   Ταχ$τερη  εξυπηρ�τηση  �ταν  καλε�τε  για βο�θεια  

v   Αυτ�µατη  ειδοπο�ηση  για δωρεν  λογισµικ�  και ειδικ�ς  προσϕορ�ς

Μεταβε�τε  στην  ιστοσελ�δα  http://www.ibm.com/pc/register/  και  ακολουθ�στε  τις  

οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.  Βλ.  Access  IBM  για  περισσ�τερες  

πληροϕορ�ες  σχετικ  µε  τον  τρ�πο  δ�λωσης  του  υπολογιστ�  σας.  
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Κεϕ�λαιο 3. Αποκατ�σταση λογισµικο  

Το  πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery  παρ�χει  �ναν  αριθµ�  λ$σεων  αποκατστασης  

που  καλ$πτουν  σχεδ�ν  κθε  κατσταση.  Τµ�µατα  του  προγρµµατος  Rescue  and  

Recovery  βρ�σκονται  µε τα λλα  προγρµµατα  των  Windows,  εν%  λλα  τµ�µατα  

βρ�σκονται  σε χωριστ�,  προστατευµ�νο  χ%ρο  του  σκληρο$  δ�σκου  που  ε�ναι  ειδικ  

σχεδιασµ�νος  για την  αποκατσταση.  Το  κεϕλαιο  αυτ�  θα σας βοηθ�σει  να  

εξοικειωθε�τε  µε µερικ�ς  απ�  τις  λ$σεις  αποκατστασης  που  παρ�χονται  απ�  το 

πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery  που  ε�ναι  εγκατεστηµ�νο  στον  υπολογιστ�  σας.  

Τι πρ�πει  να κ�νετε  πριν  παρουσιαστε�  πρ%βληµα  

v   Να δηµιουργ�σετε  δ�σκους  αποκατστασης  προϊ�ντων  (Product  Recovery).  Βλ.  

″∆ηµιουργ�α  και  χρ�ση  δ�σκων  αποκατστασης  προϊ�ντων″.  

v   Να δηµιουργ�σετε  αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτης  ανγκης.  Βλ.  “∆ηµιουργ�α  και  

χρ�ση  αποθηκευτικ%ν  µ�σων  �κτακτης  ανγκης”  στη  σελ�δα  19. 

v   Να κνετε  εϕεδρικ�  αποθ�κευση  των  περιεχοµ�νων  του  σκληρο$  δ�σκου  σε  

περιοδικ�  βση.  Βλ.  “Εϕεδρικ�  αποθ�κευση  και αποκατσταση”  στη  σελ�δα  14.  

v   Να δηµιουργ�σετε  µια  δισκ�τα  αποκατστασης  και  επισκευ�ς  (Recovery  Repair).  

Βλ.  “Επ�λυση  προβληµτων  αποκατστασης”  στη  σελ�δα  18.

Σηµε�ωση:   Οι  δ�σκοι  �κτακτης  ανγκης,  ο πρ%τος  δ�σκος  αποκατστασης  

προϊ�ντων  και  οι δ�σκοι  των  εϕεδρικ%ν  αντιγρϕων  ε�ναι  εκκιν�σιµοι  

(bootable)  και  µπορο$ν  να εκκινηθο$ν  απ�  οποιονδ�ποτε  τ$πο  µονδας  

CD  � DVD,  εκτ�ς  απ�  DVD-RAM.  

Τι πρ�πει  να κ�νετε  %ταν  παρουσιαστε�  πρ%βληµα  

Το  σηµε�ο  εκκ�νησης  για τις περισσ�τερες  εν�ργειες  αποκατστασης  ε�ναι  ο χ%ρος  

εργασ�ας  Rescue  and  Recovery.  Βλ.  “Χρ�ση  του  χ%ρου  εργασ�ας  Rescue  and 

Recovery”  στη  σελ�δα  16.  

∆ηµιουργ�α και χρ�ση δ�σκων αποκατ�στασης προϊ�ντων 

Αν  ο υπολογιστ�ς  σας  �χει  µονδα  εγγραϕ�ς  CD  � DVD,  µπορε�τε  να 

δηµιουργ�σετε  �να  σ$νολο  δ�σκων  αποκατστασης  προϊ�ντων  που  θα σας  

επιτρ�πουν  να επαναϕ�ρετε  το σκληρ�  δ�σκο  στην  �δια  κατσταση  που  �ταν  �ταν  ο 

υπολογιστ�ς  ε�χε  αποσταλε�  αρχικ  απ�  το εργοστσιο.  Οι  δ�σκοι  αποκατστασης  

προϊ�ντων  ε�ναι  πολ$  χρ�σιµοι  αν µεταϕ�ρετε  τον  υπολογιστ�  σε λλη  περιοχ�,  

των  πωλ�σετε,  τον  ανακυκλ%σετε  �, ως λ$ση  �σχατης  ανγκης,  για να θ�σετε  τον  

υπολογιστ�  σε  λειτουργ�α  αν �χουν  αποτ$χει  �λες  οι λλες  µ�θοδοι  

αποκατστασης.  Θα  �ταν  καλ�  να δηµιουργ�σετε  �να  σ$νολο  δ�σκων  

αποκατστασης  προϊ�ντων  το συντοµ�τερο  δυνατ�.  
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Σηµε�ωση:   Η δεια  χρ�σης  των  Microsoft  Windows  σας  επιτρ�πει  να 

δηµιουργ�σετε  µ�νο  �να  σ$νολο  δ�σκων  αποκατστασης  προϊ�ντων.  

Εποµ�νως,  �ταν  δηµιουργ�σετε  τους  δ�σκους  ε�ναι  σηµαντικ�  να  τους  

αποθηκε$σετε  σε ασϕαλ�  χ%ρο.  

Για  να δηµιουργ�σετε  δ�σκους  αποκατστασης  προϊ�ντων,  κντε  τα ακ�λουθα:  

1.   Απ�  την  επιϕνεια  εργασ�ας  των  Windows,  επιλ�ξτε  διαδοχικ   ναρξη  (Start), 

Προγρ�µµατα  (Programs)  (�,  αν χρησιµοποιε�τε  Windows  XP, /λα  τα 

Προγρ�µµατα  (All  Programs)), Access  IBM  και  Create  Product  Recovery  discs. 

2.   Ακολουθ�στε  τις οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.

Για  να χρησιµοποι�σετε  δ�σκους  αποκατστασης  προϊ�ντων,  κντε  τα ακ�λουθα:  

 Προσοχ�:   @ταν  επαναϕ�ρετε  τα εργοστασιακ  περιεχ�µενα  απ�  τους  δ�σκους  

αποκατστασης  προϊ�ντων,  �λα  τα αρχε�α  στο  σκληρ�  δ�σκο  θα διαγραϕο$ν  και  θα 

αντικατασταθο$ν  απ�  τα αρχικ  εργοστασιακ  περιεχ�µενα.  

1.   Τοποθετ�στε  το δ�σκο  του  προγρµµατος  Rescue  and  Recovery  στη  µονδα  CD  � 

DVD.  

2.   Επανεκκιν�στε  τον  υπολογιστ�.  

3.   Μετ  απ�  µια  µικρ�  καθυστ�ρηση,  ανο�γει  ο χ%ρος  εργασ�ας  του  προγρµµατος  

Rescue  and  Recovery.  

Σηµε�ωση:   Αν  ο χ%ρος  εργασ�ας  Rescue  and  Recovery  δεν  ανο�ξει,  µπορε�  να 

µην  �χετε  ορ�σει  σωστ  τη µονδα  CD  � DVD  στη  σειρ  εκκ�νησης  

µονδων  του  BIOS.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες,  βλ. “Ορισµ�ς  

συσκευ�ς  �κτακτης  ανγκης  στη  σειρ  εκκ�νησης  µονδων”  στη  

σελ�δα  22.  

4.   Απ�  το  µενο$  Rescue  and  Recovery,  επιλ�ξτε  Restore  factory  contents  

(επαναϕορ  εργοστασιακ%ν  περιεχοµ�νων).  

5.   Ακολουθ�στε  τις οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.  Τοποθετ�στε  τον  

κατλληλο  δ�σκο  αποκατστασης  προϊ�ντων  �ταν  σας  ζητηθε�.

Σηµε�ωση:   Αϕο$  επαναϕ�ρετε  τα εργοστασιακ  περιεχ�µενα  του σκληρο$  δ�σκου,  

µπορε�  να χρειαστε�  να εγκαταστ�σετε  ξαν  κποιο  λογισµικ�  � 

προγρµµατα  οδ�γησης  συσκευ%ν.  Για  λεπτοµ�ρειες,  βλ.  ″Σηµει%σεις  

µετ  την  αποκατσταση″ στη  σελ�δα  18.  

Εϕεδρικ� αποθ�κευση και αποκατ�σταση 

Το  πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery  σς  επιτρ�πει  να κνετε  εϕεδρικ�  αποθ�κευση  

του  συν�λου  των  περιεχοµ�νων  του  σκληρο$  δ�σκου,  συµπεριλαµβανοµ�νου  του  

λειτουργικο$  συστ�µατος,  των  αρχε�ων  δεδοµ�νων,  των  προγραµµτων  εϕαρµογ%ν  

και  των  προσωπικ%ν  ρυθµ�σεων.  Μπορε�τε  να ορ�σετε  πο$  θα αποθηκευτε�  το 

εϕεδρικ�  αντ�γραϕο  που  θα δηµιουργ�σει  το πρ�γραµµα  Rescue  and Recovery:  
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v   Σε προστατευµ�νο  χ%ρο  του  σκληρο$  σας  δ�σκου  

v   Σε δε$τερο  σκληρ�  δ�σκο  που  ε�ναι  εγκατεστηµ�νος  στον  υπολογιστ�  σας  

v   Σε εξωτερικ  συνδεδεµ�νο  σκληρ�  δ�σκο  USB  

v   Σε µονδα  δικτ$ου  

v   Σε CD  � DVD  (εϕ�σον  υπρχει  µονδα  εγγραϕ�ς  CD  � DVD)

Μετ  την  εϕεδρικ�  αποθ�κευση  του σκληρο$  σας  δ�σκου,  µπορε�τε  να 

επαναϕ�ρετε  �λα  τα περιεχ�µενα  του σκληρο$  δ�σκου  � επιλεγµ�να  αρχε�α  µ�νο.  

Για  να  εκτελ�σετε  εϕεδρικ�  αποθ�κευση,  κντε  τα ακ�λουθα:  

1.   Απ�  την  επιϕνεια  εργασ�ας  των  Windows,  επιλ�ξτε  διαδοχικ   ναρξη  (Start), 

/λα  τα Προγρ�µµατα  (All  Programs), Access  IBM  και  στη  συν�χεια  επιλ�ξτε  το 

πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery. Ανο�γει  το  πρ�γραµµα  Rescue  and Recovery.  

2.   Απ�  τη γραµµ�  µενο$,  επιλ�ξτε  διαδοχικ  Backup  και  Back  up now.  

3.   Ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.

Για  να  εκτελ�σετε  αποκατσταση  απ�  το πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery,  κντε  τα 

ακ�λουθα:  

1.   Απ�  την  επιϕνεια  εργασ�ας  των  Windows,  επιλ�ξτε  διαδοχικ   ναρξη  (Start), 

/λα  τα Προγρ�µµατα  (All  Programs), Access  IBM  και  στη  συν�χεια  επιλ�ξτε  το 

πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery. Ανο�γει  το  πρ�γραµµα  Rescue  and Recovery.  

2.   Απ�  τη γραµµ�  µενο$,  επιλ�ξτε  Restore  και στη  συν�χεια  κντε  �να  απ�  τα  

ακ�λουθα:  

v   Επιλ�ξτε  Restore  your  system  αν  θ�λετε  να επαναϕ�ρετε  το σκληρ�  δ�σκο  σε 

µια  προηγο$µενη  αποθηκευµ�νη  κατσταση.  Αυτ�  η µ�θοδος  αποκατστασης  

διαγρϕει  �λα  τα δεδοµ�να  που  ε�ναι  αποθηκευµ�να  στο  σκληρ�  δ�σκο  και τα 

αντικαθιστ  µε τα δεδοµ�να  του  εϕεδρικο$  αντιγρϕου.  Κατ  τη  διρκεια  της  

διαδικασ�ας  αποκατστασης,  θα σας  δοθε�  η ευκαιρ�α  να µεταϕ�ρετε  αρχε�α  

που  ε�ναι  αποθηκευµ�να  στο  σκληρ�  σας  δ�σκο  σε λλα  µ�σα  αποθ�κευσης  

πριν  τη διαγραϕ�  οποιωνδ�ποτε  δεδοµ�νων.  

v   Επιλ�ξτε  Restore  files  αν  θ�λετε  να επαναϕ�ρετε  µ�νο  επιλεγµ�να  αρχε�α  απ�  

το  εϕεδρικ�  αντ�γραϕο.

3.    Ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.

Για  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε  την  εκτ�λεση  αποκατστασης  απ�  το χ%ρο  εργασ�ας  

Rescue  and  Recovery,  βλ.  “Χρ�ση  του  χ%ρου  εργασ�ας  Rescue  and  Recovery”  στη  

σελ�δα  16.  
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Χρ�ση του χ�ρου εργασ�ας Rescue and Recovery 

Ο χ%ρος  εργασ�ας  Rescue  and  Recovery  βρ�σκεται  σε προστατευµ�νο,  κρυϕ�  χ%ρο  

του  σκληρο$  σας  δ�σκου,  ο οπο�ος  λειτουργε�  ανεξρτητα  απ�  το λειτουργικ�  

σ$στηµα  Windows.  Αυτ�  σας  επιτρ�πει  να εκτελε�τε  αποκατσταση  ακ�µα  και αν 

δεν  ε�ναι  δυνατ�  η �ναρξη  του  λειτουργικο$  συστ�µατος  Windows.  Απ�  το χ%ρο  

εργασ�ας  Rescue  and  Recovery  µπορε�τε  να  εκτελε�τε  τις  ακ�λουθες  εργασ�ες  

αποκατστασης:  

v   Αν�κτηση  αρχε�ων  απ%  το σκληρ%  δ�σκο  � απ%  εϕεδρικ%  αντ�γραϕο:  Ο χ%ρος  

εργασ�ας  του προγρµµατος  Rescue  and  Recovery  σς  επιτρ�πει  να  εντοπ�ζετε  

αρχε�α  στο  σκληρ�  σας  δ�σκο  και  να  τα µεταϕ�ρετε  σε µια µονδα  δικτ$ου  � σε  

λλο  µ�σο  αποθ�κευσης,  �πως  π.χ.  µονδα  σκληρο$  δ�σκου  USB  � δισκ�τα.  Η 

λ$ση  αυτ�  ε�ναι  διαθ�σιµη  ακ�µα  και  αν δεν  �χετε  εϕεδρικ  αντ�γραϕα  των  

αρχε�ων  σας  � αν �χουν  γ�νει  αλλαγ�ς  στα  αρχε�α  απ�  την  τελευτα�α  εϕεδρικ�  

αποθ�κευση.  Μπορε�τε  επ�σης  να  ανακττε  µεµονωµ�να  αρχε�α  απ�  εϕεδρικ�  

αντ�γραϕο  του  προγρµµατος  Rescue  and  Recovery  (TM)  που  βρ�σκεται  στον  

τοπικ�  σκληρ�  δ�σκο,  σε συσκευ�  USB  � σε  µονδα  δικτ$ου.  

v   Αποκατ�σταση  σκληρο�  δ�σκου  απ%  εϕεδρικ%  αντ�γραϕο  του προγρ�µµατος  Rescue  

and  Recovery:  Αϕο$  κνετε  εϕεδρικ�  αποθ�κευση  µε  χρ�ση  του  προγρµµατος  

Rescue  and  Recovery,  θα µπορε�τε  να  εκτελε�τε  εργασ�ες  αποκατστασης  απ�  το 

χ%ρο  εργασ�ας  του  Rescue  and  Recovery,  ακ�µα  και αν δεν ε�ναι  δυνατ�  η �ναρξη  

των Windows.  

v   Επαναϕορ�  των  εργοστασιακ�ν  περιεχοµ�νων  του σκληρο�  δ�σκου:  Ο χ%ρος  

εργασ�ας  Rescue  and  Recovery  σας  επιτρ�πει  να  επαναϕ�ρετε  τα περιεχ�µενα  του  

σκληρο$  σας  δ�σκου  στην  �δια  κατσταση  που  �ταν  �ταν  ο υπολογιστ�ς  ε�χε  

αποσταλε�  αρχικ  απ�  το  εργοστσιο.  Αν �χετε  περισσ�τερα  απ�  �να  

διαµερ�σµατα  στο  σκληρ�  σας  δ�σκο,  µπορε�τε  να επαναϕ�ρετε  τα εργοστασιακ  

περιεχ�µενα  στο  διαµ�ρισµα  C: χωρ�ς  να επηρεαστο$ν  τα  λλα  διαµερ�σµατα.  

Επειδ�  ο χ%ρος  εργασ�ας  Rescue  and  Recovery  λειτουργε�  ανεξρτητα  απ�  το 

λειτουργικ�  σ$στηµα  Windows,  µπορε�τε  να επαναϕ�ρετε  τα εργοστασιακ  

περιεχ�µενα  ακ�µα  και  αν δεν ε�ναι  δυνατ�  η �ναρξη  των  Windows.  

Προσοχ�:   Αν  αποκαταστ�σετε  το σκληρ�  δ�σκο  απ�  �να εϕεδρικ�  αντ�γραϕο  του 

Rescue  and  Recovery  � επαναϕ�ρετε  τα εργοστασιακ  περιεχ�µενα  του σκληρο$  

δ�σκου,  �λα  τα αρχε�α  στο  κ$ριο  διαµ�ρισµα  του  σκληρο$  δ�σκου  (συν�θως  η 

µονδα  C) θα διαγραϕο$ν  κατ  τη διαδικασ�α  αποκατστασης.  Αν ε�ναι  εϕικτ�,  

δηµιουργ�στε  αντ�γραϕα  των  σηµαντικ%ν  αρχε�ων.  Αν  δεν  ε�ναι  δυνατ�  η εκκ�νηση  

των  Windows,  µπορε�τε  να χρησιµοποι�σετε  τη λειτουργ�α  ανκτησης  αρχε�ων  

(Rescue  files)  του  χ%ρου  εργασ�ας  Rescue  and  Recovery  για να  αντιγρψετε  αρχε�α  

απ�  το σκληρ�  σας  δ�σκο  σε  λλα  µ�σα  αποθ�κευσης.  

Για  να ενεργοποι�σετε  το χ%ρο  εργασ�ας  Rescue  and  Recovery,  κντε  τα  ακ�λουθα:  

1.   Σβ�στε  τον  υπολογιστ�  σας  για τουλχιστον  5 δευτερ�λεπτα.  

2.   Πατ�στε  και  κρατ�στε  πατηµ�νο  το πλ�κτρο  Enter  � F11,  πατ%ντας  ταυτ�χρονα  

το διακ�πτη  λειτουργ�ας  του  υπολογιστ�.  
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3.   @ταν  ακο$σετε  ηχητικ  σ�µατα  � δε�τε  την  οθ�νη  µε  το λογ�τυπο,  αϕ�στε  το 

πλ�κτρο  Enter  � F11.  

4.   Αν  �χετε  ορ�σει  κωδικ�  πρ�σβασης  για το χ%ρο  εργασ�ας  Rescue  and  Recovery,  

πληκτρολογ�στε  τον  κωδικ�  πρ�σβασης  �ταν  σας  ζητηθε�.  Ο χ%ρος  εργασ�ας  

του  προγρµµατος  Rescue  and  Recovery  ανο�γει  µετ  απ�  µια µικρ�  

καθυστ�ρηση.  

Σηµε�ωση:   Αν  ο χ%ρος  εργασ�ας  του προγρµµατος  Rescue  and Recovery  δεν  

ανο�ξει,  βλ.  “Επ�λυση  προβληµτων  αποκατστασης”  στη  σελ�δα  

18.  

5.   Κντε  �να  απ�  τα ακ�λουθα:  

v   Για  να ανακτ�σετε  αρχε�α  απ�  το σκληρ�  σας  δ�σκο  � απ�  εϕεδρικ�  

αντ�γραϕο,  επιλ�ξτε  Rescue  files  και ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  

εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.  

v   Για  να επαναϕ�ρετε  τα  περιεχ�µενα  του  σκληρο$  σας  δ�σκου  απ�  �να  

εϕεδρικ�  αντ�γραϕο  του προγρµµατος  Rescue  and  Recovery,  επιλ�ξτε  Restore  

your  system  και ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.  

v   Για  να επαναϕ�ρετε  τα  εργοστασιακ  περιεχ�µενα  του  σκληρο$  σας  δ�σκου,  

επιλ�ξτε  Restore  your  system  και  ακολουθ�στε  τις οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  

στην  οθ�νη.  

Σηµε�ωση:   Αϕο$  επαναϕ�ρετε  τα εργοστασιακ  περιεχ�µενα  του  σκληρο$  

δ�σκου,  µπορε�  να χρειαστε�  να εγκαταστ�σετε  ξαν  κποιο  

λογισµικ�  � προγρµµατα  οδ�γησης  συσκευ%ν.  Για  

λεπτοµ�ρειες,  βλ.  ″Σηµει%σεις  µετ  την αποκατσταση″. 

v   Για  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε  λλες  λειτουργ�ες  του χ%ρου  εργασ�ας  Rescue  

and  Recovery,  επιλ�ξτε  Help  (Βο�θεια).
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Σηµει�σεις  µετ�  την  αποκατ�σταση  

Σηµει�σεις:   

1.   Αϕο$  επαναϕ�ρετε  τα εργοστασιακ  περιεχ�µενα  εν�ς  σκληρο$  δ�σκου,  µπορε�  

να χρειαστε�  να εγκαταστ�σετε  ξαν  τα προγρµµατα  οδ�γησης  κποιων  

συσκευ%ν.  Βλ.  “Αποκατσταση  � εγκατσταση  προγραµµτων  οδ�γησης  

συσκευ%ν”  στη  σελ�δα  20.  

2.   Σε  ορισµ�νους  υπολογιστ�ς  ε�ναι  προεγκατεστηµ�νο  το Microsoft  Office  � το  

Microsoft  Works. Αν  χρειζεται  να αποκαταστ�σετε  � να επανεγκαταστ�σετε  τις  

εϕαρµογ�ς  του  Microsoft  Office  � του  Microsoft  Works, θα  πρ�πει  να 

χρησιµοποι�σετε  το  CD  του  Microsoft  Office  � το CD  του Microsoft  Works. Αυτ  

τα CD  παρ�χονται  µ�νο  µε  υπολογιστ�ς  στους  οπο�ους  ε�ναι  προεγκατεστηµ�νο  

το Microsoft  Office  � το  Microsoft  Works.

Επ�λυση προβληµ�των αποκατ�στασης 

Ο χ%ρος  εργασ�ας  του  προγρµµατος  Rescue  and  Recovery  λειτουργε�  ανεξρτητα  

απ�  το λειτουργικ�  σ$στηµα.  Για  να ενεργοποι�σετε  το χ%ρο  εργασ�ας,  πατ�στε  

και  κρατ�στε  πατηµ�νο  το πλ�κτρο  Enter  � F11  κατ  την  εκκ�νηση.  Αν δεν  ε�ναι  

δυνατ�  η ενεργοπο�ηση  του χ%ρου  εργασ�ας  του  προγρµµατος  Rescue  and  Recovery  

µε  αυτ�  τον  τρ�πο,  �χετε  τρεις  επιλογ�ς:  

v   Χρησιµοποι�στε  τα  αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτες  ανγκης  (CD,  DVD  � σκληρ�  

δ�σκο  USB)  για να ενεργοποι�σετε  το χ%ρο  εργασ�ας  Rescue  and Recovery.  Βλ. 

“∆ηµιουργ�α  και  χρ�ση  αποθηκευτικ%ν  µ�σων  �κτακτης  ανγκης”  στη  σελ�δα  19 

για λεπτοµ�ρειες.  

v   Χρησιµοποι�στε  µια  δισκ�τα  αποκατστασης  και επισκευ�ς  για  να  

επανεγκαταστ�σετε  �να  αρχε�ο  που  ελ�γχει  την  πρ�σβαση  στο  χ%ρο  εργασ�ας  

Rescue  and  Recovery.  Για λεπτοµ�ρειες,  βλ.  “∆ηµιουργ�α  και χρ�ση  δισκ�τας  

αποκατστασης  και επισκευ�ς”  στη  σελ�δα  20.  

v   Αν ο σκοπ�ς  σας  ε�ναι  να  επαναϕ�ρετε  τα αρχικ  εργοστασιακ  περιεχ�µενα  του 

σκληρο$  δ�σκου,  µπορε�τε  να χρησιµοποι�σετε  �να σ$νολο  δ�σκων  

αποκατστασης  προϊ�ντων.  Βλ.  “∆ηµιουργ�α  και χρ�ση  δ�σκων  αποκατστασης  

προϊ�ντων”  στη  σελ�δα  13.

Θα  �ταν  καλ�  να δηµιουργ�σετε  µια  δισκ�τα  αποκατστασης  και  επισκευ�ς,  

αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτης  ανγκης  και �να  σ$νολο  δ�σκων  αποκατστασης  

προϊ�ντων  το συντοµ�τερο  δυνατ�,  και  να  τους  αποθηκε$σετε  σε ασϕαλ�ς  µ�ρος  για 

προληπτικο$ς  λ�γους.  Αν  δεν ε�ναι  δυνατ�  η πρ�σβαση  στο  χ%ρο  εργασ�ας  Rescue  

and  Recovery  απ�  τα  αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτης  ανγκης  � �να  σ$νολο  CD  

αποκατστασης  προϊ�ντων,  µπορε�  να µην  �χει  οριστε�  η συσκευ�  �κτακτης  

ανγκης  (µονδα  CD,  µονδα  DVD,  � µονδα  σκληρο$  δ�σκου  USB)  ως µονδα  

εκκ�νησης  στη  σειρ  εκκ�νησης  µονδων  του BIOS.  Για  περισσ�τερες  

πληροϕορ�ες,  βλ.  “Ορισµ�ς  συσκευ�ς  �κτακτης  ανγκης  στη  σειρ  εκκ�νησης  

µονδων”  στη  σελ�δα  22.  
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Τα  αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτης  ανγκης  σας  επιτρ�πουν  να ενεργοποι�σετε  το 

πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery  απ�  CD,  DVD  � εξωτερικ  συνδεδεµ�νη  µονδα  

σκληρο$  δ�σκου  USB.  Τα  αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτης  ανγκης  ε�ναι  πολ$  

σηµαντικ  αν δεν  ε�ναι  δυνατ�  η πρ�σβαση  στο πρ�γραµµα  Rescue  and Recovery  µε 

χρ�ση  του  πλ�κτρου  Enter  � F11.  

∆ηµιουργ�α και χρ�ση αποθηκευτικ�ν µσων κτακτης 

αν�γκης 

Τα  αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτης  ανγκης  σας  επιτρ�πουν  να ενεργοποι�σετε  το 

πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery  απ�  CD,  DVD  � εξωτερικ  συνδεδεµ�νη  µονδα  

σκληρο$  δ�σκου  USB.  Τα  αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτης  ανγκης  ε�ναι  πολ$  

σηµαντικ  αν δεν  ε�ναι  δυνατ�  η πρ�σβαση  στο πρ�γραµµα  Rescue  and Recovery  µε 

χρ�ση  του  πλ�κτρου  Enter  � F11.  

Για  να  δηµιουργ�σετε  αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτης  ανγκης,  κντε  τα ακ�λουθα:  

1.   Απ�  την  επιϕνεια  εργασ�ας  των  Windows,  επιλ�ξτε  διαδοχικ   ναρξη  (Start), 

Προγρ�µµατα  (Programs)  (�, αν χρησιµοποιε�τε  Windows  XP, /λα  τα 

Προγρ�µµατα  (All  Programs)), Access  IBM  και Create  rescue  media. 

2.   Επιλ�ξτε  το κουµπ�  που  αντιστοιχε�  στο  ε�δος  του αποθηκευτικο$  µ�σου  

�κτακτης  ανγκης  που  θ�λετε  να δηµιουργ�σετε.  

3.   Πατ�στε  OK.  

4.   Ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.  

Για  να  χρησιµοποι�σετε  αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτης  ανγκης,  κντε  �να  απ�  τα 

ακ�λουθα:  

v   Τοποθετ�στε  το  δ�σκο  �κτακτης  ανγκης  (CD  � DVD)  στη  µονδα  CD  � DVD  και 

επανεκκιν�στε  τον  υπολογιστ�.  

v   Συνδ�στε  τη µονδα  σκληρο$  δ�σκου  USB  �κτακτης  ανγκης  σε µ�α απ�  τις  

υποδοχ�ς  USB  του υπολογιστ�  σας και επανεκκιν�στε  τον  υπολογιστ�.  

Με  την  εκκ�νηση  του  αποθηκευτικο$  µ�σου  �κτακτης  ανγκης,  ανο�γει  ο χ%ρος  

εργασ�ας  του  προγρµµατος  Rescue  and  Recovery.  Στο  χ%ρο  εργασ�ας  Rescue  and  

Recovery  υπρχει  διαθ�σιµη  βο�θεια  για  κθε  λειτουργ�α.  Αν  δεν  ενεργοποιηθε�  το 

αποθηκευτικ�  µ�σο  �κτακτης  ανγκης,  µπορε�  να µην  �χετε  ορ�σει  σωστ  το 

αποθηκευτικ�  µ�σο  �κτακτης  ανγκης  (µονδα  CD,  µονδα  DVD  � συσκευ�  USB)  

στη  σειρ  εκκ�νησης  µονδων  του BIOS.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες,  βλ.  

“Ορισµ�ς  συσκευ�ς  �κτακτης  ανγκης  στη  σειρ  εκκ�νησης  µονδων”  στη  σελ�δα  

22.  
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∆ηµιουργ�α και χρ�ση δισκτας αποκατ�στασης και 

επισκευ�ς 

Για  να δηµιουργ�σετε  µια  δισκ�τα  αποκατστασης  και  επισκευ�ς,  κντε  τα 

ακ�λουθα:  

1.   Αν  δεν ε�στε  �δη  συνδεδεµ�νοι  στο  Internet,  συνδεθε�τε  τ%ρα.  

2.   Ανο�ξτε  �να  πρ�γραµµα  πλο�γησης  και  µεταβε�τε  στην  ιστοσελ�δα:  

http://www.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-54483 

3.   Τοποθετ�στε  µια  κεν�  δισκ�τα  στη  µονδα  δισκ�τας  A. 

4.   ∆ιπλοπατ�στε  στο αρχε�ο  Recovery  Repair  diskette.exe  και ακολουθ�στε  τις  

οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.  ∆ηµιουργε�ται  η δισκ�τα  αποκατστασης  

και επισκευ�ς.  

5.   Αϕαιρ�στε  τη δισκ�τα  και ονοµστε  τη ″∆ισκ�τα  αποκατστασης  και  

επισκευ�ς″. 

Για  να χρησιµοποι�σετε  τη  δισκ�τα  αποκατστασης  και  επισκευ�ς,  κντε  τα 

ακ�λουθα:  

1.   Τερµατ�στε  το λειτουργικ�  σ$στηµα  και σβ�στε  τον  υπολογιστ�.  

2.   Τοποθετ�στε  τη δισκ�τα  αποκατστασης  και επισκευ�ς  στη  µονδα  δισκ�τας  A. 

3.   Ανψτε  τον  υπολογιστ�  και  ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  

οθ�νη.

Αν  η διαδικασ�α  επισκευ�ς  ολοκληρωθε�  χωρ�ς  σϕλµατα,  θα µπορε�τε  να  

ενεργοποι�σετε  το χ%ρο  εργασ�ας  του  προγρµµατος  Rescue  and  Recovery  πατ%ντας  

και  κρατ%ντας  πατηµ�νο  το πλ�κτρο  Enter  � F11  κατ  την  επανεκκ�νηση  του  

υπολογιστ�  σας.  

Αν  εµϕανιστε�  µ�νυµα  σϕλµατος  και  η διαδικασ�α  επισκευ�ς  δεν  ολοκληρωθε�,  

µπορε�  να υπρχει  κποιο  πρ�βληµα  στο  διαµ�ρισµα  �που  βρ�σκεται  το πρ�γραµµα  

Rescue  and  Recovery.  Χρησιµοποι�στε  τα αποθηκευτικ  µ�σα  �κτακτης  ανγκης  για  

να  εντοπ�σετε  το πρ�γραµµα  Product  Recovery.  Για  να  δηµιουργ�σετε  �να  σ$νολο  

δ�σκων  αποκατστασης  προϊ�ντων,  βλ. “∆ηµιουργ�α  και χρ�ση  αποθηκευτικ%ν  

µ�σων  �κτακτης  ανγκης”  στη  σελ�δα  19. 

Αποκατ�σταση � εγκατ�σταση προγραµµ�των οδ�γησης 

συσκευ�ν 

Για  να αποκαταστ�σετε  � να  εγκαταστ�σετε  προγρµµατα  οδ�γησης  συσκευ%ν,  

πρ�πει  να ε�ναι  εγκατεστηµ�νο  στον  υπολογιστ�  σας  το λειτουργικ�  σ$στηµα.  

Βεβαιωθε�τε  �τι  �χετε  την  τεκµηρ�ωση  και  τα µ�σα  αποθ�κευσης  που  περι�χουν  το 

λογισµικ�  για τις  συσκευ�ς.  

Τα  προγρµµατα  οδ�γησης  για  τις  συσκευ�ς  που  �χουν  εγκατασταθε�  απ�  την IBM  

βρ�σκονται  στο  σκληρ�  δ�σκο  του  υπολογιστ�  (συν�θως  στη  µονδα  C), στο  ϕκελο  
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ibmtools\drivers.  Οι οδηγ�ες  για την  εγκατσταση  των  προγραµµτων  οδ�γησης  

συσκευ%ν  (readme.txt)  βρ�σκονται  επ�σης  στο  ϕκελο  ibmtools\drivers.  'λλα  

προγρµµατα  οδ�γησης  συσκευ%ν  βρ�σκονται  στα  µ�σα  αποθ�κευσης  λογισµικο$  

που  παρ�χονται  µε την  κθε  συσκευ�.  

Οι πιο πρ�σϕατες  εκδ�σεις  των  προγραµµτων  οδ�γησης  για συσκευ�ς  που  �χουν  

εγκατασταθε�  απ�  την  IBM  βρ�σκονται  επ�σης  στην  ιστοσελ�δα  

http://www.ibm.com/pc/support/. 

Για  να  αποκαταστ�σετε  το πρ�γραµµα  οδ�γησης  για µια  συσκευ�  που  �χει  

εγκατασταθε�  απ�  την  IBM,  ακολουθ�στε  την  εξ�ς  διαδικασ�α:  

1.   Εκκιν�στε  τον  υπολογιστ�  και το λειτουργικ�  σ$στηµα.  

2.   Χρησιµοποι�στε  το πρ�γραµµα  Windows  Explorer  � το εικον�διο  My  Computer  

για  να εµϕαν�σετε  τη δοµ�  καταλ�γων  του  σκληρο$  σας δ�σκου.  

3.   Ανο�ξτε  το  ϕκελο  C:\IBMTOOLS.  

4.   Ανο�ξτε  το  ϕκελο  drivers.  Στο  ϕκελο  drivers  υπρχουν  διϕοροι  υποϕκελοι  οι 

οπο�οι  �χουν  �νοµα  αντ�στοιχο  µε  τις  διϕορες  συσκευ�ς  που  �χουν  

εγκατασταθε�  στον  υπολογιστ�  σας  (για  παρδειγµα,  audio,  video  κ.ο.κ.).  

5.   Ανο�ξτε  τον  κατλληλο  υποϕκελο.  

6.   Χρησιµοποι�στε  µ�α  απ�  τις  ακ�λουθες  µεθ�δους  για  να  αποκαταστ�σετε  το  

πρ�γραµµα  οδ�γησης  συσκευ�ς:  

v   Αναζητ�στε  στον  υποϕκελο  της  συσκευ�ς  το αρχε�ο  readme.txt,  � κποιο  

λλο  αρχε�ο  µε προ�κταση  .txt,  το οπο�ο  περι�χει  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε 

την  επανεγκατσταση  του προγρµµατος  οδ�γησης  συσκευ�ς.  Το  αρχε�ο  

αυτ�  µπορε�  να  �χει  �νοµα  ανλογο  µε το  λειτουργικ�  σ$στηµα,  π.χ.  

win98.txt.  Το  αρχε�ο  κειµ�νου  περι�χει  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τον τρ�πο  

εγκατστασης  του  προγρµµατος  οδ�γησης  της  συσκευ�ς.  

v   Αν  στον  υποϕκελο  της  συσκευ�ς  υπρχει  �να  αρχε�ο  µε  προ�κταση  .inf,  

µπορε�τε  να χρησιµοποι�σετε  τη λειτουργ�α  Προσθ�κη  ν�ου  υλικο$  (Add  

New  Hardware),  που  ε�ναι  διαθ�σιµη  µ�σω  του  Π�νακα  ελ�γχου  (Control  Panel)  

των  Windows,  για να  εγκαταστ�σετε  ξαν  το πρ�γραµµα  οδ�γησης  συσκευ�ς.  

∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η εγκατσταση  �λων  των προγραµµτων  οδ�γησης  

συσκευ%ν  µε  αυτ�  τη λειτουργ�α.  Στη  λειτουργ�α  Προσθ�κη  ν�ου  υλικο$  

(Add  New  Hardware),  �ταν  σας  ζητηθε�  να καθορ�σετε  το πρ�γραµµα  

οδ�γησης  συσκευ�ς  που  θ�λετε  να εγκαταστ�σετε,  επιλ�ξτε  Απ%  δισκ�τα  

(Have  Disk)  και  στη  συν�χεια  Αναζ�τηση  (Browse). Στη  συν�χεια,  επιλ�ξτε  

το  κατλληλο  πρ�γραµµα  οδ�γησης  συσκευ�ς  (αρχε�ο  *.inf)  απ�  τον  

υποϕκελο  της  συσκευ�ς.  

v   Αναζητ�στε  στον  υποϕκελο  της  συσκευ�ς  �να  αρχε�ο  setup.exe.  

∆ιπλοπατ�στε  στο αρχε�ο  SETUP.EXE  και  ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  

εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.
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Ορισµ�ς συσκευ�ς κτακτης αν�γκης στη σειρ� εκκ�νησης 

µον�δων 

Πριν  ξεκιν�σετε  τη διαδικασ�α  αποκατστασης  απ�  CD,  DVD,  σκληρ�  δ�σκο  USB  

� λλη  εξωτερικ�  συσκευ�,  πρ�πει  πρ%τα  να  αλλξετε  τη σειρ  εκκ�νησης  

µονδων  (startup sequence)  στο πρ�γραµµα  Setup  Utility.  

1.   Αµ�σως  αϕο$  ανψετε  τον υπολογιστ�  σας,  πατ�στε  επανειληµµ�να  το πλ�κτρο  

F1 %στε  να  ενεργοποιηθε�  το πρ�γραµµα  Setup  Utility.  

2.   Επιλ�ξτε  Startup και  πατ�στε  Enter.  

3.   Στη  σειρ  εκκ�νησης  (Startup sequence),  επιλ�ξτε  τη µονδα  εκκ�νησης.  

4.   Αποθηκε$στε  τις ν�ες  ρυθµ�σεις  και  κλε�στε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility.  

5.   Τερµατ�στε  το λειτουργικ�  σ$στηµα  και σβ�στε  τον  υπολογιστ�.  

6.   Επιλ�ξτε  �να απ�  τα  ακ�λουθα:  

v   Αν  �χετε  εξωτερικ�  συσκευ�,  συνδ�στε  τη στον  υπολογιστ�.  

v   Αν  �χετε  CD  � DVD,  τοποθετ�στε  το στον  υπολογιστ�.

7.    Ανψτε  τον  υπολογιστ�.
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Κεϕ�λαιο 4. Πληροϕορ�ες, βο�θεια και υπηρεσ�ες 

Αν  χρειαστε�τε  βο�θεια,  υπηρεσ�ες,  τεχνικ�  υποστ�ριξη  � απλ  περισσ�τερες  

πληροϕορ�ες  για  τα προϊ�ντα  της  IBM,  θα βρε�τε  µια  µεγλη  ποικιλ�α  πηγ%ν  που  

µπορο$ν  να σας  βοηθ�σουν.  Το κεϕλαιο  αυτ�  περι�χει  πληροϕορ�ες  για το  πο$  

µπορε�τε  να απευθυνθε�τε  για  πρ�σθετες  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε την IBM  και  τα 

προϊ�ντα  της,  τι να κνετε  αν αντιµετωπ�σετε  κποιο  πρ�βληµα  µε τον  υπολογιστ�  

σας  και  ποιον  να καλ�σετε  αν χρειαστε�τε  υπηρεσ�ες.  

Πληροϕορ�ες 

Πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τον  υπολογιστ�  και  το τυχ�ν  προεγκατεστηµ�νο  

λογισµικ�  υπρχουν  στην  τεκµηρ�ωση  που  συνοδε$ει  τον  υπολογιστ�  σας.  Η 

τεκµηρ�ωση  αυτ�  περιλαµβνει  �ντυπα  εγχειρ�δια,  ηλεκτρονικ  εγχειρ�δια,  αρχε�α  

README  και  αρχε�α  βο�θειας.  Επ�σης,  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τα προϊ�ντα  της  

IBM  ε�ναι  διαθ�σιµες  στο  ∆ιαδ�κτυο.  

Στο  World Wide  Web µπορε�τε  να  βρε�τε  ενηµερωµ�νες  σχετικ  µε προσωπικο$ς  

υπολογιστ�ς  και  τη  διαθ�σιµη  υποστ�ριξη.  Η διε$θυνση  της  αρχικ�ς  ιστοσελ�δας  

για προσωπικο$ς  υπολογιστ�ς  (Personal  Computing)  ε�ναι:  http://www.ibm.com/pc/.  

Στην  ιστοσελ�δα  http://www.ibm.com/pc/support/ µπορε�τε  να  βρε�τε  πληροϕορ�ες  

σχετικ  µε  την  υποστ�ριξη  προϊ�ντων,  συµπεριλαµβανοµ�νων  των  

υποστηριζ�µενων  επιλογ%ν.  

Μπορε�τε  επ�σης  να παραγγ�λλετε  εκδ�σεις  µ�σω  του  IBM  Publications  Ordering  

System,  στην  ακ�λουθη  διε$θυνση:  

http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/  

cgibin/pbi.cgi.  

Βο�θεια και υπηρεσ�ες 

Αν  αντιµετωπ�σετε  κποιο  πρ�βληµα  µε τον  υπολογιστ�  σας,  υπρχουν  πολλ�ς  

διαθ�σιµες  πηγ�ς  βο�θειας.  

Χρ�ση της τεκµηρ�ωσης και των διαγνωστικ�ν 

προγραµµ�των 

Πολλ  προβλ�µατα  µε τους  υπολογιστ�ς  ε�ναι  δυνατ�  να επιλυθο$ν  χωρ�ς  

εξωτερικ�  βο�θεια.  Αν  παρουσιαστε�  κποιο  πρ�βληµα  στον  υπολογιστ�  σας,  δε�τε  

πρ%τα  τις  πληροϕορ�ες  αντιµετ%πισης  προβληµτων  (troubleshooting)  στην  

τεκµηρ�ωση  του  υπολογιστ�  σας.  Αν  υποψιζεστε  �τι  υπρχει  πρ�βληµα  µε το 

λογισµικ�,  ανατρ�ξτε  στην  τεκµηρ�ωση  (συµπεριλαµβανοµ�νων  των  αρχε�ων  

README  και  της  ηλεκτρονικ�ς  βο�θειας)  που  συνοδε$ει  το λειτουργικ�  σ$στηµα  � 

την  εϕαρµογ�.  
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Οι  περισσ�τεροι  υπολογιστ�ς  και  εξυπηρετητ�ς  (servers)  συνοδε$ονται  απ�  �να  

σ$νολο  διαγνωστικ%ν  προγραµµτων  που  µπορο$ν  να  βοηθ�σουν  στον  εντοπισµ�  

προβληµτων  υλικο$  εξοπλισµο$.  Για πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τη χρ�ση  των  

διαγνωστικ%ν  προγραµµτων,  ανατρ�ξτε  στις  πληροϕορ�ες  εντοπισµο$  

προβληµτων  στην  τεκµηρ�ωση  που  συνοδε$ει  τον υπολογιστ�  σας.  

Οι  πληροϕορ�ες  αντιµετ%πισης  προβληµτων  � τα διαγνωστικ  προγρµµατα  

µπορε�  να σας  πληροϕορ�σουν  �τι  χρειζεστε  πρ�σθετα  � αναβαθµισµ�να  

προγρµµατα  οδ�γησης  συσκευ%ν  � λλο  λογισµικ�.  Η IBM  διατηρε�  ιστοσελ�δες  

στο  World Wide  Web �που  µπορε�τε  να  βρε�τε  τις  τελευτα�ες  τεχνικ�ς  πληροϕορ�ες  

και  να µεταϕορτ%σετε  προγρµµατα  οδ�γησης  συσκευ%ν  και  αναβαθµ�σεις.  

Επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  http://www.ibm.com/pc/support/ και ακολουθ�στε  τις  

οδηγ�ες.  

Κλ�ση για παροχ� υπηρεσι�ν 

Αν  �χετε  προσπαθ�σει  να  επιλ$σετε  το  πρ�βληµα  µ�νοι  σας  και  χρειζεστε  

βο�θεια,  κατ  τη διρκεια  της  περι�δου  εγγ$ησης,  µπορε�τε  να  λβετε  βο�θεια  και  

πληροϕορ�ες  απ�  το τηλ�ϕωνο  µ�σω  του  Κ�ντρου  Υποστ�ριξης.  Οι  ακ�λουθες  

υπηρεσ�ες  ε�ναι  διαθ�σιµες  κατ  τη διρκεια  της  περι�δου  εγγ$ησης:  

v   Εντοπισµ%ς  προβληµ�των  - Εκπαιδευµ�νο  προσωπικ�  ε�ναι  �τοιµο  να σας  

βοηθ�σει  να διαπιστ%σετε  αν υπρχει  πρ�βληµα  µε τον  υλικ�  εξοπλισµ�  και  να  

αποϕασ�σετε  τις  εν�ργειες  στις  οπο�ες  θα  πρ�πει  να  προβε�τε  για να διορθ%σετε  

το πρ�βληµα.  

v   Επισκευ�  υλικο�  εξοπλισµο�  - Αν  διαπιστωθε�  �τι  το πρ�βληµα  οϕε�λεται  σε 

υλικ�  εξοπλισµ�  που  καλ$πτεται  απ�  εγγ$ηση,  εκπαιδευµ�νο  προσωπικ�  

υπηρεσι%ν  ε�ναι  �τοιµο  να σας  παρσχει  τις  κατλληλες  υπηρεσ�ες.  

v   ∆ιαχε�ριση  µηχανικ�ν  τροποποι�σεων  - Σε  ορισµ�νες  περιπτ%σεις,  µπορε�  να  

απαιτο$νται  αλλαγ�ς  µετ  την  π%ληση  του προϊ�ντος.  Η IBM  � ο µεταπωλητ�ς  

απ�  τον  οπο�ο  αγορσατε  το προϊ�ν,  αν �χει  τη σχετικ�  εξουσιοδ�τηση  απ�  την  

IBM,  θα προβε�  σε  κατλληλες  για τον  υλικ�  εξοπλισµ�  σας  µηχανικ�ς  

τροποποι�σεις  (engineering  changes).

∆εν  καλ$πτονται  τα εξ�ς:  

v   Αντικατσταση  � χρ�ση  εξαρτηµτων  µη-IBM  � εξαρτηµτων  IBM  που  δεν  

καλ$πτονται  απ�  εγγ$ηση.  @λα  τα  καλυπτ�µενα  απ�  εγγ$ηση  εξαρτ�µατα  �χουν  

�ναν  επταψ�ϕιο  προσδιοριστικ�  αριθµ�,  της  µορϕ�ς  IBM  FRU  XXXXXXX.  

v   Προσδιορισµ�ς  της  αιτ�ας  προβληµτων  λογισµικο$.  

v   Ρ$θµιση  του  BIOS  ως  τµ�µα  µιας  εγκατστασης  � αναβθµισης.  

v   Αλλαγ�ς,  τροποποι�σεις  � αναβαθµ�σεις  προγραµµτων  οδ�γησης  συσκευ%ν.  

v   Εγκατσταση  και  συντ�ρηση  λειτουργικ%ν  συστηµτων  δικτ$ων  (NOS).  

v   Εγκατσταση  και  συντ�ρηση  προγραµµτων  εϕαρµογ%ν.

Για  πλ�ρη  περιγραϕ�  των  �ρων  της  εγγ$ησης,  ανατρ�ξτε  στη  ∆�λωση  

Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης.  Κρατ�στε  την  απ�δειξη  αγορς  %στε  να  µπορε�τε  να 

λβετε  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης.  
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Στις  Η.Π.Α.  και  στον  Καναδ,  οι υπηρεσ�ες  αυτ�ς  ε�ναι  διαθ�σιµες  24 %ρες  την 

ηµ�ρα,  7 ηµ�ρες  την  εβδοµδα.  Στο  Ηνωµ�νο  Βασ�λειο,  οι υπηρεσ�ες  αυτ�ς  ε�ναι  

διαθ�σιµες  απ�  ∆ευτ�ρα  �ως  Παρασκευ�,  9:00  π.µ.  - 6:00  µ.µ.  

Σηµε�ωση:   Οι  χρ�νοι  απ�κρισης  µπορε�  να  ποικ�λλουν.  Μπορε�  να εξαιρο$νται  

ορισµ�νες  αργ�ες.  

Αν  ε�ναι  δυνατ�,  συνιστται  να ε�στε  στον  υπολογιστ�  σας  �ταν  καλε�τε.  

Παρακαλο$µε  να �χετε  πρ�χειρες  τις ακ�λουθες  πληροϕορ�ες:  

v   Τ$πος  και µοντ�λο  µηχαν�ς  

v   Αριθµο�  σειρς  των  προϊ�ντων  υλικο$  εξοπλισµο$  της  IBM  

v   Περιγραϕ�  του  προβλ�µατος  

v   Ακριβ�ς  διατ$πωση  των  µηνυµτων  σϕαλµτων  

v   Πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τη σ$νθεση  υλικο$  εξοπλισµο$  και λογισµικο$

Αριθµο� τηλεϕ�νου 

Για  �ναν  κατλογο  µε τους  αριθµο$ς  τηλεϕ%νου  που  µπορε�τε  να καλ�σετε  για  να 

ζητ�σετε  υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και  υποστ�ριξης,  βλ. “Παγκ�σµιος  Τηλεϕωνικ�ς  

Κατλογος”  στη  σελ�δα  65.  Οι αριθµο�  τηλεϕ%νου  υπ�κεινται  σε αλλαγ�  χωρ�ς  

ειδοπο�ηση.  Για  τους  τρ�χοντες  αριθµο$ς  τηλεϕ%νου,  µεταβε�τε  στην  ιστοσελ�δα  

www.ibm.com/pc/support και  επιλ�ξτε  Support  phone  list.  

Σε �λες  τις λλες  χ%ρες  και  περιοχ�ς,  επικοινων�στε  µε το µεταπωλητ�  � τον  

εκπρ�σωπο  µρκετινγκ  σας.  

<λλες υπηρεσ�ες 

Το  Update  Connector™ ε�ναι  �να  εργαλε�ο  εξ  αποστσεως  επικοινων�ας  που  µπορε�  

να χρησιµοποιηθε�  σε  µερικο$ς  υπολογιστ�ς  για την  επικοινων�α  µε  το Κ�ντρο  

Υποστ�ριξης.  Το Update  Connector  σας  δ�νει  τη δυνατ�τητα  να λαµβνετε  και  να 

µεταϕορτ%νετε  αναβαθµ�σεις  για  λογισµικ�  που  παρ�χεται  µαζ�  µε τον  υπολογιστ�  

σας.  

Αν  ταξιδε$ετε  µε  τον  υπολογιστ�  σας  � τον  µετεγκαταστ�σετε  σε χ%ρα  στην  οπο�α  

πωλε�ται  ο συγκεκριµ�νος  τ$πος  µηχαν�ς  ThinkCentre,  ο υπολογιστ�ς  µπορε�  να 

καλ$πτεται  απ�  την  Υπηρεσ�α  ∆ιεθνο$ς  Εγγ$ησης  (International  Warranty Service),  η 

οπο�α  σας  παρ�χει  αυτοµτως  το δικα�ωµα  να λαµβνετε  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  καθ’  

�λη  τη διρκεια  της  περι�δου  εγγ$ησης.  Οι υπηρεσ�ες  θα  παρ�χονται  απ�  την  IBM  

� απ�  µεταπωλητ�ς  της  IBM  που  ε�ναι  εξουσιοδοτηµ�νοι  να παρ�χουν  υπηρεσ�ες  

εγγ$ησης.  

Οι µ�θοδοι  και  οι διαδικασ�ες  παροχ�ς  υπηρεσι%ν  µπορε�  να διαϕ�ρουν  απ�  χ%ρα  

σε χ%ρα  και  ορισµ�νες  υπηρεσ�ες  µπορε�  να µην  ε�ναι  διαθ�σιµες  σε �λες  τις 

χ%ρες.  Η Υπηρεσ�α  ∆ιεθνο$ς  Εγγ$ησης  παρ�χεται  µε  τη µ�θοδο  (π.χ.  depot,  

µεταϕορ  απ�  τον  πελτη  στο  κ�ντρο  παροχ�ς  υπηρεσι%ν  (carry-in)  � επ�  τ�που  

υπηρεσ�ες)  που  χρησιµοποιε�ται  στη  χ%ρα  παροχ�ς  υπηρεσι%ν.  Τα  κ�ντρα  παροχ�ς  

υπηρεσι%ν  σε  ορισµ�νες  χ%ρες  µπορε�  να  µην  ε�ναι  σε  θ�ση  να παρσχουν  
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υπηρεσ�ες  για �λα  τα µοντ�λα  εν�ς  συγκεκριµ�νου  τ$που  µηχαν�ς.  Σε  ορισµ�νες  

χ%ρες,  µπορε�  να  ισχ$ουν  χρε%σεις  και περιορισµο�  κατ  την παροχ�  των  

υπηρεσι%ν.  

Για  να προσδιορ�σετε  αν ο υπολογιστ�ς  σας  καλ$πτεται  απ�  την  Υπηρεσ�α  

∆ιεθνο$ς  Εγγ$ησης  και  να δε�τε  τον  κατλογο  των  χωρ%ν  στις  οπο�ες  ε�ναι  

διαθ�σιµες  οι υπηρεσ�ες  εγγ$ησης,  µεταβε�τε  στην  ιστοσελ�δα  

http://www.ibm.com/pc/support/ και  επιλ�ξτε  Warranty Lookup. Οι καλυπτ�µενοι  

υπολογιστ�ς  προσδιορ�ζονται  απ�  τους  τετραψ�ϕιους  τ$πους  µηχαν�ς.  Για  

περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε την  Υπηρεσ�α  ∆ιεθνο$ς  Εγγ$ησης,  βλ. 

Service  Announcement  601-034  στο  site  http://www.ibm.com/.  Επιλ�ξτε  διαδοχικ  

Support  & downloads, Announcement  letters  και Announcements  search. Στο  πεδ�ο  

Search  by letter  number  only, πληκτρολογ�στε  601-034  και πατ�στε  Search. 

Η υπηρεσ�α  Integrated  Technology  Services  της  IBM  παρ�χει  υποστ�ριξη  για 

συστ�µατα  πληροϕορικ�ς  και  µια  ευρε�α  ποικιλ�α  απ�  υπηρεσ�ες  υλοπο�ησης  και 

διαχε�ρισης.  Για  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τις  υπηρεσ�ες  αυτ�ς,  επισκεϕθε�τε  το site 

του  τµ�µατος  Integrated  Technology  Services,  στη  διε$θυνση  

http://www.ibm.com/services/its/.  

Για  τεχνικ�  υποστ�ριξη  κατ  την  εγκατσταση  Service  Packs  � για ερωτ�σεις  

σχετικ  µε τα  Service  Packs  του  προεγκατεστηµ�νου  προϊ�ντος  Microsoft  Windows,  

ανατρ�ξτε  στην  ιστοσελ�δα  Microsoft  Product  Support  Services  στη  διε$θυνση  

http://support.microsoft.com/directory/, � επικοινων�στε  µε  το  Κ�ντρο  Υποστ�ριξης.  

Σε  ορισµ�νες  περιπτ%σεις  χρειζεται  να καταβλετε  χρηµατικ�  αντ�τιµο.  

Αγορ� πρ�σθετων υπηρεσι�ν 

Κατ  τη  διρκεια  της  περι�δου  εγγ$ησης  και  µετ  τη λ�ξη  της,  µπορε�τε  να 

αγορσετε  πρ�σθετες  υπηρεσ�ες,  �πως:  υποστ�ριξη  για  υλικ�  εξοπλισµ�,  

λειτουργικ  συστ�µατα  και  εϕαρµογ�ς  της  IBM  � λλης  εταιρε�ας,  εγκατσταση  

και  ρ$θµιση  δικτ$ων,  επισκευ�  αναβαθµισµ�νου  εξοπλισµο$  και  εγκατσταση  

λογισµικο$.  Η διαθεσιµ�τητα  και  η ονοµασ�α  των  υπηρεσι%ν  µπορε�  να διαϕ�ρει  

ανλογα  µε τη χ%ρα  � την  περιοχ�.  

Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε  αυτ�ς  τις  υπηρεσ�ες,  βλ. τις  

ηλεκτρονικ�ς  πληροϕορ�ες.  
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Κεϕ�λαιο 5. ∆ι�γνωση και αντιµετ�πιση προβληµ�των 

Στο  κεϕλαιο  αυτ�  περιγρϕονται  ορισµ�να  βασικ  εργαλε�α  για  τη διγνωση  και 

την  αντιµετ%πιση  προβληµτων.  Αν  το συγκεκριµ�νο  πρ�βληµα  που  αντιµετωπ�ζετε  

δεν  αναϕ�ρεται  εδ%,  ανατρ�ξτε  στο  Access  IBM  για πιο  λεπτοµερε�ς  πληροϕορ�ες  

σχετικ  µε  την  αντιµετ%πιση  προβληµτων  � βλ. “Πρ�σθετη  βο�θεια”  στη  σελ�δα  

xiii.  

Αντιµετ�πιση βασικ�ν προβληµ�των 

 Σ�µπτωµα  Εν�ργεια  

Ο υπολογιστ�ς  δεν ανβει 

�ταν παττε το διακ�πτη  

λειτουργ�ας.  

Βεβαιωθε�τε  �τι: 

v   Το καλ%διο  ρε$µατος  ε�ναι συνδεδεµ�νο  στον υπολογιστ�  και 

σε µια πρ�ζα  που λειτουργε�.  

v   Αν υπρχει  δε$τερος  διακ�πτης  λειτουργ�ας  στο π�σω µ�ρος  

του υπολογιστ�,  βεβαιωθε�τε  �τι ε�ναι  αναµµ�νος.  Ελ�γξτε  

την ενδεικτικ�  λυχν�α τροϕοδοσ�ας  στο εµπρ�ς  µ�ρος  του 

υπολογιστ�  για να βεβαιωθε�τε  �τι ο υπολογιστ�ς  ε�ναι 

αναµµ�νος.  

v   Το τροϕοδοτικ�  και η πλακ�τα  συστ�µατος  λειτουργο$ν.  Βλ. 

“∆ιαγνωστικ�ς  ϕωτειν�ς  ενδε�ξεις  (LED)”  στη σελ�δα 29.

Αν  δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το πρ�βληµα,  ζητ�στε  να 

επισκευαστε�  ο υπολογιστ�ς.  

Η οθ�νη  ε�ναι κεν�. Βεβαιωθε�τε  �τι: 

v   Το καλ%διο  της οθ�νης  ε�ναι σωστ συνδεδεµ�νο  στο π�σω 

µ�ρος της οθ�νης  και του υπολογιστ�.  

v   Το καλ%διο  ρε$µατος  της οθ�νης  ε�ναι συνδεδεµ�νο  στην 

οθ�νη  και σε µια πρ�ζα που λειτουργε�.  

v   Η οθ�νη ε�ναι αναµµ�νη  και �χουν ρυθµιστε�  σωστ η 

ϕωτειν�τητα  (Brightness)  και η αντ�θεση  (Contrast).  

v   Το καλ%διο  σ�µατος  της οθ�νης  ε�ναι καλ συνδεδεµ�νο  στην 

οθ�νη  και στην κατλληλη  υποδοχ� του υπολογιστ�.  

v   Το τροϕοδοτικ�  και η πλακ�τα  συστ�µατος  λειτουργο$ν.  Βλ. 

“∆ιαγνωστικ�ς  ϕωτειν�ς  ενδε�ξεις  (LED)”  στη σελ�δα 29.

Σηµε�ωση:  Αν ο υπολογιστ�ς  σας �χει δ$ο υποδοχ�ς  οθ�νης,  

βεβαιωθε�τε  �τι η οθ�νη  ε�ναι συνδεδεµ�νη  στην υποδοχ�  της 

θ$ρας AGP και �χι στην  υποδοχ�  της πλακ�τας συστ�µατος.  Βλ. 

το Β�µα 4 στη σελ�δα 5. 

Αν δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το πρ�βληµα,  ζητ�στε  να 

επισκευαστε�  ο υπολογιστ�ς.  
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Σ�µπτωµα  Εν�ργεια  

Το πληκτρολ�γιο  δεν 

λειτουργε�.  Ο 

υπολογιστ�ς  δεν 

ανταποκρ�νεται  �ταν 

χρησιµοποιε�τε  το 

πληκτρολ�γιο.  

Βεβαιωθε�τε  �τι: 

v   Ο υπολογιστ�ς  και η οθ�νη  λειτουργο$ν  και �χουν ρυθµιστε�  

σωστ  η ϕωτειν�τητα  (Brightness)  και η αντ�θεση  (Contrast).  

v   Το πληκτρολ�γιο  ε�ναι σωστ συνδεδεµ�νο  στην κατλληλη  

υποδοχ�  του υπολογιστ�.  

v   ∆εν �χουν κολλ�σει  κποια πλ�κτρα.

Αν  δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το πρ�βληµα,  ζητ�στε  να 

επισκευαστε�  ο υπολογιστ�ς.  

Το πληκτρολ�γιο  IBM 

Enhanced  Performance  

USB Keyboard  δεν 

λειτουργε�.  

Βεβαιωθε�τε  �τι: 

v   Ο υπολογιστ�ς  ε�ναι αναµµ�νος.  

v   Το πληκτρολ�γιο  ε�ναι σωστ συνδεδεµ�νο  σε µια υποδοχ�  

USB στο π�σω µ�ρος του υπολογιστ�.  

v   ∆εν �χουν κολλ�σει  κποια πλ�κτρα.

Αν  δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το πρ�βληµα,  ζητ�στε  να 

επισκευαστε�  ο υπολογιστ�ς.  

Το ποντ�κι  δεν 

λειτουργε�.  Ο 

υπολογιστ�ς  δεν 

ανταποκρ�νεται  �ταν 

χρησιµοποιε�τε  το 

ποντ�κι.  

Σηµε�ωση:  Αυτ� ισχ$ει 

µ�νο για µηχανικ�  

ποντ�κι.  

Καθαρ�στε  το ποντ�κι.  Βεβαιωθε�τε  �τι: 

v   Ο υπολογιστ�ς  και η οθ�νη  λειτουργο$ν  και �χουν ρυθµιστε�  

σωστ  η ϕωτειν�τητα  (Brightness)  και η αντ�θεση  (Contrast).  

v   Το ποντ�κι  ε�ναι σωστ συνδεδεµ�νο  στην κατλληλη  

υποδοχ�  του υπολογιστ�.

Αν  δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το πρ�βληµα,  ζητ�στε  να 

επισκευαστε�  ο υπολογιστ�ς.  

Το λειτουργικ�  σ$στηµα  

δεν εκκινε�ται.  

Βεβαιωθε�τε  �τι: 

v   ∆εν υπρχει  δισκ�τα  στη µονδα δισκ�τας.

v    Η σειρ εκκ�νησης  µονδων  περιλαµβνει  τη συσκευ�  �που 

βρ�σκεται  το λειτουργικ�  σ$στηµα.  Συν�θως,  το λειτουργικ�  

σ$στηµα  βρ�σκεται  στο σκληρ�  δ�σκο. 

Κατ τη διρκεια  της εκκ�νησης,  περιµ�νετε  να εµϕανιστε�  το 

µ�νυµα  προτροπ�ς  για την �ναρξη του προγρµµατος  Setup 

Utility.  Πατ�στε  το λειτουργικ�  πλ�κτρο  που καθορ�ζεται.  

Ελ�γξτε  τη σειρ εκκ�νησης  συσκευ%ν  (startup sequence)  στο 

πρ�γραµµα  Setup Utility.

Αν δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το πρ�βληµα,  ζητ�στε  να 

επισκευαστε�  ο υπολογιστ�ς.  

Εµϕαν�ζεται  �νας κωδικ�ς  

σϕλµατος  πριν την 

εκκ�νηση  του 

λειτουργικο$  συστ�µατος.  

Καταγρψτε  τον κωδικ� και ανατρ�ξτε  στην εν�τητα  “Κωδικο�  

σϕλµατος”  στη σελ�δα 31. 
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Σ�µπτωµα  Εν�ργεια  

Ακο$γεται  µια σειρ απ� 

προειδοποιητικο$ς  �χους 

πριν την εκκ�νηση  του 

λειτουργικο$  συστ�µατος.  

Βεβαιωθε�τε  �τι δεν �χουν κολλ�σει  κποια πλ�κτρα.  

Αν δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το πρ�βληµα,  ζητ�στε  να 

επισκευαστε�  ο υπολογιστ�ς.
  

∆ιαγνωστικς ϕωτεινς ενδε�ξεις (LED) 

Μερικο�  τ$ποι  µηχαν�ς  �χουν  δ$ο  LED  που  βρ�σκονται  στο τροϕοδοτικ�  στο π�σω  

µ�ρος  του  υπολογιστ�.  Το  LED  του  διακ�πτη  λειτουργ�ας  που  βρ�σκεται  στο  

µπροστιν�  µ�ρος  του  υπολογιστ�  και  τα δ$ο  LED  που  βρ�σκονται  στο  π�σω  µ�ρος  

του  υπολογιστ�  σας βοηθο$ν  να διαπιστ%νετε  αν  λειτουργο$ν  το τροϕοδοτικ�  και  η 

πλακ�τα  συστ�µατος.  Ο ακ�λουθος  π�νακας  περιγρϕει  τη διγνωση  µε βση  τα 

LED.  

 LED διακ%πτη  

λειτουργ�ας  

Πρ�σινο  

LED 

Κ�τρινο  

LED ∆ι�γνωση  

Σβηστ� Σβηστ�  Σβηστ�  Επιλ�ξτε  πρ%τα τα ακ�λουθα:  

v   Ε�ναι συνδεδεµ�νο  το καλ%διο  ρε$µατος;  

v   Ε�ναι αναµµ�νο  το πολ$µπριζο;

Βλβη  του τροϕοδοτικο$  

Σβηστ� (Αϕο$ 

πατ�σετε  το 

διακ�πτη  

λειτουργ�ας)  

Αναµµ�νο  Σβηστ�  Βλβη  της πλακ�τας  συστ�µατος  

Αναµµ�νο  Αναµµ�νο  Αναµµ�νο  Βλβη  του τροϕοδοτικο$  

Αναµµ�νο  Αναµµ�νο  Σβηστ�  Ενδε�ξεις  κανονικ�ς  λειτουργ�ας,  αλλ αν ο 

υπολογιστ�ς  δεν λειτουργε�  κανονικ  τ�τε 

υπρχει  βλβη στην πλακ�τα  συστ�µατος  � 

στο µικροεπεξεργαστ�
  

Αν  δεν  µπορε�τε  να διορθ%σετε  το πρ�βληµα,  ζητ�στε  να  επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.  

Σηµε�ωση:   Για  να  γ�νει  επανεκκ�νηση  του  υπολογιστ�  �ταν  ε�ναι  αναµµ�νο  �να  

κ�τρινο  LED,  αποσυνδ�στε  το καλ%διο  ρε$µατος.  

PC Doctor Dos Diagnostics 

Το  πρ�γραµµα  PC Doctor  Dos  Diagnostics  λειτουργε�  ανεξρτητα  απ�  το 

λειτουργικ�  σ$στηµα.  Μπορε�τε  να χρησιµοποι�σετε  αυτ�  το πρ�γραµµα  για να  

ελ�γξετε  τον υλικ�  εξοπλισµ�  του  υπολογιστ�  σας.  Το  πρ�γραµµα  αυτ�  

χρησιµοποιε�ται  �ταν  δεν  ε�ναι  δυνατ�  να χρησιµοποιηθο$ν  λλες  µ�θοδοι  � �ταν  
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µε  λλες  µεθ�δους  δεν  �χει  καταστε�  δυνατ�  να προσδιοριστε�  η αιτ�α  εν�ς  

προβλ�µατος  που  ε�ναι  πιθαν�  να σχετ�ζεται  µε τον υλικ�  εξοπλισµ�.  

Μπορε�τε  να εκτελ�σετε  το διαγνωστικ�  εργαλε�ο  χρησιµοποι%ντας  το πρ�γραµµα  

Product  Recovery  που  βρ�σκεται  στο  σκληρ�  σας δ�σκο.  Εναλλακτικ,  µπορε�τε  να 

δηµιουργ�σετε  εκκιν�σιµες  διαγνωστικ�ς  δισκ�τες  απ�  το πρ�γραµµα  Product  

Recovery.  

Μπορε�τε  επ�σης  να  µεταϕορτ%σετε  την τελευτα�α  �κδοση  του διαγνωστικο$  

προγρµµατος  απ�  την  ιστοσελ�δα  http://www.ibm.com/pc/support/. 

Πληκτρολογ�στε  τον  τ$πο  και  το µοντ�λο  του  υπολογιστ�  σας  στο  πεδ�ο  Quick  

Path  για να βρε�τε  τα κατλληλα  µεταϕορτ%σιµα  αρχε�α  για τον  υπολογιστ�  σας.  

Εκτλεση διαγνωστικο  εργαλε�ου απ� το πρ�γραµµα 

Product Recovery 

Για  να εκτελ�σετε  το διαγνωστικ�  εργαλε�ο  απ�  το πρ�γραµµα  Product  Recovery,  

ακολουθ�στε  την  εξ�ς  διαδικασ�α:  

1.   Τερµατ�στε  το λειτουργικ�  σ$στηµα  και σβ�στε  τον  υπολογιστ�.  

2.   @ταν  ανψετε  τον υπολογιστ�  σας,  πατ�στε  το πλ�κτρο  Enter  �ταν  σας  ζητηθε�  

στην  οθ�νη  για  να ενεργοποιηθε�  το  πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery.  

3.   Απ�  το  κ$ριο  µενο$,  επιλ�ξτε  Diagnose  Hardware. 

4.   Ακολουθ�στε  τις οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.  

5.   Επανεκκιν�στε  τον  υπολογιστ�.

∆ηµιουργ�α διαγνωστικ�ς δισκτας 

Για  να δηµιουργ�σετε  µια  διαγνωστικ�  δισκ�τα,  ακολουθ�στε  την  εξ�ς  διαδικασ�α:  

1.   Τερµατ�στε  το λειτουργικ�  σ$στηµα  και σβ�στε  τον  υπολογιστ�.  

2.   @ταν  ανψετε  τον υπολογιστ�  σας,  πατ�στε  το πλ�κτρο  Enter  �ταν  σας  ζητηθε�  

στην  οθ�νη  για  να ενεργοποιηθε�  το  πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery.  

3.   Απ�  το  κ$ριο  µενο$,  επιλ�ξτε  Create  a diagnostics  disk. 

4.   Ακολουθ�στε  τις οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.  

5.   @ταν  σας ζητηθε�,  τοποθετ�στε  µια κεν�,  µορϕοποιηµ�νη  δισκ�τα  στη  µονδα  

δισκ�τας  και  ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.

Σηµει�σεις:   

1.   Μπορε�τε  επ�σης  να µεταϕορτ%σετε  την  τελευτα�α  �κδοση  του διαγνωστικο$  

προγρµµατος  απ�  την  ιστοσελ�δα  http://www.ibm.com/pc/support/. 

Πληκτρολογ�στε  τον  τ$πο  του  υπολογιστ�  σας  στο  πεδ�ο  Quick  Path  για να 

βρε�τε  τα κατλληλα  µεταϕορτ%σιµα  αρχε�α  για  τον  υπολογιστ�  σας.  

2.   Για  συστ�µατα  χωρ�ς  µονδα  δισκ�τας,  µπορε�τε  να µεταϕορτ%σετε  �να  CD 

image  αυτ�µατης  εκκ�νησης  (γνωστ�  και  ως  .iso  image)  του  διαγνωστικο$  

προγρµµατος  απ�  την  ιστοσελ�δα  http://www.ibm.com/pc/support.
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Εκτλεση διαγνωστικ�ς δισκτας 

Για  να  εκτελ�σετε  τη διαγνωστικ�  δισκ�τα  � το αντ�στοιχο  CD  image,  ακολουθ�στε  

την  εξ�ς  διαδικασ�α:  

1.   Τερµατ�στε  το λειτουργικ�  σ$στηµα  και  σβ�στε  τον υπολογιστ�.  

2.   Τοποθετ�στε  τη διαγνωστικ�  δισκ�τα  στη  µονδα  δισκ�τας  � το CD  στη  µονδα  

CD.  

3.   Ανψτε  τον  υπολογιστ�.  

4.   Ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.  Για βο�θεια,  πατ�στε  

F1.  

5.   @ταν  το πρ�γραµµα  ολοκληρωθε�,  αϕαιρ�στε  τη δισκ�τα  απ�  τη µονδα  

δισκ�τας  � το CD  απ�  τη µονδα  CD.  

6.   Τερµατ�στε  και  επανεκκιν�στε  τον υπολογιστ�.

Κωδικο� σϕ�λµατος 

Ο ακ�λουθος  π�νακας  περιλαµβνει  κποιους  απ�  τους  πιο  συνηθισµ�νους  κωδικο$ς  

σϕλµατος  που  µπορε�  να εµϕανιστο$ν  �ταν  ο υπολογιστ�ς  εκτελε�  τη διαδικασ�α  

αυτ�µατου  ελ�γχου  κατ  την εκκ�νηση  (POST).  

v   Καταγρψτε  τους  κωδικο$ς  σϕλµατος  που  παρουσιζονται.  Αν καλ�σετε  για 

τεχνικ�  υποστ�ριξη,  θα σας ζητηθο$ν  αυτο�  οι κωδικο�.  

v   Αν  εµϕαν�ζονται  πολλο�  κωδικο�  σϕλµατος,  επιλ$στε  τα αντ�στοιχα  προβλ�µατα  

µε την  �δια  σειρ  µε την  οπο�α  εµϕαν�ζονται  οι κωδικο�  σϕλµατος.  Συν�θως,  αν  

επιλ$σετε  τον  πρ%το  κωδικ�  σϕλµατος  θα  επιλυθο$ν  και οι επ�µενοι.  

v   Αν  ο κωδικ�ς  σϕλµατος  δεν  υπρχει  στον  π�νακα  που  ακολουθε�,  χρειζεται  πιο  

σ$νθετη  ανλυση  του  προβλ�µατος.  

–   Αν  το λειτουργικ�  σ$στηµα  εκκινε�ται  �ταν  ανβετε  τον  υπολογιστ�,  βλ. την  

εν�τητα  “PC  Doctor  Dos  Diagnostics”  στη  σελ�δα  29 για  να  εκτελ�σετε  µια  

διαγνωστικ�  ανλυση  του  προβλ�µατος.  Επ�σης  µπορε�τε  να 

χρησιµοποι�σετε  το Access  IBM  για  να συλλ�ξετε  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  

σχετικ  µε την  επ�λυση  προβληµτων.  

–   Αν  το λειτουργικ�  σ$στηµα  δεν  εκκινε�ται,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.

 Κωδικ%ς  Περιγραϕ�  Εν�ργεια  

135 Βλβη  ανεµιστ�ρα  Ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.  
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Κωδικ%ς  Περιγραϕ�  Εν�ργεια  

162 (γινε  κποια  αλλαγ�  στη 

σ$νθεση  των συσκευ%ν.  

Βεβαιωθε�τε  �τι: 

v   @λες οι εξωτερικ�ς  συσκευ�ς  ε�ναι 

αναµµ�νες.  

v   @λες οι συσκευ�ς  �χουν 

εγκατασταθε�  σωστ και ε�ναι καλ 

συνδεδεµ�νες  στα καλ%δι  τους.

Επαναϕ�ρετε  τις προεπιλεγµ�νες  

ρυθµ�σεις  χρησιµοποι%ντας  το 

πρ�γραµµα  Setup Utility.  

Αν δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το 

πρ�βληµα,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.  

164 Το µ�γεθος  της µν�µης  του 

συστ�µατος  ε�ναι µικρ�τερο  απ� 

το αναµεν�µενο.  

Προσθ�στε  περισσ�τερη  µν�µη στον 

υπολογιστ�  � χρησιµοποι�στε  το 

πρ�γραµµα  Setup Utility για να 

αποδεχθε�τε  το ν�ο µ�γεθος  µν�µης.  

Αν δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το 

πρ�βληµα,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.  

210 � 211 Παρουσιστηκε  σϕλµα  στο 

πληκτρολ�γιο.  

Βεβαιωθε�τε  �τι: 

v   Το πληκτρολ�γιο  ε�ναι σωστ 

συνδεδεµ�νο.  

v   ∆εν �χουν κολλ�σει  κποια 

πλ�κτρα.

Αν δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το 

πρ�βληµα,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.  

250 Η µπαταρ�α  ε�ναι ελαττωµατικ�.  Αντικαταστ�στε  την µπαταρ�α. Βλ. τη 

διαδικασ�α  αντικατστασης  της 

µπαταρ�ας  στο ηλεκτρονικ�  εγχειρ�διο  

χρ�σης  (User  Guide), το οπο�ο ε�ναι 

διαθ�σιµο  µ�σω του Access IBM.  

270 � 271 Σϕλµα  στο ρολ�ι πραγµατικο$  

χρ�νου  (real-time  clock) 

Ορ�στε  την ηµεροµην�α  και την %ρα 

χρησιµοποι%ντας  το πρ�γραµµα  Setup 

Utility.  

Αν δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το 

πρ�βληµα,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.  
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Κωδικ%ς  Περιγραϕ�  Εν�ργεια  

662 (γινε κποια  αλλαγ�  στη 

σ$νθεση.  

Προστ�θηκε  � αϕαιρ�θηκε  µια µονδα 

δισκ�τας.  

v   Επαναϕ�ρετε  την προηγο$µενη  

σ$νθεση  του µηχαν�µατος.  

� 

v   Αποδεχθε�τε  τη ν�α σ$νθεση  

χρησιµοποι%ντας  το πρ�γραµµα  

Setup Utility.

Αν  δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το 

πρ�βληµα,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.  

1762 (γινε κποια  αλλαγ�  στη 

σ$νθεση.  

Προστ�θηκε  � αϕαιρ�θηκε  µια µονδα 

σκληρο$ δ�σκου.  

v   Επαναϕ�ρετε  την προηγο$µενη  

σ$νθεση  του µηχαν�µατος.  

� 

v   Αποδεχθε�τε  τη ν�α σ$νθεση  

χρησιµοποι%ντας  το πρ�γραµµα  

Setup Utility.

Αν  δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το 

πρ�βληµα,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.  

1962 ∆εν βρ�θηκε  λειτουργικ�  

σ$στηµα  � καµ�α απ� τις 

συσκευ�ς  στη σειρ εκκ�νησης  

µονδων  δεν �χει �γκυρο  boot 

record.  

Αλλξτε  τη σειρ εκκ�νησης  συσκευ%ν  

(startup sequence) χρησιµοποι%ντας  το 

πρ�γραµµα  Setup Utility.  

Αν δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το 

πρ�βληµα,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.  

5962 (γινε κποια  αλλαγ�  στη 

σ$νθεση.  

Προστ�θηκε  � αϕαιρ�θηκε  µια 

συσκευ�  ATAPI. 

v   Επαναϕ�ρετε  την προηγο$µενη  

σ$νθεση  του µηχαν�µατος.  

� 

v   Αποδεχθε�τε  τη ν�α σ$νθεση  

χρησιµοποι%ντας  το πρ�γραµµα  

Setup Utility.

Αν  δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το 

πρ�βληµα,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.  
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Κωδικ%ς  Περιγραϕ�  Εν�ργεια  

8603 Σϕλµα  συσκευ�ς  κατδειξης  

∆εν εντοπ�στηκε  ποντ�κι.  

v   Εγκαταστ�στε  ποντ�κι.  

� 

v   Ορ�στε σωστ  την επιλογ�  που 

αϕορ στο ποντ�κι χρησιµοποι%ντας  

το πρ�γραµµα  Setup Utility.

Αν  δεν µπορε�τε  να διορθ%σετε  το 

πρ�βληµα,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.
  

Ηχητικ� σ�µατα της διαδικασ�ας POST 

Τα  ηχητικ  σ�µατα  ε�ναι  �νας  λλος  τρ�πος  µε τον οπο�ο  η λειτουργ�α  POST  

µπορε�  να σας  ειδοποι�σει  για σϕλµατα.  Η µορϕ�  εν�ς  ηχητικο$  σ�µατος  

αντιπροσωπε$ει  µια  αριθµητικ�  τιµ�  και παρ�χει  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  

σχετικ  µε την  προ�λευση  εν�ς  πιθανο$  προβλ�µατος.  

Ακολουθο$ν  τα πιο συνηθισµ�να  ηχητικ  σ�µατα  POST  που  µπορε�  να ακο$σετε  

κατ  την  εκκ�νηση  του  υπολογιστ�  σας.  

 Μορϕ�  ηχητικο�  

σ�µατος  Περιγραϕ�  Εν�ργεια  

1 παρατεταµ�νο  και 2 

σ$ντοµα  ηχητικ  

σ�µατα  

∆εν εµϕαν�ζεται  µ�νυµα  στην  

οθ�νη.  Τα ηχητικ  σ�µατα 

ακο$γονται  πριν την 

ενεργοπο�ηση  της οθ�νης.  

Αϕαιρ�στε  και τοποθετ�στε  ξαν 

τα τσιπ µν�µης  DIMM. 

Αν το πρ�βληµα εξακολουθε�  να 

παρουσιζεται,  ο υπολογιστ�ς  

χρειζεται  επισκευ�.  

1 παρατεταµ�νο  και 

µετ πολλ σ$ντοµα  

ηχητικ  σ�µατα  

Βλβη  εξωτερικ�ς  συσκευ�ς  

ROM (π.χ. VGA) 

Αν το πρ�βληµα εξακολουθε�  να 

παρουσιζεται,  ο υπολογιστ�ς  

χρειζεται  επισκευ�.  

2 σ$ντοµα  ηχητικ  

σ�µατα  

Σϕλµα  στη διαδικασ�α  POST.  Αν �χετε  αλλξει  τη σ$νθεση  του 

µηχαν�µατος,  ανο�ξτε  το 

πρ�γραµµα  Setup Utility και 

κλε�στε  το για να αποθηκευτο$ν  οι 

ρυθµ�σεις.  ∆ιαϕορετικ,  ανατρ�ξτε  

στην εν�τητα  περ� κωδικ%ν  

σϕλµατος  για να διορθ%σετε  το 

σϕλµα.  

1 σ$ντοµο  - 3 σ$ντοµα 

- 3 σ$ντοµα  - 1 

σ$ντοµο  

∆εν εντοπ�στηκε  µν�µη � δεν 

εντοπ�στηκε  µν�µη τ$που 

configuration  memory.  

Επανεγκαταστ�στε  τη µν�µη.  

Αν το πρ�βληµα εξακολουθε�  να 

παρουσιζεται,  αντικαταστ�στε  τη 

µν�µη.
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Ακολουθο$ν  ορισµ�νες  γενικ�ς  οδηγ�ες  για την  αντιµετ%πιση  των  ηχητικ%ν  

σηµτων  της  λειτουργ�ας  POST. 

v   Καταγρψτε  τη µορϕ�  των  ηχητικ%ν  σηµτων  που  ακο$γονται.  Αν καλ�σετε  

τεχνικ�  υποστ�ριξη,  θα σας ζητηθε�  η µορϕ�  των  ηχητικ%ν  σηµτων.  

v   Αν  το ηχητικ�  σ�µα  δεν υπρχει  στον  παραπνω  π�νακα,  χρειζεται  πιο  σ$νθετη  

ανλυση  του  προβλ�µατος.  

–   Αν  το λειτουργικ�  σ$στηµα  εκκινε�ται  �ταν  ανβετε  τον  υπολογιστ�,  

χρησιµοποι�στε  το  Access  IBM  για να ενεργοποι�σετε  το διαγνωστικ�  

εργαλε�ο  και  εξετστε  τις  διαδικασ�ες  αντιµετ%πισης  προβληµτων  στο  

πρ�γραµµα  αυτ�.  

–   Αν  το λειτουργικ�  σ$στηµα  δεν  εκκινε�ται,  ζητ�στε  να επισκευαστε�  ο 

υπολογιστ�ς.
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Παρ�ρτηµα Α. Προσϕορ� της IBM για Λογισµικ� Lotus 

Σχετικ�  µε την  προσϕορ�:  Ως  επιλεγµ�νος  πελτης  προσωπικο$  υπολογιστ�  της  

IBM,  δικαιο$στε  µια απλ�,  περιορισµ�νη  δεια  χρ�σης  του  λογισµικο$  πελτη  

Lotus  Notes  µεµονωµ�νης  εγκατστασης  (″standalone″),  καθ%ς  και µια απλ�  δεια  

χρ�σης  του  λογισµικο$  Lotus  SmartSuite.  Οι δειες  αυτ�ς  σας  παρ�χουν  το  δικα�ωµα  

να εγκαταστ�σετε  και  να χρησιµοποιε�τε  αυτ�  το λογισµικ�  στο  ν�ο σας  προσωπικ�  

υπολογιστ�  IBM,  βσει  µ�ας  απ�  τις  ακ�λουθες  επιλογ�ς:  

v   Τα  µ�σα  αποθ�κευσης  του  λογισµικο�  δεν συµπεριλαµβ�νονται  στην  παρο�σα  

προσϕορ�.  Αν  δεν  �χετε  �δη  τα κατ�λληλα  µ�σα  αποθ�κευσης  του  λογισµικο�  

Lotus  Notes  Client  � Lotus  SmartSuite, µπορε�τε  να παραγγε�λετε  �να  CD  και  να  

εγκαταστ�σετε  το λογισµικ�  στον  υπολογιστ�  σας.**  Για  να παραγγε�λετε  το 

CD,  χρησιµοποι�στε  µ�α  απ�  τις  µεθ�δους  που  περιγρϕονται  στην  επ�µενη  

σελ�δα.  

v   Αν  �χετε  �δη  ν%µιµο  αντ�γραϕο  του  λογισµικο�, �χετε  το δικα�ωµα  να 

δηµιουργ�σετε  �να  πρ�σθετο  αντ�γραϕο  του λογισµικο$  που  �χετε.  

Σχετικ�  µε το IBM  Lotus  Notes:  Με  το λογισµικ�  πελτη  µεµονωµ�νης  

εγκατστασης  και περιορισµ�νης  χρ�σης  Lotus  Notes,  µπορε�τε  να ενσωµατ%σετε  

τους  πιο  πολ$τιµους  π�ρους  ανταλλαγ�ς  µηνυµτων  (messaging),  συνεργασ�ας  

(collaboration)  και διαχε�ρισης  προσωπικ%ν  πληροϕορι%ν  (personal  information  

management,  PIM)  – π.χ.  ηλεκτρονικ�  αλληλογραϕ�α,  ηµερολ�γιο,  λ�στα  εκκρεµ%ν  

εργασι%ν  – �τσι  %στε  να �χετε  πρ�σβαση  σε αυτο$ς  ε�τε  ε�στε  συνδεδεµ�νοι  στο  

δ�κτυο  ε�τε  �χι.  Η δεια  χρ�σης  µεµονωµ�νης  (″standalone″)  εγκατστασης  δεν  σας 

παρ�χει  το δικα�ωµα  πρ�σβασης  σε εξυπηρετητ�ς  (servers)  IBM  Lotus  Domino.  

@µως,  µπορε�τε  να αναβαθµ�σετε  την  δεια  χρ�σης  µεµονωµ�νης  εγκατστασης  σε 

µια  πλ�ρη  δεια  χρ�σης  του  Lotus  Notes  �ναντι  µειωµ�νης  τιµ�ς.  Για  περισσ�τερες  

πληροϕορ�ες,  επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  http://www.lotus.com/notes.  

Σχετικ�  µε το IBM  Lotus  SmartSuite:  Το  Lotus  SmartSuite  περιλαµβνει  ισχυρ�ς  

εϕαρµογ�ς  µε λειτουργ�ες  που  σας  επιτρ�πουν  να  εξοικονοµε�τε  χρ�νο  και να 

προπορε$εστε  στην  εργασ�α  σας  και  σας  καθοδηγο$ν  για  την  εκτ�λεση  

συγκεκριµ�νων  εργασι%ν.  

v   Lotus  Word Pro  – επεξεργαστ�ς  κειµ�νου  

v   Lotus  1-2-3  – υπολογιστικ�  ϕ$λλο  

v   Lotus  Freelance  Graphics  – γραϕικ  παρουσισεων  

v   Lotus  Approach  – βση  δεδοµ�νων  

v   Lotus  Organizer – διαχε�ριση  χρ�νου,  επαϕ%ν  και  πληροϕορι%ν  

v   Lotus  FastSite  – δηµοσ�ευση  πληροϕορι%ν  στο  διαδ�κτυο  

v   Lotus  SmartCenter  – διαχε�ριση  πληροϕορι%ν  στο  διαδ�κτυο

Υποστ�ριξη  Πελατ�ν:  Για  πληροϕορ�ες  και  τηλεϕωνικο$ς  αριθµο$ς  υποστ�ριξης  

σχετικ  µε  την  αρχικ�  εγκατσταση  του λογισµικο$,  επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  
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http://www.pc.ibm.com/support. Για  να αγορσετε  τεχνικ�  υποστ�ριξη  π�ραν  της  

αρχικ�ς  αυτ�ς  υποστ�ριξης  για την  εγκατσταση,  επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  

http://www.lotus.com/passport. 

∆ιεθν�ς  Σ�µβαση  ]δειας  Χρ�σης:  Το  λογισµικ�  για το οπο�ο  σας  χορηγε�ται  δεια  

χρ�σης  βσει  της  παρο$σας  προσϕορς  δεν  συµπεριλαµβνει  αναβαθµ�σεις  

λογισµικο$  � τεχνικ�  υποστ�ριξη  και υπ�κειται  στους  �ρους  και προϋποθ�σεις  της  

∆ιεθνο$ς  Σ$µβασης  'δειας  Χρ�σης  Προγρµµατος  της  IBM  (IBM  International  

Program  License  Agreement  - IPLA)  που  συνοδε$ει  το λογισµικ�.  Η εκ µ�ρους  σας  

χρ�ση  των  προγραµµτων  Lotus  SmartSuite  και  Lotus  Notes  που  περιγρϕονται  στην  

παρο$σα  προσϕορ  συνεπγεται  την  αποδοχ�  των  �ρων  της παρο$σας  προσϕορς  

και  της  IPLA.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε την IPLA,  επισκεϕθε�τε  

την  ιστοσελ�δα  http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf.  ∆εν  επιτρ�πεται  η 

µεταπ%ληση  αυτ%ν  των  προγραµµτων.  

Απ%δειξη  ∆ικαι�µατος  (Proof  of Entitlement):  Η απ�δειξη  αγορς  του προσωπικο$  

υπολογιστ�,  καθ%ς  και  το παρ�ν  �γγραϕο  της  Προσϕορς,  πρ�πει  να ϕυλσσονται  

ως  απ�δειξη  του  σχετικο$  δικαι%µατ�ς  σας.  

Αγορ�  αναβαθµ�σεων,  πρ%σθετων  αδει�ν  χρ�σης  και  τεχνικ�ς  υποστ�ριξης:  

Οι  αναβαθµ�σεις  λογισµικο$  και η τεχνικ�  υποστ�ριξη  διατ�θενται  �ναντι  χρ�ωσης  

στα  πλα�σια  του  Προγρµµατος  Passport Advantage  της  IBM.  Για  πληροϕορ�ες  

σχετικ  µε την  αγορ  πρ�σθετων  αδει%ν  χρ�σης  για το Notes,  το SmartSuite  � λλα  

προϊ�ντα  Lotus,  επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  http://www.ibm.com  � 

http://www.lotus.com/passport. 

Για  να παραγγε�λετε  το CD:  

**Σηµαντικ%:  Σ$µϕωνα  µε την  παρο$σα  Προσϕορ,  µπορε�τε  να παραγγε�λετε  �να  

CD  αν  δεια  χρ�σης.  Θα  χρειαστε�  να παρσχετε  τον επταψ�ϕιο  αριθµ�  σειρς  

(serial  number)  του  ν�ου  προσωπικο$  υπολογιστ�  που  αγορσατε.  Το  CD  παρ�χεται  

χωρ�ς  χρ�ωση.  Ωστ�σο,  οι τοπικ�ς  αρχ�ς  µπορε�  να  επιβλλουν  σχετικ�ς  

επιβαρ$νσεις  µεταϕορς,  δασµο$ς  και ϕ�ρους.  Η παρδοση  πραγµατοποιε�ται  εντ�ς  

10 - 20 εργσιµων  ηµερ%ν  απ�  τη  λ�ψη  του αιτ�µατ�ς  σας.  

v   Στις  Η.Π.Α.  � στον  Καναδ�:  

Καλ�στε  στον  αριθµ�  1-800-690-3899  

v   Στις  χ�ρες  της  Λατινικ�ς  Αµερικ�ς:  

–   Μ�σω  Internet:  http://smartsuite.modusmedia.com 

–   Ταχυδροµικ�  διε$θυνση:  

IBM  - Lotus  Notes  and  SmartSuite  Program  

Modus  Media  International  

501  Innovation  Avenue  

Morrisville,  NC,  USA  27560

Fax:  919-405-4495  

Για  ερωτ�σεις  σχετικ  µε µια  παραγγελ�α,  επικοινων�στε  µε τη διε$θυνση:  

Smartsuite_ibm@modusmedia.com 
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v   Στις  Ευρωπαϊκ�ς  χ�ρες:  

–   Μ�σω  Internet:  http://ibm.modusmedia.co.uk  

–   Ταχυδροµικ�  διε$θυνση:  

IBM  - Lotus  Notes  and  SmartSuite  Program  

P.O. Box  3118  

Cumbernauld  G68  9JX,  United  Kingdom

Για  ερωτ�σεις  σχετικ  µε  µια  παραγγελ�α,  επικοινων�στε  µε τη διε$θυνση:  

ibm_smartsuite@modusmedia.com 
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v   Στις  χ�ρες  της  Ασ�ας  και  του  Ειρηνικο�:  

–   Μ�σω  Internet:  http://smartsuite.modusmedia.com 

–   Ταχυδροµικ�  διε$θυνση:  

IBM  - Lotus  Notes  and  SmartSuite  Program  

Modus  Media  International  

eFulfillment  Solution  Center  

750  Chai  Chee  Road  

#03-10/14,  Technopark  at Chai  Chee,  

Singapore  469000

Fax:  +65  6448  5830  

Για  ερωτ�σεις  σχετικ  µε µια  παραγγελ�α,  επικοινων�στε  µε τη διε$θυνση:  

Smartsuiteapac@modusmedia.com
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Παρ�ρτηµα Β. ∆�λωση Περιορισµνης Εγγ ησης της 

IBM Z125-4753-08 04/2004 

Μρος 1 - Γενικο� �ροι 

Η παρο�σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ�ησης  περιλαµβ�νει  το Μ�ρος  1 - Γενικο�  "ροι,  

το Μ�ρος  2 - "ροι  που  Εµπ�πτουν  στο ∆�καιο  κ�θε  Κρ�τους  και  το Μ�ρος  3 - 

Πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε την  Εγγ�ηση.  Οι  �ροι  του  Μ�ρους  2 αντικαθιστο�ν  � 

τροποποιο�ν  τους  �ρους  του  Μ�ρους  1.  Οι  εγγυ�σεις  που  παρ�χονται  απ�  την  IBM  στην  

παρο�σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ�ησης  ισχ�ουν  µ�νο  για Μηχαν�ς  που  �χετε  

αγορ�σει  για  προσωπικ�  χρ�ση  και �χι  για δι�θεση  σε τρ�τους.  Με  τον  �ρο ″Μηχαν�″ 

νοε�ται  µια µηχαν�  IBM,  οι προσθ�κες  της  (features),  οι µετατροπ�ς  της,  οι αναβαθµ�σεις  

της,  τα στοιχε�α  της,  τα προαιρετικ�  της  τµ�µατα  � οποιοσδ�ποτε  συνδυασµ�ς  αυτ%ν.  Ο 

�ρος  ″Μηχαν�″ δεν  συµπεριλαµβ�νει  προγρ�µµατα  λογισµικο�,  ε�τε  αυτ�  ε�ναι  

προϕορτωµ�να  ε�τε εγκαθ�στανται  εκ των  υστ�ρων  � κατ�  �λλο  τρ�πο. Καν�νας  %ρος  

στην  παρο�σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ�ησης  δεν επηρε�ζει  οποιαδ�ποτε  

δικαι�µατα  καταναλωτ�  που  απορρ�ουν  απ%  το ν%µο  και  για τα οπο�α  δεν υπ�ρχει  

δυνατ%τητα  συµβατικ�ς  παρα�τησης  � περιορισµο�.  

Τι καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση  

Η IBM  εγγυ�ται  �τι  κ�θε  Μηχαν�  1) δεν  �χει  ελαττ%µατα  σε �,τι  αϕορ�  τα υλικ�  και την  

κατασκευ�  της  και 2) ανταποκρ�νεται  στις  Επ�σηµες  ∆ηµοσιευµ�νες  Προδιαγραϕ�ς  της  

IBM  (″Προδιαγραϕ�ς″), οι οπο�ες  ε�ναι  διαθ�σιµες  κατ�πιν  αιτ�µατος.  Η περ�οδος  

εγγ�ησης  της  Μηχαν�ς  αρχ�ζει  κατ�  την  αρχικ�  Ηµεροµην�α  Εγκατ�στασης  και 

καθορ�ζεται  στο  Μ�ρος  3 - Πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε την  Εγγ�ηση.  Η Ηµεροµην�α  

Εγκατ�στασης  ε�ναι  η ηµεροµην�α  που  αναγρ�ϕεται  στο  τιµολ�γιο  � στην  απ�δειξη  

αγορ�ς,  εκτ�ς  ε�ν �λλως  ορ�σει  η IBM  � ο µεταπωλητ�ς.  Πολλ�ς  προσθ�κες,  µετατροπ�ς  

� αναβαθµ�σεις  περιλαµβ�νουν  την  αϕα�ρεση  εξαρτηµ�των  και  την  επιστροϕ�  τους  στην  

IBM.  Για  κ�θε  εξ�ρτηµα  που  αντικαθιστ�  �να αϕαιρεθ�ν  εξ�ρτηµα  ισχ�ει  το καθεστ%ς  

των  υπηρεσι%ν  εγγ�ησης  που �σχυε  για το αϕαιρεθ�ν  εξ�ρτηµα.  Οι παρο�σες  εγγυ�σεις  

ισχ�ουν  µ�νο  στη  χ%ρα  � περιοχ�  στην  οπο�α  αγορ�σατε  τη Μηχαν�,  εκτ�ς  ε�ν  η IBM  

καθορ�σει  διαϕορετικ�.  ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΕΙ  Η IBM  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  

ΑΛΛΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  1  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ,  ΡΗΤΕΣ  1 ΣΙΩΠΗΡΕΣ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ,  ΤΩΝ  

ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  1  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ  ΣΚΟΠΟΥΣ.  ΣΕ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

ΧΩΡΕΣ  1 ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ  ∆ΕΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΡΗΤΩΝ  1 

ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ,  ΕΠΟΜΕΝΩΣ,  Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  

ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ.  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΑΥΤΗ,  ΟΙ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΩΝ  ΕΝ  ΛΟΓΩ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΜΟΝΟ  ΓΙΑ  ΟΣΟ  ΧΡΟΝΟ  

∆ΙΑΡΚΕΙ  Η ΕΓΓΥΗΣΗ.  ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΛΗΞΗ  ΑΥΤΗΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  ∆ΕΝ  

ΙΣΧΥΕΙ  ΚΑΜΙΑ  ΕΓΓΥΗΣΗ.  ΣΕ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΧΩΡΕΣ  1  ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ  ∆ΕΝ  
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΩΝ  

ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ,  ΕΠΟΜΕΝΩΣ,  Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  

ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ.  

Τι δεν  καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση  

Η παρο$σα  Εγγ$ηση  δεν  καλ$πτει  τα  ακ�λουθα:  

v    οποιαδ�ποτε  προγρµµατα  λογισµικο$,  ε�τε  ε�ναι  προϕορτωµ�να  � 

αποστ�λλονται  µε τη Μηχαν�,  ε�τε  εγκαθ�στανται  στη  συν�χεια  

v    βλβη  εξαιτ�ας  κακ�ς  χρ�σης  (συµπεριλαµβανοµ�νης,  ενδεικτικ  και  �χι  

περιοριστικ,  της  χρ�σης  οποιασδ�ποτε  δυναµικ�τητας  � δυνατ�τητας  Μηχαν�ς  

π�ραν  αυτ�ς  για  την  οπο�α  η IBM  �χει  παρσχει  �γγραϕη  εξουσιοδ�τηση),  

ατυχ�µατος,  τροποπο�ησης,  ακατλληλου  ϕυσικο$  � λειτουργικο$  

περιβλλοντος,  � ακατλληλης  συντ�ρησης  εκ µ�ρους  σας  

v    βλβη  οϕειλ�µενη  σε προϊ�ν  για το οπο�ο  δεν  ε�ναι  υπε$θυνη  η IBM  

v    οποιαδ�ποτε  Προϊ�ντα  µη-IBM,  συµπεριλαµβανοµ�νων  εκε�νων  που  η IBM  

µπορε�  να προµηθε$εται  και να παρ�χει  µε  � να  ενσωµατ%νει  σε Μηχαν�  IBM  

κατ�πιν  αιτ�µατ�ς  σας.

Η  εγγ$ηση  ακυρ%νεται  εν  αϕαιρεθο$ν  � τροποποιηθο$ν  οι αναγνωριστικ�ς  

ετικ�τες  της  Μηχαν�ς  � εξαρτηµτων  της.  

Η IBM  δεν εγγυται  την  αδιλειπτη  � χωρ�ς  σϕλµατα  λειτουργ�α  οποιασδ�ποτε  

Μηχαν�ς.  

Οποιαδ�ποτε  τεχνικ�  � λλου  ε�δους  υποστ�ριξη  για  Μηχαν�  που  καλ$πτεται  απ�  

εγγ$ηση,  �πως  η παροχ�  βο�θειας  αναϕορικ  µε  ερωτ�σεις  "ΠΩΣ  ΝΑ"  καθ%ς  και  

ερωτ�σεις  σχετικ�ς  µε τοποθ�τηση  (set-up)  και  εγκατσταση  Μηχαν�ς,  παρ�χεται  

ΧΩΡΙΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΚΑΝΕΝΟΣ  ΕΙ∆ΟΥΣ. 

Π�ς  να λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης  

Εν  η Μηχαν�  δεν  λειτουργε�  �πως  προβλ�πει  η εγγ$ηση  κατ  τη διρκεια  της  

περι�δου  εγγ$ησης,  επικοινων�στε  µε την IBM  � µε το µεταπωλητ�  για να  σας  

παρασχεθο$ν  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης.  Εν  δεν  �χετε  δηλ%σει  τη  Μηχαν�  στην  IBM,  

µπορε�  να σας  ζητηθε�  να  προσκοµ�σετε  απ�δειξη  αγορς  µε την  οπο�α  θα 

αποδεικν$εται  το δικα�ωµ  σας  να λβετε  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης.  

Τι θα κ�νει  η IBM  για  τη δι%ρθωση  προβληµ�των  

@ταν  επικοινωνε�τε  µε την  IBM  για παροχ�  υπηρεσι%ν,  πρ�πει  να ακολουθε�τε  τις 

καθορισµ�νες  απ�  την  IBM  διαδικασ�ες  προσδιορισµο$  και επ�λυσης  προβληµτων.  

Αρχικ�  διγνωση  του προβλ�µατος  µπορε�  να γ�νει  ε�τε  απ�  �ναν  τεχνικ�  µ�σω  

τηλεϕ%νου  ε�τε  µε ηλεκτρονικ�  τρ�πο  µ�σω  της  πρ�σβασης  σε �να site  της IBM.  Το  

ε�δος  των  υπηρεσι%ν  εγγ$ησης  που  ισχ$ουν  για  τη Μηχαν�  σας  καθορ�ζεται  στο  

Μ�ρος  3 - Πληροϕορ�ες  σχετικ  µε την  Εγγ$ηση.  Ε�στε  υπε$θυνοι  να 

µεταϕορτ%νετε  (download)  τις  καθορισµ�νες  αναβαθµ�σεις  Κ%δικα  Μηχαν�ς  

(µικροκ%δικα,  βασικ�  κ%δικα  εισ�δου/εξ�δου  συστ�µατος  (basic  input/output  system  

- ″BIOS″), βοηθητικ  προγρµµατα,  προγρµµατα  οδ�γησης  συσκευ%ν  (device  

drivers)  και διαγνωστικ  προγρµµατα  που  παρ�χονται  µε  µια  Μηχαν�  IBM)  και 

λλου  λογισµικο$  απ�  το site  της  IBM  στο  Internet  � απ�  λλα  ηλεκτρονικ  µ�σα,  

καθ%ς  και  να  ακολουθε�τε  τις  οδηγ�ες  της  IBM.  Εν  το πρ�βληµα  µπορε�  να  
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επιλυθε�  µε Μονδες  Αντικαθιστ%µενες  απ�  τον Πελτη  (Customer  Replaceable  

Units  - ″CRU″) (π.χ.  πληκτρολ�γιο,  ποντ�κι,  ηχε�α,  µν�µη,  µονδα  σκληρο$  δ�σκου),  

η IBM  θα  σας  τις  αποστ�λλει  %στε  να τις εγκαταστ�σετε  εσε�ς.  Εν  η Μηχαν�  δεν  

λειτουργε�  �πως  προβλ�πει  η εγγ$ηση  κατ  τη διρκεια  της  περι�δου  εγγ$ησης  και 

το πρ�βληµα  δεν  µπορε�  να επιλυθε�  µ�σω  τηλεϕ%νου  � µε  ηλεκτρονικ�  τρ�πο,  µε 

αναβθµιση  Κ%δικα  Μηχαν�ς  � λογισµικο$  � µε CRU,  τ�τε  η IBM  � ο 

µεταπωλητ�ς,  εν  ε�ναι  εξουσιοδοτηµ�νος  απ�  την  IBM  για  παροχ�  υπηρεσι%ν  

εγγ$ησης,  κατ  τη διακριτικ�  της/του  ευχ�ρεια,  ε�τε  1) θα  επισκευζει  τη Μηχαν�  

%στε  αυτ�  να λειτουργε�  σ$µϕωνα  µε  την  εγγ$ηση,  ε�τε  2) θα  την  αντικαθιστ  µε  

λλη,  τουλχιστον  ισοδ$ναµη  λειτουργικ%ς.  Εν  η IBM  δεν  ε�ναι  σε  θ�ση  να κνει  

τ�ποτα  απ�  τα δ$ο,  �χετε  τη δυνατ�τητα  να επιστρ�ψετε  τη Μηχαν�  στον  τ�πο  

αγορς  της  %στε  να σας επιστραϕε�  το χρηµατικ�  ποσ�  που  καταβλατε.  Επ�σης,  η 

IBM  � ο µεταπωλητ�ς  θα διαχειρ�ζεται  και  θα εγκαθιστ  επιλεγµ�νες  µηχανικ�ς  

τροποποι�σεις  (engineering  changes),  κατλληλες  για  τη Μηχαν�  σας.  

Ανταλλαγ�  Μηχαν�ς  � Εξαρτ�µατος  

@ταν  οι υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  περιλαµβνουν  την  ανταλλαγ�  µιας  Μηχαν�ς  � εν�ς  

εξαρτ�µατος,  το µ�ρος  που  αντικαθιστ  η IBM  � ο µεταπωλητ�ς  περι�ρχεται  στην  

κυρι�τητα  της  IBM  � του  µεταπωλητ�  και το µ�ρος  που  αντικαθιστ  το παλαι�  

περι�ρχεται  στη  δικ�  σας  κυρι�τητα.  ∆ηλ%νετε  �τι  �λα  τα µ�ρη  που  αϕαιρο$νται  

ε�ναι  γν�σια  και  χωρ�ς  µετατροπ�ς.  Το  µ�ρος  που  αντικαθιστ  το παλαι�  δεν θα  

ε�ναι  απαρα�τητα  καινο$ργιο,  αλλ  θα ε�ναι  σε κατσταση  καλ�ς  λειτουργ�ας  και  

τουλχιστον  ισοδ$ναµο  λειτουργικ%ς  µε το αντικατασταθ�ν  µ�ρος.  Για  το µ�ρος  

που  αντικαθιστ  το παλαι�  ισχ$ει  το καθεστ%ς  των  υπηρεσι%ν  εγγ$ησης  που  �σχυε  

για το αντικατασταθ�ν  µ�ρος.  

Οι Πρ%σθετες  Υποχρε�σεις  σας  

Πριν  η IBM  � ο µεταπωλητ�ς  ανταλλξει  µια Μηχαν�  � �να  εξρτηµα,  συµϕωνε�τε  

να �χετε  αϕαιρ�σει  �λες  τις  προσθ�κες  (features),  τα εξαρτ�µατα,  τις  επιλογ�ς,  τις  

µετατροπ�ς  και  τα προσαρτ�µατα  που  δεν  καλ$πτονται  απ�  τις υπηρεσ�ες  εγγ$ησης.  

Συµϕωνε�τε  επ�σης:  

1.   Να εξασϕαλ�ζετε  �τι  η Μηχαν�  δεν υπ�κειται  σε νοµικ  κωλ$µατα  που  

εµποδ�ζουν  την  ανταλλαγ�  της.  

2.   Εν  η Μηχαν�  δεν  σας  αν�κει,  να εξασϕαλ�ζετε  την  εξουσιοδ�τηση  του κυρ�ου  

της  Μηχαν�ς  για  την  παροχ�  υπηρεσι%ν  απ�  την  IBM  � το µεταπωλητ�.  

3.   Στις  περιπτ%σεις  που  απαιτε�ται,  πριν  την  παροχ�  των  υπηρεσι%ν:  

α.    να ακολουθε�τε  τις  διαδικασ�ες  α�τησης  για  υπηρεσ�ες  που  σας  παρ�χει  η 

IBM  � ο µεταπωλητ�ς,  

β.   να  προβα�νετε  σε  εϕεδρικ�  αποθ�κευση  (back-up)  � να εξασϕαλ�ζετε  την  

προστασ�α  �λων  των  προγραµµτων,  δεδοµ�νων  και  χρηµατικ%ν  ποσ%ν  που 

περι�χονται  στη  Μηχαν�,  

γ.    να  εξασϕαλ�ζετε  στην  IBM  � στο  µεταπωλητ�  επαρκ�,  δωρεν  και  ασϕαλ�  

πρ�σβαση  στις  εγκαταστσεις  σας,  %στε  να επιτρ�ψετε  στην  IBM  να 

εκπληρ%σει  τις υποχρε%σεις  της,  και  

δ.   να ενηµερ%νετε  την  IBM  � το µεταπωλητ�  για  οποιαδ�ποτε  αλλαγ�  θ�σης  

της  Μηχαν�ς.
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4.   (α)  Να  εξασϕαλ�ζετε  �τι  �λες  οι πληροϕορ�ες  που  αϕορο$ν  σε  προσδιοριζ�µενα  

� αναγνωρ�σιµα  πρ�σωπα  (″∆εδοµ�να  Προσωπικο$  Χαρακτ�ρα″) �χουν  

διαγραϕε�  απ�  τη Μηχαν�  (στο  βαθµ�  που  αυτ�  ε�ναι  τεχνικ  εϕικτ�),  (β) να 

επιτρ�πετε  στην  IBM,  στο  µεταπωλητ�  � σε προµηθευτ�  της  IBM  να 

επεξεργαστε�  οποιαδ�ποτε  ∆εδοµ�να  Προσωπικο$  Χαρακτ�ρα  που  τυχ�ν  �χουν  

παραµε�νει  στη  Μηχαν�,  �πως  η IBM  � ο µεταπωλητ�ς  κρ�νει  αναγκα�ο  για την  

εκπλ�ρωση  του  υποχρε%σε%ν  της/του  στα πλα�σια  της  παρο$σας  ∆�λωσης  

Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  (συµπεριλαµβανοµ�νης  της  αποστολ�ς  της  Μηχαν�ς  

για τ�τοια  επεξεργασ�α  σε λλα  κ�ντρα  υπηρεσι%ν  της  IBM  αν  τον  κ�σµο)  και  

(γ) να  εξασϕαλ�ζετε  �τι  η εν λ�γω  επεξεργασ�α  ε�ναι  σ$µϕωνη  µε 

οποιουσδ�ποτε  ν�µους  σχετικ  µε την επεξεργασ�α  ∆εδοµ�νων  Προσωπικο$  

Χαρακτ�ρα.

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης  

Η IBM  ε�ναι  υπε$θυνη  για  απ%λεια  της  Μηχαν�ς  � πρ�κληση  ζηµ�ας  σε αυτ�  µ�νο  

�σο  η Μηχαν�  βρ�σκεται  1) στην  κατοχ�  της  IBM  � 2) σε διαµετακ�µιση,  στις  

περιπτ%σεις  στις  οπο�ες  η IBM  ε�ναι  υπε$θυνη  για τα �ξοδα  µεταϕορς.  

Ο$τε  η IBM  ο$τε  ο µεταπωλητ�ς  ϕ�ρουν  καµ�α  ευθ$νη  για  οποιεσδ�ποτε  

εµπιστευτικ�ς,  αποκλειστικο$  χαρακτ�ρα  � προσωπικ�ς  πληροϕορ�ες  σας  που  

περι�χονται  σε µια  Μηχαν�  την οπο�α  επιστρ�ϕετε  στην  IBM  για οποιονδ�ποτε  

λ�γο.  Πρ�πει  να αϕαιρε�τε  �λες  τις  πληροϕορ�ες  αυτο$  του  ε�δους  πριν  

επιστρ�ψετε  τη Μηχαν�.  

Ενδ�χεται  να προκ$ψουν  περιστσεις  κατ  τις  οπο�ες,  λ�γω  αθ�τησης  συµβατικ�ς  

υποχρ�ωσης  εκ µ�ρους  της  IBM  � λ�γω  λλης  ευθ$νης,  θα  δικαιο$στε  να λβετε  

αποζηµ�ωση  απ�  την  IBM.  Σε κθε  τ�τοια  περ�πτωση,  ανεξρτητα  απ�  τη  βση  επ�  

της  οπο�ας  δικαιο$στε  να εγε�ρετε  αξ�ωση  αποζηµ�ωσης  εναντ�ον  της  IBM  

(συµπεριλαµβανοµ�νης  της  ουσι%δους  αθ�τησης  συµβατικ%ν  �ρων,  αµ�λειας,  

ψευδο$ς  δ�λωσης  � λλης  αξ�ωσης  που  απορρ�ει  απ�  σ$µβαση  � αδικοπραξ�α),  

εκτ�ς  απ�  οποιαδ�ποτε  ευθ$νη  της  οπο�ας  δεν  ε�ναι  δυνατ�ς  ο αποκλεισµ�ς  � 

περιορισµ�ς  βσει  του εϕαρµοστ�ου  δικα�ου,  η IBM  δεν  ϕ�ρει  ευθ$νη  παρ  µ�νο  

για  τα εξ�ς:  

1.    αποζηµ�ωση  για  σωµατικ�  βλβη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  θαντου)  και  ϕθορ  

ακ�νητης  και  κινητ�ς  περιουσ�ας  

2.   οποιαδ�ποτε  λλη  θετικ�  µεση  ζηµ�α,  �ως  το ποσ�  των  χρε%σεων  (σε  

περ�πτωση  επαναλαµβανοµ�νης  χρ�ωσης,  των  χρε%σεων  για  12 µ�νες)  που  

καταβλατε  για τη  Μηχαν�  που  αποτελε�  το αντικε�µενο  της αξ�ωσης.  Για  τους  

σκοπο$ς  της  παρο$σας  παραγρϕου,  ο �ρος  ″Μηχαν�″ συµπεριλαµβνει  Κ%δικα  

Μηχαν�ς  και  Κατοχυρωµ�νο  Εσωτερικ�  Κ%δικα  (Licensed  Internal  Code  - 

″LIC″).

Το  �ριο  αυτ�  ισχ$ει  επ�σης  για τους  προµηθευτ�ς  της  IBM  και  το µεταπωλητ�.  

Ε�ναι  η µ�γιστη  ευθ$νη  που  ϕ�ρουν  συλλογικ  η IBM,  οι προµηθευτ�ς  της  και ο 

µεταπωλητ�ς.  

ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ∆ΕΝ  ΦΕΡΟΥΝ  ΕΥΘΥΝΗ  Η IBM,  ΟΙ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  1  ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΓΙΑ  Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ  ΑΠΟ  ΤΑ  

ΑΚΟΛΟΥΘΑ,  ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΟΥΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  
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ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ:  1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ  ΤΡΙΤΩΝ  ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΣΑΣ  ΓΙΑ  

ΖΗΜΙΕΣ  (ΕΚΤΟΣ  ΤΩΝ  ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ),  2) ΑΠΩΛΕΙΑ  1  ΠΡΟΚΛΗΣΗ  

ΖΗΜΙΑΣ  ΣΕ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ,  3) ΕΙ∆ΙΚΕΣ,  ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ  1 ΕΜΜΕΣΕΣ  

ΖΗΜΙΕΣ,  1  ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  1  4) 

ΑΠΩΛΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,  ΕΣΟ∆ΩΝ,  ΑΫΛΗΣ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ  1 ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ  ΚΕΡ∆ΩΝ.  ΣΕ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

ΧΩΡΕΣ  1 ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ  ∆ΕΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  1 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ  

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ  1 ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ  ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΙ,  ΕΠΟΜΕΝΩΣ,  Ο 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ 

ΜΗΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ.  ΣΕ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΧΩΡΕΣ  1 ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ  ∆ΕΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΩΝ  

ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ,  ΕΠΟΜΕΝΩΣ,  Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  

ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ.  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο  

Και  τα δ$ο  µ�ρη  συναινο$ν  στην  εϕαρµογ�  της  νοµοθεσ�ας  της  χ%ρας  στην  οπο�α  

αποκτ�σατε  τη Μηχαν�  �σον  αϕορ  στην  ισχ$,  ερµηνε�α  και εκτ�λεση  �λων  των  

δικαιωµτων,  καθηκ�ντων  και  υποχρε%σεων  και  των  δ$ο  µερ%ν  που  απορρ�ουν  απ�,  

� σχετ�ζονται  καθ’  οποιονδ�ποτε  τρ�πο  µε, τα θ�µατα  που  καλ$πτει  η παρο$σα  

∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης,  χωρ�ς  να  λαµβνονται  υπ�ψη  τυχ�ν  αντιθ�σεις  

αρχ%ν  δικα�ου.  

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΟΥΝ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΝΟΜΙΚΑ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,  ΕΝΩ  ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ  ΑΝΑΛΟΓΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.  

∆ικαιοδοσ�α  

@λα  τα δικαι%µατα,  τα καθ�κοντα  και οι υποχρε%σεις  µας υπ�κεινται  στη 

δικαιοδοσ�α  των  δικαστηρ�ων  της  χ%ρας  στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη Μηχαν�.  

Μρος 2 - Fροι που Εµπ�πτουν στο ∆�καιο κ�θε Κρ�τους 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΝΟΤΙΑ  ΑΜΕΡΙΚΗ  

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:  

Αποκλειστικ  αρµ�διο  για την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ε�ναι  το Τακτικ�  Εµπορικ�  

∆ικαστ�ριο  της  π�λης  του  Μπου�νος  'ιρες.  

ΒΟΛΙΒΙΑ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:
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Αποκλειστικ  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ε�ναι  τα δικαστ�ρια  της  π�λης  

του  Λα Παζ.  

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:  

Αποκλειστικ  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  Σ$µβαση  ε�ναι  τα δικαστ�ρια  του Ρ�ο ντε  Τζαν�ιρο.  

ΧΙΛΗ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:  

Αποκλειστικ  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ε�ναι  τα Αστικ  ∆ικαστ�ρια  

του  Σαντιγκο.  

ΚΟΛΟΜΒΙΑ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:  

Αποκλειστικ  αρµ�διοι  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ε�ναι  οι ∆ικαστ�ς  της  

∆ηµοκρατ�ας  της  Κολοµβ�ας.  

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:  

Αποκλειστικ  αρµ�διοι  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ε�ναι  οι ∆ικαστ�ς  του Κ�το.  

ΜΕΞΙΚΟ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:  

Αποκλειστικ  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ε�ναι  τα Οµοσπονδιακ  

∆ικαστ�ρια  της  Οµοσπονδιακ�ς  Περιϕ�ρειας  της  Π�λης  του Μεξικο$.  

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:  

Αποκλειστικ  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ε�ναι  τα δικαστ�ρια  της  π�λης  

του  Ασουνσι�ν.  

ΠΕΡΟΥ  

∆ικαιοδοσ�α:  Τα ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:  

Αποκλειστικ  αρµ�διοι  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ε�ναι  οι ∆ικαστ�ς  και τα 

∆ικαστ�ρια  της  ∆ικαστικ�ς  Περιϕ�ρειας  της  Λ�µα.  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την πρ%τη  πρ�ταση:  Σ$µϕωνα  

µε  το  ρθρο  1328  του  Αστικο$  Κ%δικα  του Περο$,  οι περιορισµο�  και οι εξαιρ�σεις  
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που  καθορ�ζονται  στο  παρ�ν  ρθρο  δεν  θα  ισχ$ουν  για ζηµ�ες  που  οϕε�λονται  σε  

δ�λο  (″dolo″)  � βαρει  αµ�λεια  (″culpa  inexcusable″) της  IBM.  

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:  

Αποκλειστικ  αρµ�δια  για την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ε�ναι  τα ∆ικαστ�ρια  της  

Π�λης  του  Μοντεβιδ�ο.  

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ�λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ%τη  πρ�ταση:  

Αποκλειστικ  αρµ�δια  για την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ε�ναι  τα ∆ικαστ�ρια  της  

Μητροπολιτικ�ς  Περιοχ�ς  της  Π�λης  του  Καρκας.  

ΒΟΡΕΙΑ  ΑΜΕΡΙΚΗ  

Π�ς  να λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  τα ακ�λουθα:  

Για  να  σας  παρασχεθο$ν  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  απ�  την IBM  στον  Καναδ  � τις 

Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  καλ�στε  στον  αριθµ�  1-800-IBM-SERV  (426-7378).  

ΚΑΝΑ∆ΑΣ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ�λουθα  αντικαθιστο�ν  την  περ�πτωση  1 αυτο�  του  �ρθρου:  

1. αποζηµ�ωση  για σωµατικ�  βλβη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  του θαντου)  � ϕθορ  

ακ�νητης  και κινητ�ς  περιουσ�ας  οϕειλ�µενη  σε  αµ�λεια  της  IBM,  και 

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η ακ�λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη ϕρ�ση  "νοµοθεσ�ας  της χ%ρας  

στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη Μηχαν�"  στην  πρ%τη  πρ�ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Επαρχ�ας  του  Οντριο  

ΗΝΩΜΕΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η ακ�λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη ϕρ�ση  "νοµοθεσ�ας  της χ%ρας  

στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη Μηχαν�"  στην  πρ%τη  πρ�ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Πολιτε�ας  της  Ν�ας  Υ�ρκης  

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ  

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  

Τι καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θεται  η ακ�λουθη  

παρ�γραϕος:  

Οι εγγυ�σεις  που  καθορ�ζονται  στο  παρ�ν  ρθρο  ε�ναι  επιπρ�σθετες  σε  

οποιαδ�ποτε  δικαι%µατα  τυχ�ν  �χετε  µε βση  το Ν�µο  περ�  Εµπορικ%ν  Πρακτικ%ν  

του  1974  (Trade Practices  Act  1974)  � λλη  παρεµϕερ�  νοµοθεσ�α  και  περιορ�ζονται  

µ�νο  στο  βαθµ�  που  επιτρ�πεται  απ�  την εϕαρµοστ�α  νοµοθεσ�α.  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  τα ακ�λουθα:  

Σε περ�πτωση  που  η IBM  αθετ�σει  �ρο  � εγγ$ηση  τεκµαιρ�µενη  απ�  το Ν�µο  περ�  

Εµπορικ%ν  Πρακτικ%ν  του  1974  (Trade Practices  Act  1974)  � λλη  παρεµϕερ�  
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νοµοθεσ�α,  η ευθ$νη  της  IBM  περιορ�ζεται  στην  επισκευ�  � αντικατσταση  των  

αγαθ%ν  � στην  προµ�θεια  ισοδ$ναµων  αγαθ%ν.  Στην  περ�πτωση  κατ  την  οπο�α  ο εν 

λ�γω  �ρος  � εγγ$ηση  σχετ�ζεται  µε δικα�ωµα  π%λησης,  µη  αµϕισβητο$µενη  κατοχ�  

(quiet  possession)  � καθαρ�  τ�τλο,  � τα αγαθ  ε�ναι  του  ε�δους  που  συν�θως  

αποκτ%νται  για προσωπικ�  � οικιακ�  χρ�ση  � κατανλωση,  δεν ισχ$ει  καν�νας  απ�  

τους  περιορισµο$ς  της  παρο$σας  παραγρϕου.  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η ακ�λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη ϕρ�ση  "νοµοθεσ�ας  της  χ%ρας  

στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη Μηχαν�"  στην  πρ%τη  πρ�ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Πολιτε�ας  � Επικρτειας  

ΚΑΜΠΟΤΖΗ  ΚΑΙ  ΛΑΟΣ  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η ακ�λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη ϕρ�ση  "νοµοθεσ�ας  της  χ%ρας  

στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη Μηχαν�"  στην  πρ%τη  πρ�ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Πολιτε�ας  της  Ν�ας  Υ�ρκης  των  Ηνωµ�νων  Πολιτει%ν  Αµερικ�ς  

ΚΑΜΠΟΤΖΗ,  ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ  ΚΑΙ  ΛΑΟΣ  

∆ιαιτησ�α:  Τα  ακ�λουθα  προστ�θενται  κ�τω  απ�  αυτ�  την επικεϕαλ�δα:  

Η οριστικ�  διευθ�τηση  διαϕορ%ν  που  απορρ�ουν  απ�  � σχετ�ζονται  µε την  

παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  θα γ�νεται  µε  διαιτησ�α  η οπο�α  θα  

λαµβνει  χ%ρα  στη Σιγκαπο$ρη  σ$µϕωνα  µε τους  εκστοτε  ισχ$οντες  Καν�νες  

∆ιαιτησ�ας  του ∆ιεθνο$ς  Κ�ντρου  ∆ιαιτησ�ας  της  Σιγκαπο$ρης  (Singapore  

International  Arbitration  Center)  (″Καν�νες  SIAC″). Η απ�ϕαση  της  διαιτησ�ας  θα 

ε�ναι  οριστικ�  και δεσµευτικ�  για τα µ�ρη,  χωρ�ς  δυνατ�τητα  �ϕεσης,  θα  

υποβλλεται  εγγρϕως  και  θα  αναϕ�ρει  τα πραγµατικ  περιστατικ  και  τα νοµικ  

συµπερσµατα.  Οι  διαιτητ�ς  θα ε�ναι  τρεις  και κθε  �να  απ�  τα µ�ρη  θα �χει  το 

δικα�ωµα  να  ορ�σει  �ναν  εξ αυτ%ν.  Οι δ$ο  διαιτητ�ς  που  θα  οριστο$ν  απ�  τα µ�ρη  θα  

ορ�σουν  �ναν  τρ�το  διαιτητ�  που  θα προεδρε$σει  της  διαδικασ�ας.  Σε περ�πτωση  

που  η θ�ση  του  προεδρε$οντος  µε�νει  κεν�,  θα καλυϕθε�  απ�  τον πρ�εδρο  του  SIAC.  

Η πλ�ρωση  κθε  λλης  κεν�ς  θ�σης  θα γ�νεται  απ�  το υπε$θυνο  προς  το$το  µ�ρος.  

Η διαδικασ�α  θα συνεχ�ζεται  απ�  το στδιο  στο  οπο�ο  βρισκ�ταν  �ταν  �µεινε  κεν�  

η θ�ση.  Εν  κποιο  απ�  τα διδικα  µ�ρη  αρνηθε�  � για  οποιονδ�ποτε  λλο  λ�γο  δεν  

ορ�σει  διαιτητ�  εντ�ς  30 ηµερ%ν  απ�  τον ορισµ�  διαιτητ�  απ�  το λλο  µ�ρος,  ο 

διαιτητ�ς  που  ορ�στηκε  πρ%τος  θα ε�ναι  ο µοναδικ�ς  διαιτητ�ς,  υπ�  την  

προϋπ�θεση  �τι  ο διορισµ�ς  του  �γινε  µε �γκυρο  και σωστ�  τρ�πο.  @λες  οι 

διαδικασ�ες  θα διεξαχθο$ν  στην  αγγλικ�  γλ%σσα,  συµπεριλαµβανοµ�νων  �λων  των  

εγγρϕων  που  θα υποβληθο$ν  σε αυτ�ς.  Η αγγλικ�  �κδοση  της  παρο$σας  ∆�λωσης  

Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  κατισχ$ει  οποιασδ�ποτε  λλης  �κδοσης  σε λλη  

γλ%σσα.  

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΧΟΝΓΚ  ΚΟΝΓΚ  ΚΑΙ  ΜΑΚΑΟ  ΤΗΣ  

ΚΙΝΑΣ  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η ακ�λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη ϕρ�ση  "νοµοθεσ�ας  της  χ%ρας  

στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη Μηχαν�"  στην  πρ%τη  πρ�ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Ειδικ�ς  ∆ιοικητικ�ς  Περιϕ�ρειας  (Special  Administrative  Region)  

Χονγκ  Κονγκ  της  Κ�νας  
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ΙΝ∆ΙΑ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ�λουθα  αντικαθιστο�ν  τις  περιπτ%σεις  1 και 2 αυτο�  του  

�ρθρου:  

1.   αποζηµ�ωση  για σωµατικ�  βλβη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  θαντου)  � ϕθορ  

ακ�νητης  και  κινητ�ς  περιουσ�ας,  στο  βαθµ�  που  οϕε�λεται  σε αµ�λεια  της  IBM,  

και  

2.    σε  �,τι  αϕορ  οποιαδ�ποτε  λλη  θετικ�  ζηµ�α  που  προκ$πτει  σε οποιαδ�ποτε  

περ�πτωση  παρλειψης  εκ µ�ρους  της  IBM,  η οπο�α  εµπ�πτει  � καθ’  

οποιονδ�ποτε  τρ�πο  σχετ�ζεται  µε το αντικε�µενο  της  παρο$σας  ∆�λωσης  

Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης,  το ποσ�  που  �χετε  καταβλει  για τη Μηχαν�  που  

αποτελε�  το αντικε�µενο  της  αξ�ωσης.  Για τους  σκοπο$ς  της  παρο$σας  

παραγρϕου,  ο �ρος  "Μηχαν�"  συµπεριλαµβνει  Κ%δικα  Μηχαν�ς  και  

Κατοχυρωµ�νο  Εσωτερικ�  Κ%δικα  (Licensed  Internal  Code  - "LIC").

∆ιαιτησ�α:  Τα ακ�λουθα  προστ�θενται  κ�τω  απ�  αυτ�  την  επικεϕαλ�δα:  

Η οριστικ�  διευθ�τηση  διαϕορ%ν  που  απορρ�ουν  απ�  � σχετ�ζονται  µε την  

παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  θα γ�νεται  µε διαιτησ�α  η οπο�α  θα 

λαµβνει  χ%ρα  στο  Bangalore  της  Ινδ�ας  σ$µϕωνα  µε την εκστοτε  ισχ$ουσα  

νοµοθεσ�α  της  Ινδ�ας.  Η απ�ϕαση  της  διαιτησ�ας  θα ε�ναι  οριστικ�  και  δεσµευτικ�  

για τα µ�ρη,  χωρ�ς  δυνατ�τητα  �ϕεσης,  θα υποβλλεται  εγγρϕως  και  θα αναϕ�ρει  

τα πραγµατικ  περιστατικ  και τα νοµικ  συµπερσµατα.  Οι διαιτητ�ς  θα ε�ναι  

τρεις  και  κθε  �να  απ�  τα µ�ρη  θα �χει  το δικα�ωµα  να ορ�σει  �ναν  εξ αυτ%ν.  Οι δ$ο  

διαιτητ�ς  που  θα  οριστο$ν  απ�  τα µ�ρη  θα ορ�σουν  �ναν  τρ�το  διαιτητ�  που  θα  

προεδρε$σει  της  διαδικασ�ας.  Σε περ�πτωση  που  η θ�ση  του  προεδρε$οντος  µε�νει  

κεν�,  θα καλυϕθε�  απ�  τον  πρ�εδρο  του ∆ικηγορικο$  Συλλ�γου  της  Ινδ�ας.  Η 

πλ�ρωση  κθε  λλης  κεν�ς  θ�σης  θα  γ�νεται  απ�  το υπε$θυνο  προς  το$το  µ�ρος.  Η 

διαδικασ�α  θα συνεχ�ζεται  απ�  το στδιο  στο  οπο�ο  βρισκ�ταν  �ταν  �µεινε  κεν�  η 

θ�ση.  Εν  κποιο  απ�  τα διδικα  µ�ρη  αρνηθε�  � για  οποιονδ�ποτε  λλο  λ�γο  δεν 

ορ�σει  διαιτητ�  εντ�ς  30 ηµερ%ν  απ�  τον  ορισµ�  διαιτητ�  απ�  το λλο  µ�ρος,  ο 

διαιτητ�ς  που  ορ�στηκε  πρ%τος  θα  ε�ναι  ο µοναδικ�ς  διαιτητ�ς,  υπ�  την 

προϋπ�θεση  �τι  ο διορισµ�ς  του  �γινε  µε �γκυρο  και  σωστ�  τρ�πο.  @λες  οι 

διαδικασ�ες  θα διεξαχθο$ν  στην  αγγλικ�  γλ%σσα,  συµπεριλαµβανοµ�νων  �λων  των  

εγγρϕων  που  θα  υποβληθο$ν  σε  αυτ�ς.  Η αγγλικ�  �κδοση  της  παρο$σας  ∆�λωσης  

Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  κατισχ$ει  οποιασδ�ποτε  λλης  �κδοσης  σε  λλη  

γλ%σσα.  

ΙΑΠΩΝΙΑ  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θεται  η ακ�λουθη  πρ�ταση:
Οποιεσδ�ποτε  αµϕιβολ�ες  σχετικ  µε την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  

Εγγ$ησης  θα επιλ$ονται  αρχικ%ς  µεταξ$  µας  σ$µϕωνα  µε τις  αρχ�ς  της  καλ�ς  

π�στης  και  της  αµοιβα�ας  εµπιστοσ$νης.  

ΜΑΛΑΙΣΙΑ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Η λ�ξη  ″ΕΙ∆ΙΚΕΣ″ στην  περ�πτωση  3 της  π�µπτης  

παραγρϕου  διαγρϕεται.  
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ΝΕΑ  ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ  

Τι καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θεται  η ακ�λουθη  

παρ�γραϕος:  

Οι  εγγυ�σεις  που  ορ�ζονται  στο  παρ�ν  ρθρο  ε�ναι  επιπρ�σθετες  σε οποιαδ�ποτε  

δικαι%µατα  τυχ�ν  �χετε  µε βση  το Ν�µο  περ�  Εγγυ�σεων  Καταναλωτ%ν  του  1993  

(Consumer  Guarantees  Act  1993)  � λλο  ν�µο  για τον οπο�ο  δεν  υπρχει  δυνατ�τητα  

αποκλεισµο$  � περιορισµο$.  Ο Ν�µος  περ�  Εγγυ�σεων  Καταναλωτ%ν  του  1993  δεν 

ισχ$ει  για την  περ�πτωση  οποιωνδ�ποτε  αγαθ%ν  που  παρ�χει  η IBM  εν  τα αγαθ  

προορ�ζονται  να εξυπηρετ�σουν  επιχειρηµατικο$ς  σκοπο$ς  �πως  αυτο�  ορ�ζονται  

στο  Ν�µο.  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  τα ακ�λουθα:
Σε  περ�πτωση  που  η απ�κτηση  των  Μηχαν%ν  δεν  εξυπηρετε�  επιχειρηµατικο$ς  

σκοπο$ς  �πως  αυτο�  ορ�ζονται  στο  Ν�µο  περ�  Εγγυ�σεων  Καταναλωτ%ν  του  1993,  

οι περιορισµο�  του  παρ�ντος  ρθρου  υπ�κεινται  στους  περιορισµο$ς  του εν λ�γω  

Ν�µου.  

ΛΑΪΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΗΣ  ΚΙΝΑΣ  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η ακ�λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη ϕρ�ση  ″νοµοθεσ�ας  της  χ%ρας  

στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη Μηχαν�″ στην  πρ%τη  πρ�ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Πολιτε�ας  της  Ν�ας  Υ�ρκης  των  Ηνωµ�νων  Πολιτει%ν  Αµερικ�ς  

(εκτ�ς  εν λλως  ορ�ζεται  απ�  το τοπικ�  δ�καιο)  

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  

Περιορισµ%ς  ευθ�νης:  Η περ�πτωση  3 της  π�µπτης  παραγρ�ϕου  αντικαθ�σταται  απ�  τα 

ακ�λουθα:  

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ  

ΚΑΙ  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ),  ΗΘΙΚΕΣ,  ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ  1 

ΕΜΜΕΣΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  1 ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ  

ΖΗΜΙΕΣ,  1 

∆ιαιτησ�α:  Τα  ακ�λουθα  προστ�θενται  κτω  απ�  αυτ�  την  επικεϕαλ�δα:  

Η οριστικ�  διευθ�τηση  διαϕορ%ν  που  απορρ�ουν  απ�  � σχετ�ζονται  µε την  

παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  θα γ�νεται  µε  διαιτησ�α  η οπο�α  θα  

λαµβνει  χ%ρα  στο Metro  Manila  των  Φιλιππ�νων  σ$µϕωνα  µε  την  εκστοτε  

ισχ$ουσα  νοµοθεσ�α  των  Φιλιππ�νων.  Η απ�ϕαση  της  διαιτησ�ας  θα ε�ναι  οριστικ�  

και  δεσµευτικ�  για τα µ�ρη,  χωρ�ς  δυνατ�τητα  �ϕεσης,  θα υποβλλεται  εγγρϕως  

και  θα αναϕ�ρει  τα πραγµατικ  περιστατικ  και  τα νοµικ  συµπερσµατα.  Οι 

διαιτητ�ς  θα  ε�ναι  τρεις  και  κθε  �να  απ�  τα µ�ρη  θα �χει  το δικα�ωµα  να ορ�σει  

�ναν  εξ αυτ%ν.  Οι δ$ο  διαιτητ�ς  που  θα  οριστο$ν  απ�  τα µ�ρη  θα  ορ�σουν  �ναν  τρ�το  

διαιτητ�  που  θα προεδρε$σει  της  διαδικασ�ας.  Σε  περ�πτωση  που  η θ�ση  του  

προεδρε$οντος  µε�νει  κεν�,  θα καλυϕθε�  απ�  τον πρ�εδρο  του  Κ�ντρου  Επ�λυσης  

∆ιεν�ξεων  των  Φιλιππ�νων  (Philippine  Dispute  Resolution  Center,  Inc.).  Η πλ�ρωση  

κθε  λλης  κεν�ς  θ�σης  θα γ�νεται  απ�  το  υπε$θυνο  προς  το$το  µ�ρος.  Η 

διαδικασ�α  θα συνεχ�ζεται  απ�  το στδιο  στο  οπο�ο  βρισκ�ταν  �ταν  �µεινε  κεν�  η 

θ�ση.  Εν  κποιο  απ�  τα  διδικα  µ�ρη  αρνηθε�  � για οποιονδ�ποτε  λλο  λ�γο  δεν 

ορ�σει  διαιτητ�  εντ�ς  30 ηµερ%ν  απ�  τον ορισµ�  διαιτητ�  απ�  το λλο  µ�ρος,  ο 

διαιτητ�ς  που  ορ�στηκε  πρ%τος  θα ε�ναι  ο µοναδικ�ς  διαιτητ�ς,  υπ�  την  

προϋπ�θεση  �τι  ο διορισµ�ς  του  �γινε  µε �γκυρο  και σωστ�  τρ�πο.  @λες  οι 
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διαδικασ�ες  θα διεξαχθο$ν  στην  αγγλικ�  γλ%σσα,  συµπεριλαµβανοµ�νων  �λων  των  

εγγρϕων  που  θα  υποβληθο$ν  σε  αυτ�ς.  Η αγγλικ�  �κδοση  της  παρο$σας  ∆�λωσης  

Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  κατισχ$ει  οποιασδ�ποτε  λλης  �κδοσης  σε  λλη  

γλ%σσα.  

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Οι λ�ξεις  ″ΕΙ∆ΙΚΕΣ″ και ″ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ″ στην  περ�πτωση  

3 της  π�µπτης  παραγρ�ϕου  διαγρ�ϕονται.  

ΕΥΡΩΠΗ,  ΜΕΣΗ  ΑΝΑΤΟΛΗ  ΚΑΙ  ΑΦΡΙΚΗ  (EMEA)  

ΟΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ  ΟΡΟΙ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΣΕ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΧΩΡΕΣ  ΕΜΕΑ:  

Οι �ροι  που  περι�χονται  στην  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  ισχ$ουν  

για Μηχαν�ς  που  �χουν  αγοραστε�  απ�  την  IBM  � απ�  µεταπωλητ�  της  IBM.  

Π�ς  να λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης:  

Η ακ�λουθη  παρ�γραϕος  προστ�θεται  στη  ∆υτικ�  Ευρ�πη  (0γιος  Μαρ�νος,  Ανδ�ρα,  

Αυστρ�α,  Κρ�τος  του  Βατικανο�,  Β�λγιο,  Γαλλ�α,  Γερµαν�α,  ∆αν�α,  Ελβετ�α,  Ελλ�δα,  

Εσθον�α,  Ηνωµ�νο  Βασ�λειο,  Ιρλανδ�α,  Ισλανδ�α,  Ισπαν�α,  Ιταλ�α,  Κ�προς,  Λετον�α,  

Λιθουαν�α,  Λιχτενστ�ιν,  Λουξεµβο�ργο,  Μ�λτα,  Μονακ�,  Νορβηγ�α,  Ολλανδ�α,  

Ουγγαρ�α,  Πολων�α,  Πορτογαλ�α,  Σλοβακ�α,  Σλοβεν�α,  Σουηδ�α,  Τσεχικ�  ∆ηµοκρατ�α,  

Φινλανδ�α,  και  κ�θε  �λλη  χ%ρα  που  θα  ενταχθε�  στην  Ευρωπαϊκ�  <νωση,  απ�  την  

ηµεροµην�α  προσχ%ρησης):  Η εγγ$ηση  για Μηχαν�ς  που  �χουν  αποκτηθε�  στη  

∆υτικ�  Ευρ%πη  θα  �χει  ισχ$  και εϕαρµογ�  σε �λες  τις χ%ρες  της  ∆υτικ�ς  Ευρ%πης,  

εϕ�σον  οι Μηχαν�ς  �χουν  ανακοινωθε�  και καταστε�  διαθ�σιµες  στις  εν λ�γω  

χ%ρες.  Εν  αγορσατε  Μηχαν�  της  IBM  σε κποια  απ�  τις  χ%ρες  της  ∆υτικ�ς  

Ευρ%πης,  µπορε�τε  να λβετε  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  για  τη Μηχαν�  αυτ�  σε 

οποιαδ�ποτε  απ�  αυτ�ς  τις χ%ρες  ε�τε  (1)  απ�  µεταπωλητ�  εξουσιοδοτηµ�νο  απ�  

την  IBM  για  παροχ�  υπηρεσι%ν  εγγ$ησης  ε�τε  (2) απ�  την  IBM,  υπ�  την  

προϋπ�θεση  �τι  η Μηχαν�  �χει  ανακοινωθε�  και διατ�θεται  απ�  την  IBM  στη  χ%ρα  

στην  οπο�α  επιθυµε�τε  να  λβετε  υπηρεσ�ες.  Εν  αγορσατε  Μηχαν�  Personal  

Computer  της  IBM  στην  Αλβαν�α,  την Αρµεν�α,  τη Βοσν�α-Ερζεγοβ�νη,  τη 

Βουλγαρ�α,  τη  Γεωργ�α,  την  Οµοσπονδιακ�  ∆ηµοκρατ�α  της  Γιουγκοσλαβ�ας,  το 

Καζακστν,  την  Κιργιζ�α,  την  Κροατ�α,  τη Μολδαβ�α,  τη Λευκορωσ�α,  την 

Ουγγαρ�α,  την  Ουκραν�α,  την  Πρ%ην  Γιουγκοσλαβικ�  ∆ηµοκρατ�α  της  Μακεδον�ας  

(FYROM),  την  Πολων�α,  τη Ρουµαν�α,  τη Ρωσ�α,  τη Σλοβακ�α,  τη Σλοβεν�α  � την  

Τσεχικ�  ∆ηµοκρατ�α,  µπορε�τε  να  λβετε  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  για τον υπολογιστ�  

αυτ�  σε οποιαδ�ποτε  απ�  αυτ�ς  τις  χ%ρες  ε�τε  (1) απ�  µεταπωλητ�  

εξουσιοδοτηµ�νο  απ�  την  IBM  για  παροχ�  υπηρεσι%ν  εγγ$ησης  ε�τε  (2) απ�  την 

IBM.  Εν  �χετε  αγορσει  Μηχαν�  σε χ%ρα  της  Μ�σης  Ανατολ�ς  � της  Αϕρικ�ς,  

µπορε�τε  να λβετε  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  για  τη συγκεκριµ�νη  Μηχαν�  απ�  τον 

οργανισµ�  IBM  στη  χ%ρα  αγορς,  εϕ�σον  ο εν λ�γω  οργανισµ�ς  IBM  παρ�χει  

υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  σε αυτ�  τη χ%ρα,  � απ�  το µεταπωλητ�  της  IBM  που  �χει  την  

�γκριση  της  IBM  να παρ�χει  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  για τη συγκεκριµ�νη  Μηχαν�  σε 

αυτ�  τη χ%ρα.  Οι υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  στην  Αϕρικ�  ε�ναι  διαθ�σιµες  σε  ακτ�να  50 

χιλιοµ�τρων  απ�  τον  εγκεκριµ�νο  απ�  την  IBM  παροχ�α  υπηρεσι%ν.  Ε�στε  
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υπε$θυνος  για τα �ξοδα  µεταϕορς  για Μηχαν�ς  που  βρ�σκονται  σε απ�σταση  

µεγαλ$τερη  των  50  χιλιοµ�τρων  απ�  τον εγκεκριµ�νο  απ�  την  IBM  παροχ�α  

υπηρεσι%ν.  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  

Η ϕρ�ση  "νοµοθεσ�ας  της  χ%ρας  στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη Μηχαν�"  

αντικαθ�σταται  απ�  τη ϕρ�ση:  

1) ″νοµοθεσ�ας  της  Αυστρ�ας″ στις  χ%ρες  Αλβαν�α,  Αρµεν�α,  Αζερµπαϊτζ�ν,  

Λευκορωσ�α,  Βοσν�α/Ερζεγοβ�νη,  Βουλγαρ�α,  Κροατ�α,  Γεωργ�α,  Ουγγαρ�α,  

Καζακστ�ν,  Κιργιζ�α,  ΠΓ∆  Μακεδον�ας  (FYROM),  Μολδαβ�α,  Πολων�α,  Ρουµαν�α,  

Ρωσ�α,  Σλοβακ�α,  Σλοβεν�α,  Τατζικιστ�ν,  Τουρκµενιστ�ν,  Ουκραν�α,  Ουζµπεκιστ�ν  

και  Οµοσπονδιακ�  ∆ηµοκρατ�α  της  Γιουγκοσλαβ�ας, 2) ″νοµοθεσ�ας  της  Γαλλ�ας″ 

στις  χ%ρες  Αλγερ�α,  Μπ�νιν,  Μπουρκ�να  Φ�σο,  Καµερο�ν,  Ν�σοι  Πρ�σινου  

Ακρωτηρ�ου,  Κεντροαϕρικανικ�  ∆ηµοκρατ�α,  Τσαντ,  Κοµ%ρες,  ∆ηµοκρατ�α  του 

Κονγκ%,  Τζιµπουτ�,  Λαϊκ�  ∆ηµοκρατ�α  του Κονγκ%,  Ισηµεριν�  Γουιν�α,  Γαλλικ�  

Γουι�να,  Γαλλικ�  Πολυνησ�α,  Γκαµπ%ν,  Γκ�µπια,  Γουιν�α,  Γουιν�α-Μπισ�ου,  Ακτ�  

Ελεϕαντ%δοντος,  Λ�βανος,  Μαδαγασκ�ρη,  Μ�λι,  Μαυριταν�α,  Μαυρ�κιος,  Μαγι%τ,  

Μαρ%κο,  Ν�α  Καληδον�α,  Ν�γηρ,  Ρεϋνι%ν,  Σενεγ�λη,  Σεϋχ�λλες,  Τ%γκο,  Τυνησ�α,  

Βανου�του  και  Ν�σοι  Ουαλλ�ς  και  Φουτουν�, 3) ″νοµοθεσ�ας  της  Φινλανδ�ας″ στις  

χ%ρες  Εσθον�α,  Λετον�α  και  Λιθουαν�α, 4) ″νοµοθεσ�ας  της  Αγγλ�ας″ στις  χ%ρες  

Ανγκ%λα,  Μπαχρ�ιν,  Μποτσου�να,  Μπουρο�ντι,  Α�γυπτος,  Ερυθρα�α,  Αιθιοπ�α,  

Γκ�να,  Ιορδαν�α,  Κ�νυα,  Κουβ�ιτ,  Λιβερ�α,  Μαλ�ουι,  Μ�λτα,  Μοζαµβ�κη,  Νιγηρ�α,  

Οµ�ν,  Πακιστ�ν,  Κατ�ρ,  Ρου�ντα,  Σ�ο  Τοµ�,  Σαουδικ�  Αραβ�α,  Σι�ρα  Λε%νε,  

Σοµαλ�α,  Τανζαν�α,  Ουγκ�ντα,  Ηνωµ�να  Αραβικ�  Εµιρ�τα,  Ηνωµ�νο  Βασ�λειο,  

∆υτικ�  /χθη/Γ�ζα,  Υεµ�νη,  Ζ�µπια,  Ζιπµπ�µπουε, και  5) ″νοµοθεσ�ας  της  Ν�τιας  

Αϕρικ�ς″ στις  χ%ρες  Ν%τια  Αϕρικ�,  Ναµ�µπια,  Λεσ%το  και Σουαζιλ�νδη.  

∆ικαιοδοσ�α:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  οι ακ�λουθες  εξαιρ�σεις:  

1) Στην  Αυστρ�α, αρµ�διο  για  την  εκδ�καση  �λων  των  διαϕορ%ν  που  απορρ�ουν  απ�  

την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  και  σχετ�ζονται  µε  αυτ�ν,  

συµπεριλαµβανοµ�νης  της  $παρξ�ς  της,  θα ε�ναι  το αρµ�διο  δικαστ�ριο  της  

Βι�ννης  της  Αυστρ�ας  (Inner-City),  2) στις  χ%ρες  Ανγκ%λα,  Μπαχρ�ιν,  Μποτσου�να,  

Μπουρο�ντι,  Α�γυπτος,  Ερυθρα�α,  Αιθιοπ�α,  Γκ�να,  Ιορδαν�α,  Κ�νυα,  Κουβ�ιτ,  

Λιβερ�α,  Μαλ�ουι,  Μ�λτα,  Μοζαµβ�κη,  Νιγηρ�α,  Οµ�ν,  Πακιστ�ν,  Κατ�ρ,  Ρου�ντα,  

Σ�ο  Τοµ�,  Σαουδικ�  Αραβ�α,  Σι�ρα  Λε%νε,  Σοµαλ�α,  Τανζαν�α,  Ουγκ�ντα,  Ηνωµ�να  

Αραβικ�  Εµιρ�τα,  ∆υτικ�  /χθη/Γ�ζα,  Υεµ�νη,  Ζ�µπια  και  Ζιµπ�µπουε, �λες  οι 

διαϕορ�ς  που  απορρ�ουν  απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  � 

σχετ�ζονται  µε  την  εκτ�λεσ�  της,  συµπεριλαµβανοµ�νων  των συνοπτικ%ν  

διαδικασι%ν,  υπγονται  στην  αποκλειστικ�  δικαιοδοσ�α  των  Αγγλικ%ν  

δικαστηρ�ων,  3) στο  Β�λγιο  και  το Λουξεµβο�ργο, �λες  οι διαϕορ�ς  που  απορρ�ουν  

απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  � σχετ�ζονται  µε την  ερµηνε�α  

� την  εκτ�λεσ�  της  θα επιλ$ονται  σ$µϕωνα  µε τη νοµοθεσ�α  της  χ%ρας  στην  οπο�α  

βρ�σκεται  η �δρα  σας  �/και  οι εµπορικ�ς  σας  εγκαταστσεις  και  αποκλειστικ  

αρµ�δια  για  την  εκδ�κασ�  τους  θα ε�ναι  τα δικαστ�ρια  της  πρωτε$ουσας  της  εν 

λ�γω  χ%ρας,  4) στις  χ%ρες  Γαλλ�α,  Αλγερ�α,  Μπ�νιν,  Μπουρκ�να  Φ�σο,  Καµερο�ν,  

Ν�σοι  Πρ�σινου  Ακρωτηρ�ου,  Κεντροαϕρικανικ�  ∆ηµοκρατ�α,  Τσαντ,  Κοµ%ρες,  

∆ηµοκρατ�α  του  Κονγκ%,  Τζιµπουτ�,  Λαϊκ�  ∆ηµοκρατ�α  του Κονγκ%,  Ισηµεριν�  
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Γουιν�α,  Γαλλικ�  Γουι�να,  Γαλλικ�  Πολυνησ�α,  Γκαµπ%ν,  Γκ�µπια,  Γουιν�α,  

Γουιν�α-Μπισ�ου,  Ακτ�  Ελεϕαντ%δοντος,  Λ�βανος,  Μαδαγασκ�ρη,  Μ�λι,  

Μαυριταν�α,  Μαυρ�κιος,  Μαγι%τ,  Μαρ%κο,  Ν�α  Καληδον�α,  Ν�γηρ,  Ρεϋνι%ν,  

Σενεγ�λη,  Σεϋχ�λλες,  Τ%γκο,  Τυνησ�α,  Βανου�του  και  Ν�σοι  Ουαλλ�ς  και  Φουτουν�, 

αποκλειστικ  αρµ�διο  για  την  εκδ�καση  �λων  των  διαϕορ%ν  που  απορρ�ουν  απ�  

την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  � σχετ�ζονται  µε την παραβ�αση  � 

εκτ�λεσ�  της,  συµπεριλαµβανοµ�νων  των  συνοπτικ%ν  διαδικασι%ν,  θα ε�ναι  το 

Εµπορικ�  ∆ικαστ�ριο  των  Παρισ�ων,  5) στη  Ρωσ�α, αποκλειστικ  αρµ�διο  για  την  

εκδ�καση  �λων  των  διαϕορ%ν  που  απορρ�ουν  απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  

Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  � σχετ�ζονται  µε  την  ερµηνε�α,  παραβ�αση,  καταγγελ�α,  

ακ$ρωση  � εκτ�λεσ�  της  θα ε�ναι  το ∆ιαιτητικ�  ∆ικαστ�ριο  της  Μ�σχας,  6) στις  

χ%ρες  Ν%τια  Αϕρικ�,  Ναµ�µπια,  Λεσ%το  και Σουαζιλ�νδη, και  τα δ$ο µ�ρη  

συµϕωνο$ν  �τι  αρµ�διο  για την  επ�λυση  �λων  των  διαϕορ%ν  που  σχετ�ζονται  µε  την  

παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  θα ε�ναι  το Αν%τατο  ∆ικαστ�ριο  του  

Γιοχνεσµπουργκ,  7) στην  Τουρκ�α, αρµ�δια  για  την  επ�λυση  �λων  των  διαϕορ%ν  

που  απορρ�ουν  απ�  � σχετ�ζονται  µε  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  

Εγγ$ησης  θα ε�ναι  τα Κεντρικ  ∆ικαστ�ρια  της  Κωνσταντινο$πολης  (Sultanahmet)  

και  οι Εκτελεστικ�ς  ∆ιευθ$νσεις  (Execution  Directorates)  της  Κωνσταντινο$πολης,  

8) σε  κθε  µ�α  απ�  τις  ακ�λουθες  χ%ρες,  κθε  νοµικ�  αξ�ωση  που  απορρ�ει  απ�  την  

παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  θα εκδικζεται  αποκλειστικ  απ�  το 

αρµ�διο  δικαστ�ριο  α) της  Αθ�νας  στην  Ελλ�δα, β) του  Τελ  Αβ�β-Τζϕα  στο  

Ισρα�λ, γ) του Μιλνο  στην  Ιταλ�α, δ)  της  Λισαβ�νας  στην  Πορτογαλ�α  και  ε) της  

Μαδρ�της  στην  Ισπαν�α, και  9) στο  Ηνωµ�νο  Βασ�λειο, και  τα δ$ο  µ�ρη  συµϕωνο$ν  

�τι  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  �λων  των  διαϕορ%ν  που  σχετ�ζονται  µε  την  παρο$σα  

∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  θα ε�ναι  τα Αγγλικ  δικαστ�ρια.  

∆ιαιτησ�α:  Τα ακ�λουθα  προστ�θενται  κ�τω  απ�  αυτ�  την  επικεϕαλ�δα:  

Στις  χ%ρες  Αλβαν�α,  Αρµεν�α,  Αζερµπαϊτζ�ν,  Λευκορωσ�α,  Βοσν�α/Ερζεγοβ�νη,  

Βουλγαρ�α,  Κροατ�α,  Γεωργ�α,  Ουγγαρ�α,  Καζακστ�ν,  Κιργιζ�α,  ΠΓ∆  Μακεδον�ας  

(FYROM),  Μολδαβ�α,  Πολων�α,  Ρουµαν�α,  Ρωσ�α,  Σλοβακ�α,  Σλοβεν�α,  

Τατζικιστ�ν,  Τουρκµενιστ�ν,  Ουκραν�α,  Ουζµπεκιστ�ν  και  Οµοσπονδιακ�  

∆ηµοκρατ�α  της  Γιουγκοσλαβ�ας, �λες  οι διαϕορ�ς  που  απορρ�ουν  απ�  τη Σ$µβαση  

� σχετ�ζονται  µε τυχ�ν  παραβ�αση,  καταγγελ�α  � ακ$ρωσ�  της  θα επιλ$ονται  

τελεσ�δικα  βσει  των  Καν�νων  ∆ιαιτησ�ας  και Συµβιβασµο$  (Rules  of Arbitration  

and  Conciliation)  του ∆ιεθνο$ς  Κ�ντρου  ∆ιαιτησ�ας  (International  Arbitral  Centre)  του  

Οµοσπονδιακο$  Οικονοµικο$  Επιµελητηρ�ου  (Federal  Economic  Chamber)  στη  

Βι�ννη  (″Καν�νες  Βι�ννης″) απ�  τρεις  διαιτητ�ς  οι οπο�οι  θα ορ�ζονται  σ$µϕωνα  µε 

τους  εν λ�γω  καν�νες.  Η διαιτησ�α  θα  λαµβνει  χ%ρα  στη  Βι�ννη  της  Αυστρ�ας  και 

η επ�σηµη  γλ%σσα  της  διαδικασ�ας  θα ε�ναι  τα Αγγλικ.  Η απ�ϕαση  των  διαιτητ%ν  

θα ε�ναι  τελεσ�δικη  και  δεσµευτικ�  και  για  τα δ$ο  µ�ρη.  Κατ  συν�πεια,  σ$µϕωνα  

µε την  παργραϕο  598  (2)  του  Αστικο$  Κ%δικα  της  Αυστρ�ας,  τα συµβαλλ�µενα  

µ�ρη  παραιτο$νται  ρητ%ς  απ�  την  εϕαρµογ�  του σχ�µατος  7 της  παραγρϕου  595  

(1) του Κ%δικα.  Ωστ�σο,  η IBM  µπορε�  να προσϕ$γει  σε αρµ�διο  δικαστ�ριο  στη  

χ%ρα  εγκατστασης.  Στις  χ%ρες  Εσθον�α,  Λετον�α  και  Λιθουαν�α, �λες  οι διαϕορ�ς  

που  προκ$πτουν  σε  σχ�ση  µε την παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  θα 

διευθετο$νται  οριστικ  µε  διαιτησ�α  η οπο�α  θα  λαµβνει  χ%ρα  στο  Ελσ�νκι  της  
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Φινλανδ�ας  σ$µϕωνα  µε  την  εκστοτε  ισχ$ουσα  νοµοθεσ�α  περ�  διαιτησ�ας  της  

Φινλανδ�ας.  Κθε  συµβαλλ�µενο  µ�ρος  θα  ορ�ζει  �να  διαιτητ�.  Οι διαιτητ�ς  θα 

ορ�ζουν  στη  συν�χεια  τον προεδρε$οντα  της  διαδικασ�ας.  Εν  οι διαιτητ�ς  δεν  

µπορο$ν  να συµϕων�σουν  στον  ορισµ�  του προεδρε$οντος,  τ�τε  αυτ�ς  θα ορ�ζεται  

απ�  Κεντρικ�  Εµπορικ�  Επιµελητ�ριο  του  Ελσ�νκι.  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  (ΕΕ)  

ΟΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ  ΟΡΟΙ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΣΕ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΧΩΡΕΣ  ΤΗΣ  ΕΕ: 

Η εγγ$ηση  για  Μηχαν�ς  που  �χουν  αποκτηθε�  σε  χ%ρες  της  ΕΕ  θα �χει  ισχ$  και  

εϕαρµογ�  σε  �λες  τις  χ%ρες  της  ΕΕ,  εϕ�σον  οι Μηχαν�ς  �χουν  ανακοινωθε�  και 

καταστε�  διαθ�σιµες  στις  εν  λ�γω  χ%ρες.  

Π�ς  να λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  τα ακ�λουθα:  

Για  να σας  παρασχεθο$ν  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  απ�  την  IBM  σε χ%ρες  της  ΕΕ,  βλ. 

τον  τηλεϕωνικ�  κατλογο  στο  Μ�ρος  3 - Πληροϕορ�ες  σχετικ  µε την Εγγ$ηση.  

Μπορε�τε  να επικοινων�σετε  µε την  IBM  στην  ακ�λουθη  διε$θυνση:
IBM  Warranty & Service  Quality  Dept.  

PO  Box  30  

Spango  Valley 

Greenock  

PA16  0AH  - United  Kingdom  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  

Οι  καταναλωτ�ς  �χουν  ν�µιµα  δικαι%µατα  βσει  της  ισχ$ουσας  εθνικ�ς  νοµοθεσ�ας  

που  δι�πει  την  π%ληση  καταναλωτικ%ν  αγαθ%ν.  Τα  εν λ�γω  δικαι%µατα  δεν  

επηρεζονται  απ�  τις εγγυ�σεις  που  παρ�χονται  στην  παρο$σα  ∆�λωση  

Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης.  

ΑΥΣΤΡΙΑ,  ∆ΑΝΙΑ,  ΕΛΒΕΤΙΑ,  ΕΛΛΑ∆Α,  ΙΣΠΑΝΙΑ,  ΙΤΑΛΙΑ,  ΝΟΡΒΗΓΙΑ,  

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ,  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,  ΣΟΥΗ∆ΙΑ,  ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ�λουθα  αντικαθιστο�ν  το �ρθρο  αυτ�  εξ ολοκλ�ρου:  

Εκτ�ς  εν  λλως  προβλ�πεται  απ�  διταξη  αναγκαστικο$  δικα�ου:  

1.    Η ευθ$νη  της  IBM  για οποιεσδ�ποτε  ζηµ�ες  και απ%λειες  που  µπορε�  να 

απορρ�ουν  ως  συν�πεια  της  µη  εκπλ�ρωσης  των  υποχρε%σε%ν  της  βσει  της  

παρο$σας  ∆�λωσης  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  � σε σχ�ση  µε αυτ�ν,  � λ�γω  

οποιασδ�ποτε  λλης  αιτ�ας  που  σχετ�ζεται  µε την  παρο$σα  ∆�λωση  

Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης,  περιορ�ζεται  στην  αποζηµ�ωση  µ�νο  για  τις  

αποδεδειγµ�νες  ζηµ�ες  και απ%λειες  που  απορρ�ουν  ως µεση  και ευθε�α  

συν�πεια  της  µη εκπλ�ρωσης  των  εν  λ�γω  υποχρε%σεων  (εν  ευθ$νεται  η IBM)  

� της  εν λ�γω  αιτ�ας,  για  µ�γιστο  ποσ�  �σο  µε τις χρε%σεις  που  καταβλατε  για 

τη Μηχαν�.  Για τους  σκοπο$ς  της  παρο$σας  παραγρϕου,  ο �ρος  ″Μηχαν�″ 

συµπεριλαµβνει  Κ%δικα  Μηχαν�ς  και  Κατοχυρωµ�νο  Εσωτερικ�  Κ%δικα  

(Licensed  Internal  Code  - ″LIC″).  

Ο περιορισµ�ς  αυτ�ς  δεν  θα  ισχ$ει  στην  περ�πτωση  αποζηµ�ωσης  για σωµατικ�  

βλβη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  του θαντου)  � αποζηµ�ωσης  κινητ�ς  και  

ακ�νητης  περιουσ�ας,  για  τις  οπο�ες  η IBM  ευθ$νεται  κατ  το ν�µο.  
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2.   ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ∆ΕΝ  ΦΕΡΟΥΝ  ΕΥΘΥΝΗ  Η IBM,  ΟΙ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  1 ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΓΙΑ  Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ  ΑΠΟ  ΤΑ  

ΑΚΟΛΟΥΘΑ,  ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΟΥΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ:  1) ΑΠΩΛΕΙΑ  1 ΠΡΟΚΛΗΣΗ  ΖΗΜΙΑΣ  

ΣΕ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ,  2) ΕΙ∆ΙΚΕΣ  1 ΕΜΜΕΣΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  1 ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  3) ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ  ΚΕΡ∆Η,  

ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΟΥΝ  ΠΡΟΚΥΨΕΙ  ΩΣ  ΑΜΕΣΗ  ΣΥΝΕΠΕΙΑ  ΤΟΥ  

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ  ΤΙΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  1 4) ΑΠΩΛΕΙΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,  ΕΣΟ∆ΩΝ,  ΑΫΛΗΣ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ  1  ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ  ΚΕΡ∆ΩΝ.  

ΓΑΛΛΙΑ  ΚΑΙ  ΒΕΛΓΙΟ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ�λουθα  αντικαθιστο�ν  το �ρθρο  αυτ�  εξ ολοκλ�ρου:  

Εκτ�ς  εν  λλως  προβλ�πεται  απ�  διταξη  αναγκαστικο$  δικα�ου:  

1.   Η ευθ$νη  της  IBM  για οποιεσδ�ποτε  ζηµ�ες  και απ%λειες  που  µπορε�  να 

απορρ�ουν  ως συν�πεια  της  µη  εκπλ�ρωσης  των  υποχρε%σε%ν  της  βσει  της  

παρο$σας  ∆�λωσης  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  � σε σχ�ση  µε αυτ�ν,  

περιορ�ζεται  στην  αποζηµ�ωση  µ�νο  για τις  αποδεδειγµ�νες  ζηµ�ες  και απ%λειες  

που  απορρ�ουν  ως  µεση  και  ευθε�α  συν�πεια  της  µη εκπλ�ρωσης  των  εν λ�γω  

υποχρε%σεων  (εν  ευθ$νεται  η IBM),  για µ�γιστο  ποσ�  �σο µε τις  χρε%σεις  που  

καταβλατε  για  τη Μηχαν�  που  προκλεσε  τις  ζηµ�ες.  Για τους  σκοπο$ς  της  

παρο$σας  παραγρϕου,  ο �ρος  ″Μηχαν�″ συµπεριλαµβνει  Κ%δικα  Μηχαν�ς  

και  Κατοχυρωµ�νο  Εσωτερικ�  Κ%δικα  (Licensed  Internal  Code  - ″LIC″).  

Ο περιορισµ�ς  αυτ�ς  δεν θα ισχ$ει  στην  περ�πτωση  αποζηµ�ωσης  για  σωµατικ�  

βλβη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  του  θαντου)  � αποζηµ�ωσης  κινητ�ς  και  

ακ�νητης  περιουσ�ας,  για τις  οπο�ες  η IBM  ευθ$νεται  κατ  το ν�µο.  

2.   ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ∆ΕΝ  ΦΕΡΟΥΝ  ΕΥΘΥΝΗ  Η IBM,  ΟΙ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  1 ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΓΙΑ  Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ  ΑΠΟ  ΤΑ  

ΑΚΟΛΟΥΘΑ,  ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΟΥΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ:  1) ΑΠΩΛΕΙΑ  1 ΠΡΟΚΛΗΣΗ  ΖΗΜΙΑΣ  

ΣΕ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ,  2) ΕΙ∆ΙΚΕΣ  1 ΕΜΜΕΣΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  1 ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  3) ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ  ΚΕΡ∆Η,  

ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΟΥΝ  ΠΡΟΚΥΨΕΙ  ΩΣ  ΑΜΕΣΗ  ΣΥΝΕΠΕΙΑ  ΤΟΥ  

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ  ΤΙΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  1 4) ΑΠΩΛΕΙΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,  ΕΣΟ∆ΩΝ,  ΑΫΛΗΣ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ  1  ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ  ΚΕΡ∆ΩΝ.

ΟΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ  ΟΡΟΙ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΣΕ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΧΩΡΕΣ:  

ΑΥΣΤΡΙΑ  

Οι διατ�ξεις  της  παρο�σας  ∆�λωσης  Περιορισµ�νης  Εγγ�ησης  αντικαθιστο�ν  

οποιεσδ�ποτε  σχετικ�ς  προβλεπ%µενες  απ%  ν%µο  εγγυ�σεις.  

Τι καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση:  Τα ακ�λουθα  αντικαθιστο�ν  την  πρ%τη  πρ�ταση  της  

πρ%της  παραγρ�ϕου  αυτο�  του  �ρθρου:  

Η εγγ$ηση  για Μηχαν�ς  της  IBM  καλ$πτει  τη λειτουργικ�τητα  της  Μηχαν�ς  σε 

συνθ�κες  κανονικ�ς  χρ�σης  της  και  τη λειτουργ�α  της  Μηχαν�ς  σ$µϕωνα  µε  τις  

Προδιαγραϕ�ς  της.
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Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  οι ακ�λουθες  παρ�γραϕοι:  

Η προθεσµ�α  των  καταναλωτ%ν  για υποβολ�  αγωγ�ς  που  αϕορ  σε  παραβ�αση  της  

εγγ$ησης  θα ε�ναι  η ελχιστη  προβλεπ�µενη  απ�  το ν�µο.  Σε περ�πτωση  που  η IBM  

� ο µεταπωλητ�ς  δεν ε�ναι  σε  θ�ση  να επισκευσει  µια  Μηχαν�  IBM,  µπορε�τε  

εναλλακτικ  να ζητ�σετε  µερικ�  επιστροϕ�  χρηµτων,  �ως  το ποσ�  που  

δικαιολογε�  η µε�ωση  της  αξ�ας  της  µη επισκευασµ�νης  Μηχαν�ς,  � να  ζητ�σετε  

να  ακυρωθε�  η αντ�στοιχη  σ$µβαση  που  αϕορ  στην  εν λ�γω  Μηχαν�  και να σας  

επιστραϕε�  το χρηµατικ�  ποσ�  που  �χετε  καταβλει  για  την αγορ  της.  

Η δε�τερη  παρ�γραϕος  δεν  ισχ�ει.  

Τι θα κ�νει  η IBM  για  τη δι%ρθωση  προβληµ�των:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  τα 

ακ�λουθα:  

Κατ  τη  διρκεια  της  περι�δου  εγγ$ησης,  η IBM  θα  σας  αποζηµι%νει  για  τα �ξοδα  

µεταϕορς  για  την  παρδοση  στην  IBM  της  Μηχαν�ς  που  �χει  υποστε�  βλβη.  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θεται  η ακ�λουθη  παρ�γραϕος:  

Οι  περιορισµο�  και  αποκλεισµο�  που  ορ�ζονται  στη  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  

Εγγ$ησης  δεν  θα ισχ$ουν  σε περιπτ%σεις  ζηµι%ν  που  προκλ�θηκαν  απ�  δ�λο  � 

βαρει  αµ�λεια  της  IBM  καθ%ς  και  σε περιπτ%σεις  που  σχετ�ζονται  µε  ρητ�ς  

εγγυ�σεις.  

Στο  τ�λος  της περ�πτωσης  2 προστ�θεται  η ακ�λουθη  πρ�ταση:  

Η ευθ$νη  της  IBM  βσει  της  παρο$σας  διταξης  περιορ�ζεται  στην  παραβ�αση  

ουσιωδ%ν  συµβατικ%ν  �ρων  σε  περιπτ%σεις  αµ�λειας.  

ΑΙΓΥΠΤΟΣ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ�λουθα  αντικαθιστο�ν  την περ�πτωση  2 αυτο�  του �ρθρου:  

Σε  �,τι  αϕορ  οποιαδ�ποτε  λλη  θετικ�  µεση  ζηµ�α,  η ευθ$νη  της  IBM  

περιορ�ζεται  στο συνολικ�  ποσ�  που  �χετε  καταβλει  για  τη  Μηχαν�  που  αποτελε�  

το  αντικε�µενο  της  αξ�ωσης.  Για  τους  σκοπο$ς  της  παρο$σας  παραγρϕου,  ο �ρος  

″Μηχαν�″ συµπεριλαµβνει  Κ%δικα  Μηχαν�ς  και Κατοχυρωµ�νο  Εσωτερικ�  

Κ%δικα  (Licensed  Internal  Code  - ″LIC″).  

Ισχ�ς  για  προµηθευτ�ς  και  µεταπωλητ�ς  (ο �ρος  δεν  �χει  τροποποιηθε�).  

ΓΑΛΛΙΑ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ�λουθα  αντικαθιστο�ν  τη δε�τερη  πρ�ταση  της  πρ%της  

παραγρ�ϕου  αυτο�  του  �ρθρου:  

Σε  κθε  τ�τοια  περ�πτωση,  ανεξρτητα  απ�  τη βση  επ� της οπο�ας  δικαιο$στε  να  

εγε�ρετε  αξ�ωση  αποζηµ�ωσης  εναντ�ον  της  IBM,  η IBM  δεν  ϕ�ρει  ευθ$νη  παρ  

µ�νο  για:  (οι  �ροι  1 και  2 δεν  �χουν  τροποποιηθε�).  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Τι καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση:  Τα  ακ�λουθα  αντικαθιστο�ν  την πρ%τη  πρ�ταση  της 

πρ%της  παραγρ�ϕου  αυτο�  του  �ρθρου:  

Η εγγ$ηση  για  Μηχαν�ς  της  IBM  καλ$πτει  τη  λειτουργικ�τητα  της  Μηχαν�ς  σε 

συνθ�κες  κανονικ�ς  χρ�σης  της  και τη λειτουργ�α  της  Μηχαν�ς  σ$µϕωνα  µε τις  

Προδιαγραϕ�ς  της.
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Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  οι ακ�λουθες  παρ�γραϕοι:  

Η ελχιστη  περ�οδος  εγγ$ησης  για  Μηχαν�ς  ε�ναι  δ%δεκα  µ�νες.  Σε περ�πτωση  

που  η IBM  � ο µεταπωλητ�ς  δεν  ε�ναι  σε θ�ση  να επισκευσει  µια  Μηχαν�  IBM,  

µπορε�τε  εναλλακτικ  να ζητ�σετε  µερικ�  επιστροϕ�  χρηµτων,  �ως  το ποσ�  που  

δικαιολογε�  η µε�ωση  της  αξ�ας  της  µη επισκευασµ�νης  Μηχαν�ς,  � να ζητ�σετε  

να ακυρωθε�  η αντ�στοιχη  σ$µβαση  που  αϕορ  στην  εν λ�γω  Μηχαν�  και  να  σας  

επιστραϕε�  το χρηµατικ�  ποσ�  που  �χετε  καταβλει  για  την  αγορ  της.  

Η δε�τερη  παρ�γραϕος  δεν  ισχ�ει.  

Τι θα  κ�νει  η IBM  για  τη δι%ρθωση  προβληµ�των:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  τα 

ακ�λουθα:  

Κατ  τη διρκεια  της  περι�δου  εγγ$ησης,  τα �ξοδα  µεταϕορς  για την  παρδοση  

στην  IBM  της  Μηχαν�ς  που  �χει  υποστε�  βλβη  θα  επιβαρ$νουν  την  IBM.  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θεται  η ακ�λουθη  παρ�γραϕος:  

Οι περιορισµο�  και  αποκλεισµο�  που  ορ�ζονται  στη  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  

Εγγ$ησης  δεν  θα  ισχ$ουν  σε περιπτ%σεις  ζηµι%ν  που  προκλ�θηκαν  απ�  δ�λο  � 

βαρει  αµ�λεια  της  IBM  καθ%ς  και  σε  περιπτ%σεις  που  σχετ�ζονται  µε ρητ�ς  

εγγυ�σεις.  

Στο  τ�λος  της  περ�πτωσης  2 προστ�θεται  η ακ�λουθη  πρ�ταση:  

Η ευθ$νη  της  IBM  βσει  της  παρο$σας  διταξης  περιορ�ζεται  στην  παραβ�αση  

ουσιωδ%ν  συµβατικ%ν  �ρων  σε περιπτ%σεις  αµ�λειας.  

ΟΥΓΓΑΡΙΑ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Στο  τ�λος  αυτο�  του  �ρθρου  προστ�θενται  τα ακ�λουθα:  

Ο περιορισµ�ς  και  αποκλεισµ�ς  που  καθορ�ζεται  στην  παρο$σα  δεν  θα  ισχ$ει  σε 

περ�πτωση  ευθ$νης  για παραβ�αση  συµβατικ%ν  �ρων  η οπο�α  προκλεσε  βλβη  σε  

ζω�,  ϕυσικ�  κατσταση  � υγε�α  και  η οπο�α  προκλ�θηκε  εκουσ�ως,  λ�γω  βαρις  

αµ�λειας  � απ�  εγκληµατικ�  πρξη.  Τα  συµβαλλ�µενα  µ�ρη  αποδ�χονται  τους  

περιορισµο$ς  ευθ$νης  ως �γκυρες  διατξεις  και  δηλ%νουν  �τι  το ρθρο  314 παρ.  (2)  

του  Αστικο$  Κ%δικα  της  Ουγγαρ�ας  ισχ$ει,  καθ%ς  η τιµ�  απ�κτησης  και  λλα  

πλεονεκτ�µατα  που  απορρ�ουν  απ�  την  παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  

Εγγ$ησης  εξισορροπο$ν  αυτ�  τον  περιορισµ�  ευθ$νης.  

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ  

Τι καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  τα ακ�λουθα:  

Π�ραν  των  ρητ%ς  προβλεποµ�νων  απ�  τους  παρ�ντες  �ρους  και  προϋποθ�σεις,  

αποκλε�ονται  µε  το παρ�ν  �λες  οι προβλεπ�µενες  απ�  ν�µο  προϋποθ�σεις,  

συµπεριλαµβανοµ�νων  �λων  των  εγγυ�σεων  που  απορρ�ουν,  αλλ  χωρ�ς  να  

αναιρε�ται  το γενικ�  πλα�σιο  των  προαναϕεροµ�νων,  απ�  το Ν�µο  περ�  Π%λησης  

Αγαθ%ν  του  1893  (Sale  of Goods  Act  1893)  � το Ν�µο  περ�  Π%λησης  Αγαθ%ν  και  

Παροχ�ς  Υπηρεσι%ν  του  1980  (Sale  of Goods  and  Supply  of Services  Act  1980).  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ�λουθα  αντικαθιστο�ν  το �ρθρο  αυτ�  εξ ολοκλ�ρου:  

Για  τους  σκοπο$ς  αυτο$  του  ρθρου,  µε τον  �ρο  ″Αθ�τηση  Υποχρε%σεων″ νοε�ται  

κθε  πρξη,  δ�λωση,  παρλειψη  � αµ�λεια  εκ  µ�ρους  της  IBM  η οπο�α  σχετ�ζεται  

µε τα θ�µατα  που  καλ$πτει  η παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  και για 

την  οπο�α  η IBM  ϕ�ρει  ευθ$νη  προς  εσς  κατ  το ν�µο,  ε�τε  συµβατικ�  ε�τε  εξ  

αδικοπραξ�ας.  (νας  αριθµ�ς  περιπτ%σεων  Αθ�τησης  Υποχρε%σεων  που προκαλο$ν  

� συµβλλουν  στην  �δια  απ%λεια  � ζηµ�α  θα αντιµετωπ�ζεται  ως µ�α  και  µ�νο  
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Αθ�τηση  Υποχρε%σεων  η οπο�α  �λαβε  χ%ρα  την  ηµεροµην�α  που  �λαβε  χ%ρα  η 

πλ�ον  πρ�σϕατη  τ�τοια  Αθ�τηση  Υποχρε%σεων.  Ενδ�χεται  να  προκ$ψουν  

περιστσεις  κατ  τις οπο�ες,  λ�γω  Αθ�τησης  Υποχρε%σεων,  θα  δικαιο$στε  να 

λβετε  αποζηµ�ωση  απ�  την  IBM.  Το  παρ�ν  ρθρο  καθορ�ζει  το ε$ρος  της ευθ$νης  

της  IBM  και  τον  αποκλειστικ�  τρ�πο  ικανοπο�ησ�ς  σας.  

1.   Η IBM  θα αποδ�χεται  απερι�ριστη  ευθ$νη  για θνατο  � σωµατικ�  βλβη  που  

οϕε�λεται  σε αµ�λει  της.  

2.    Εντ�ς  του  πλαισ�ου  του  παρακτω  ρθρου  Στοιχε�α  για τα  οπο�α  δεν  ϕ�ρει  

ευθ�νη  η IBM, η IBM  θα  αποδ�χεται  απερι�ριστη  ευθ$νη  για  ϕυσικ�ς  ζηµ�ες  

στην  κινητ�  και  ακ�νητη  περιουσ�α  σας  που  οϕε�λονται  σε αµ�λεια  της  IBM.  

3.   Εκτ�ς  των  �σων  ορ�ζονται  στις  παραπνω  περιπτ%σεις  1 και  2, η συνολικ�  

ευθ$νη  της  IBM  για θετικ�ς  ζηµ�ες  για  οποιαδ�ποτε  συγκεκριµ�νη  Αθ�τηση  

Υποχρε%σεων  δεν  θα  ξεπερν  σε καµ�α  περ�πτωση  το υψηλ�τερο  απ�  τα  

ακ�λουθα  ποσ:  1) 125.000  ευρ%  � 2) το 125%  του ποσο$  που  καταβλατε  για  τη 

Μηχαν�  που  σχετ�ζεται  µεσα  µε  την  Αθ�τηση  Υποχρε%σεων.

Στοιχε�α  για τα  οπο�α  δεν  ϕ�ρει  ευθ�νη  η IBM  

Εκτ�ς  απ�  τις  περιπτ%σεις  ευθ$νης  που  αναϕ�ρονται  στην  παραπνω  περ�πτωση  1, 

σε  καµ�α  περ�πτωση  δεν  ϕ�ρουν  ευθ$νη  η IBM,  οι προµηθευτ�ς  της  � οι 

µεταπωλητ�ς  της  για  ο,τιδ�ποτε  απ�  τα ακ�λουθα,  ακ�µα  και  αν �χουν  ενηµερωθε�  

για  την  πιθαν�τητα  να  προκ$ψουν  τ�τοιες  απ%λειες:  

1.   απ%λεια  δεδοµ�νων  � πρ�κληση  ζηµ�ας  σε  δεδοµ�να  

2.   ειδικ�ς,  �µµεσες  � αποθετικ�ς  απ%λειες,  � 

3.   απ%λεια  επιχειρηµατικ%ν  δραστηριοτ�των,  εσ�δων,  υλης  εµπορικ�ς  αξ�ας  � 

προσδοκ%µενων  κερδ%ν.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Στο  τ�λος  της  τελευτα�ας  παραγρ�ϕου  προστ�θενται  τα 

ακ�λουθα:  

Οι  περιορισµο�  ισχ$ουν  στο  βαθµ�  που  δεν  απαγορε$ονται  απ�  τα ρθρα  373-386  

του  Εµπορικο$  Κ%δικα  της  Σλοβακ�ας.  

ΝΟΤΙΑ  ΑΦΡΙΚΗ,  ΝΑΜΙΜΠΙΑ,  ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ,  ΛΕΣΟΤΟ  ΚΑΙ  ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Στο  �ρθρο  αυτ�  προστ�θενται  τα ακ�λουθα:  

Η συνολικ�  ευθ$νη  της  IBM  για θετικ�ς  ζηµ�ες  που  προκ$πτουν  σε οποιαδ�ποτε  

περ�πτωση  παρλειψης  εκ µ�ρους  της  IBM  και σχετ�ζονται  µε  το αντικε�µενο  της  

παρο$σας  ∆�λωσης  Εγγ$ησης,  περιορ�ζεται  στο  ποσ�  που  �χετε  καταβλει  για τη 

Μηχαν�  που  αποτελε�  το αντικε�µενο  της  αξ�ωσ�ς  σας  �ναντι  της  IBM.  

ΗΝΩΜΕΝΟ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

Περιορισµ%ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ�λουθα  αντικαθιστο�ν  το �ρθρο  αυτ�  εξ ολοκλ�ρου:  

Για  τους  σκοπο$ς  αυτο$  του ρθρου,  µε  τον  �ρο  ″Αθ�τηση  Υποχρε%σεων″ νοε�ται  

κθε  πρξη,  δ�λωση,  παρλειψη  � αµ�λεια  εκ µ�ρους  της  IBM  η οπο�α  σχετ�ζεται  

µε  τα  θ�µατα  που  καλ$πτει  η παρο$σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  και  για 

την  οπο�α  η IBM  ϕ�ρει  ευθ$νη  προς  εσς  κατ  το ν�µο,  ε�τε  συµβατικ�  ε�τε  εξ 

αδικοπραξ�ας.  (νας  αριθµ�ς  περιπτ%σεων  Αθ�τησης  Υποχρε%σεων  που  προκαλο$ν  
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� συµβλλουν  στην  �δια  απ%λεια  � ζηµ�α  θα αντιµετωπ�ζεται  ως µ�α  και  µ�νο  

Αθ�τηση  Υποχρε%σεων.  Ενδ�χεται  να  προκ$ψουν  περιστσεις  κατ  τις  οπο�ες,  

λ�γω  Αθ�τησης  Υποχρε%σεων,  θα δικαιο$στε  να  λβετε  αποζηµ�ωση  απ�  την  IBM.  

Το  παρ�ν  ρθρο  καθορ�ζει  το ε$ρος  της  ευθ$νης  της  IBM  και  τον  αποκλειστικ�  

τρ�πο  ικανοπο�ησ�ς  σας.  

1.   Η IBM  θα αποδ�χεται  απερι�ριστη  ευθ$νη  για:  

α.   θνατο  � σωµατικ�  βλβη  που  οϕε�λεται  σε αµ�λεια  της  IBM,  και 

β.   αθ�τηση  υποχρε%σε%ν  της  που  απορρ�ουν  �µµεσα  απ�  το ρθρο  12 του  

Ν�µου  περ�  Π%λησης  Αγαθ%ν  του 1979  (Sale  of Goods  Act  1979)  � απ�  το 

ρθρο  2 του  Ν�µου  περ�  Παροχ�ς  Αγαθ%ν  και Υπηρεσι%ν  του  1982  (Supply  

of Goods  and  Services  Act  1982),  � οποιασδ�ποτε  προβλεπ�µενης  απ�  ν�µο  

τροποπο�ησης  � εκ ν�ου  θ�σπισης  οποιουδ�ποτε  απ�  τα εν λ�γω  ρθρα.
2.    Η IBM  θα αποδ�χεται  απερι�ριστη  ευθ$νη,  εντ�ς  του πλαισ�ου  του  παρακτω  

ρθρου  Στοιχε�α  για  τα οπο�α  δεν  ϕ�ρει  ευθ�νη  η IBM, για ϕυσικ�ς  ζηµ�ες  στην  

κινητ�  και  ακ�νητη  περιουσ�α  σας  που  οϕε�λονται  σε αµ�λεια  της  IBM.  

3.    Η συνολικ�  ευθ$νη  της  IBM  για θετικ�ς  ζηµ�ες  για  οποιαδ�ποτε  συγκεκριµ�νη  

Αθ�τηση  Υποχρε%σεων  δεν  θα ξεπερν  σε καµ�α  περ�πτωση,  εκτ�ς  των �σων  

ορ�ζονται  στις  παραπνω  περιπτ%σεις  1 και  2,  το υψηλ�τερο  απ�  τα ακ�λουθα  

ποσ:  1) 75.000  Στερλ�νες  � 2) το 125%  της  συνολικ�ς  πληρωτ�ας  τιµ�ς  αγορς  

� των  χρε%σεων  για τη Μηχαν�  που  σχετ�ζεται  µεσα  µε την  Αθ�τηση  

Υποχρε%σεων.

Τα  �ρια  αυτ  ισχ$ουν  και  για τους  προµηθευτ�ς  και µεταπωλητ�ς  της  IBM.  

Αποτελο$ν  τη  µ�γιστη  ευθ$νη  που  ϕ�ρουν  συλλογικ  η IBM  και  οι εν λ�γω  

προµηθευτ�ς  και  µεταπωλητ�ς.  

Στοιχε�α  για  τα οπο�α  δεν ϕ�ρει  ευθ�νη  η IBM  

Εκτ�ς  απ�  τις  περιπτ%σεις  ευθ$νης  που  αναϕ�ρονται  στην  παραπνω  περ�πτωση  1, 

σε καµ�α  περ�πτωση  δεν  ϕ�ρουν  ευθ$νη  η IBM  � οποιοιδ�ποτε  προµηθευτ�ς  � 

µεταπωλητ�ς  της  για ο,τιδ�ποτε  απ�  τα ακ�λουθα,  ακ�µα  και  αν �χουν  ενηµερωθε�  

για την  πιθαν�τητα  να προκ$ψουν  τ�τοιες  απ%λειες:  

1.   απ%λεια  δεδοµ�νων  � πρ�κληση  ζηµ�ας  σε δεδοµ�να  

2.   ειδικ�ς,  �µµεσες  � αποθετικ�ς  απ%λειες,  � 

3.   απ%λεια  επιχειρηµατικ%ν  δραστηριοτ�των,  εσ�δων,  υλης  εµπορικ�ς  αξ�ας  � 

προσδοκ%µενων  κερδ%ν.

Μρος 3 - Πληροϕορ�ες σχετικ� µε την Εγγ ηση 

Στο  παρ�ν  Μ�ρος  3 παρ�χονται  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε  την  ισχ$ουσα  εγγ$ηση  της  

Μηχαν�ς  σας,  συµπεριλαµβανοµ�νης  της  περι�δου  εγγ$ησης  και  του  ε�δους  των  

υπηρεσι%ν  εγγ$ησης  που  παρ�χει  η IBM.  

Περ�οδος  Εγγ�ησης  

Η περ�οδος  εγγ$ησης  µπορε�  να διαϕ�ρει  απ�  χ%ρα  σε χ%ρα  � περιοχ�  και 

καθορ�ζεται  στον  παρακτω  π�νακα.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Με  τον �ρο  ″Περιοχ�″ νοε�ται  η 

Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ  � Μακο  της  Κ�νας.  Περ�οδος  
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εγγ$ησης  3 ετ%ν  για εξαρτ�µατα  και  1 �τους  για εργασ�α  σηµα�νει  �τι η IBM  

παρ�χει  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  χωρ�ς  χρ�ωση  για:  

1.   α. εξαρτ�µατα  και  εργασ�α,  κατ  τη διρκεια  του  πρ%του  �τους  της  περι�δου  

εγγ$ησης,  και  

2.   β. µ�νο  για  εξαρτ�µατα,  σε βση  ανταλλαγ�ς,  κατ  τη διρκεια  του  δε$τερου  

και του  τρ�του  �τους  της  περι�δου  εγγ$ησης.  Η IBM  θα σας  χρε%νει  για  �λα  τα 

�ξοδα  εργασ�ας  που  σχετ�ζονται  µε κθε  επισκευ�  � αντικατσταση  κατ  το 

δε$τερο  και  τρ�το  �τος  της  περι�δου  εγγ$ησης.

 

Τ�πος 

Μηχαν�ς  Χ�ρα � Περιοχ�  Αγορ�ς Περ�οδος  Εγγ�ησης  

Ε�δη 

Υπηρεσι�ν  

Εγγ�ησης  

8122 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδς,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, 

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

5 

Λατινικ�  Αµερικ�,  Αργεντιν�,  

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ) 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

7 

Ιαπων�α  Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

6 

8123 Καναδς,  Λατινικ�  Αµερικ�,  Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Κορ�α,  

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ), 

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 5 

Εργασ�α  - 1 �τος 

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�  Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 3 �τη 

7 

Αυστραλ�α  και Ν�α Ζηλανδ�α  Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 1 

Χωρ�ς Εργασ�α  

8124 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Λατινικ�  

Αµερικ�,  Αργεντιν�,  Ευρ%πη,  

Μ�ση  Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Κορ�α,  

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ), 

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 3 �τη 

5 
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Τ�πος  

Μηχαν�ς  Χ�ρα � Περιοχ�  Αγορ�ς  Περ�οδος  Εγγ�ησης  

Ε�δη 

Υπηρεσι�ν  

Εγγ�ησης  

8129 Λατινικ�  Αµερικ�,  Αργεντιν�,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

5 

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ) 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

7 

8131 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Αργεντιν�,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

5 

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ) 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

7 

8132 Λατινικ�  Αµερικ�  Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 7 

Εργασ�α  - 1 �τος 

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ� Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 3 �τη 

7 

Λαϊκ� ∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, 

Κορ�α,  Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ),  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 5 

Εργασ�α  - 1 �τος 

Αυστραλ�α  και Ν�α Ζηλανδ�α  Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 1 

Χωρ�ς Εργασ�α  

8133 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Αργεντιν�,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας,  Κορ�α, 

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ),  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 3 �τη 

5 
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Τ�πος 

Μηχαν�ς  Χ�ρα � Περιοχ�  Αγορ�ς Περ�οδος  Εγγ�ησης  

Ε�δη 

Υπηρεσι�ν  

Εγγ�ησης  

8134 Λατινικ�  Αµερικ�,  Αργεντιν�,  

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ) 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

7 

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, 

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

5 

Ιαπων�α  Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

6 

8135 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Κορ�α,  

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ), 

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 5 

Εργασ�α  - 1 �τος 

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�  Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 3 �τη 

7 

Αυστραλ�α  και Ν�α Ζηλανδ�α  Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 1 

Χωρ�ς Εργασ�α  

8136 Λατινικ�  Αµερικ�,  Αργεντιν�,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Κορ�α,  

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ), 

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 3 �τη 

5 
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Τ�πος  

Μηχαν�ς  Χ�ρα � Περιοχ�  Αγορ�ς  Περ�οδος  Εγγ�ησης  

Ε�δη 

Υπηρεσι�ν  

Εγγ�ησης  

8137 Λατινικ�  Αµερικ�  Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 7 

Εργασ�α  - 1 �τος 

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ� Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 3 �τη 

7 

Λαϊκ� ∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, 

Κορ�α,  Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ),  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 5 

Εργασ�α  - 1 �τος 

Αυστραλ�α  και Ν�α Ζηλανδ�α  Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 1 

Χωρ�ς Εργασ�α  

8138 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Αργεντιν�,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας,  Κορ�α, 

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ),  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 3 �τη 

5 

9212 9213 Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας  

Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 3 �τη 

5 

Κορ�α Εξαρτ�µατα  και Εργασ�α  

- 1 �τος 

5 

Κ�να (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ),  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδ�α, Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο$ρη,  

Σρι Λνκα, Βιετνµ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλνδη  και Ταϊβν 

Εξαρτ�µατα  - 3 �τη 5 

Εργασ�α  - 1 �τος

  

Ε�δη Υπηρεσι�ν Εγγ ησης 

Εν  απαιτε�ται,  η IBM  παρ�χει  υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  � ανταλλαγ�ς  ανλογα  µε το 

ε�δος  των  υπηρεσι%ν  εγγ$ησης  που  καθορ�ζεται  για  τη Μηχαν�  σας στον  παραπνω  

π�νακα  και  �πως  περιγρϕεται  παρακτω.  Οι υπηρεσ�ες  εγγ$ησης  µπορε�  να 

παρ�χονται  απ�  το µεταπωλητ�,  εν  ε�ναι  εξουσιοδοτηµ�νος  απ�  την  IBM  για 

παροχ�  υπηρεσι%ν  εγγ$ησης.  Ο χρ�νος  παροχ�ς  των  υπηρεσι%ν  θα  εξαρτται  απ�  

το χρ�νο  της  κλ�σης  σας  και  υπ�κειται  στη  διαθεσιµ�τητα  των  εξαρτηµτων.  Το  

επ�πεδο  των  υπηρεσι%ν  ε�ναι  στ�χοι  σχετικ  µε τους  χρ�νους  απ�κρισης,  για  τους  
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οπο�ους  δεν  παρ�χεται  εγγ$ηση.  Το  καθορισµ�νο  επ�πεδο  των  υπηρεσι%ν  εγγ$ησης  

µπορε�  να µην  ε�ναι  διαθ�σιµο  σε �λο  τον  κ�σµο.  Μπορε�  να ισχ$ουν  πρ�σθετες  

χρε%σεις  για παροχ�  υπηρεσι%ν  εκτ�ς  της  κανονικ�ς  περιοχ�ς  κλυψης  των  

υπηρεσι%ν  της  IBM.  Για  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τα ισχ$οντα  σε  συγκεκριµ�νη  

χ%ρα  � τοποθεσ�α,  επικοινων�στε  µε τον  τοπικ�  εκπρ�σωπο  της  IBM  � το 

µεταπωλητ�.  

1.   Υπηρεσ�α  Παροχ�ς  Μον�δων  Αντικαθιστ�µενων  απ%  τον  Πελ�τη  (″CRU″) 

Η IBM  σας  παρ�χει  τις  CRU  %στε  να  τις  εγκαταστ�σετε  εσε�ς.  Οι πληροϕορ�ες  

σχετικ  µε  τις  CRU  και  οι οδηγ�ες  εγκατστασης  αποστ�λλονται  µε  τη Μηχαν�  

σας  και  ε�ναι  διαθ�σιµες  αν  πσα  στιγµ�  απ�  την  IBM  κατ�πιν  αιτ�µατ�ς  σας.  

Η εγκατσταση  CRU  Κατηγορ�ας  1 αποτελε�  δικ�  σας  ευθ$νη.  Εν  η IBM  

εγκαταστ�σει  CRU  Κατηγορ�ας  1 κατ�πιν  αιτ�µατ�ς  σας,  θα σας  χρε%σει  για  

την  εγκατσταση.  Μπορε�τε  να εγκαταστ�σετε  µια CRU  Κατηγορ�ας  2 µ�νοι  

σας  � να  ζητ�σετε  απ�  την  IBM  να την  εγκαταστ�σει,  χωρ�ς  πρ�σθετη  

επιβρυνση,  βσει  του  ε�δους  υπηρεσι%ν  εγγ$ησης  που  �χει  καθοριστε�  για τη  

Μηχαν�  σας.  Η IBM  καθορ�ζει,  στο  υλικ�  που  αποστ�λλεται  µε  τη CRU  

αντικατστασης,  εν  η ελαττωµατικ�  CRU  πρ�πει  να επιστραϕε�  στην  IBM.  

@ταν  απαιτε�ται  επιστροϕ�,  1) αποστ�λλονται  οδηγ�ες  και συσκευασ�α  µαζ�  µε 

τη CRU  αντικατστασης,  και  2) η IBM  µπορε�  να σας  χρε%σει  για  τη CRU  

αντικατστασης  εν  δεν λβει  την  ελαττωµατικ�  CRU  εντ�ς  30 ηµερ%ν  απ�  την  

ηµεροµην�α  που  παραλβατε  τη CRU  αντικατστασης.  

2.   Επ�  Τ%που  Υπηρεσ�ες  

Η IBM  � ο µεταπωλητ�ς  θα επισκευζει  � θα αντικαθιστ  µια Μηχαν�  στην  

οπο�α  παρουσιστηκε  βλβη,  στην  τοποθεσ�α  σας,  και  θα  επαληθε$ει  τη  

λειτουργ�α  της.  Πρ�πει  να παρ�χετε  κατλληλο  χ%ρο  εργασ�ας  για την  

αποσυναρµολ�γηση  και  επανασυναρµολ�γηση  της  Μηχαν�ς  IBM.  Ο χ%ρος  

πρ�πει  να ε�ναι  καθαρ�ς,  επαρκ%ς  ϕωτιζ�µενος  και  κατλληλος  για  το σκοπ�  

αυτ�.  Για ορισµ�νες  Μηχαν�ς,  ορισµ�νες  επισκευ�ς  µπορε�  να απαιτο$ν  την  

αποστολ�  της  Μηχαν�ς  σε κ�ντρο  υπηρεσι%ν  της  IBM.  

3.   Υπηρεσ�ες  Courier  � Depot  * 

Θα  αποσυνδ�ετε  τη  Μηχαν�  στην  οπο�α  παρουσιστηκε  βλβη  και η IBM  θα  

κανον�ζει  την  παραλαβ�  της.  Η IBM  θα σας  παρ�χει  τη συσκευασ�α  αποστολ�ς  

για την  επιστροϕ�  της  Μηχαν�ς  στο  καθορισµ�νο  κ�ντρο  υπηρεσι%ν.  (νας  

µεταϕορ�ας  θα παραλαµβνει  τη Μηχαν�  και  θα  την  παραδ�δει  στο  καθορισµ�νο  

κ�ντρο  υπηρεσι%ν.  Μετ  την  επισκευ�  � την  αντικατστασ�  της,  η IBM  θα  

κανον�ζει  την  παρδοση  της  Μηχαν�ς  στην  τοποθεσ�α  σας.  Για  την  

εγκατσταση  και  την  επαλ�θευση  της  λειτουργ�ας  της  ε�στε  υπε$θυνοι  εσε�ς.  

4.   Υπηρεσ�ες  µε Μεταϕορ�  � Αποστολ�  απ%  τον Πελ�τη  

Θα  παραδ�δετε  � θα αποστ�λλετε,  �πως  ορ�ζει  η IBM,  µια  Μηχαν�  στην  οπο�α  

παρουσιστηκε  βλβη,  κατλληλα  συσκευασµ�νη,  (µε  προκαταβολ�  των  εξ�δων  

µεταϕορς,  εκτ�ς  εν  η IBM  καθορ�σει  διαϕορετικ)  στην  τοποθεσ�α  που  ορ�ζει  

η IBM.  Μετ  την  επισκευ�  � ανταλλαγ�  της  Μηχαν�ς,  η IBM  θα  την  ετοιµζει  

για παραλαβ�  απ�  εσς  �, στην  περ�πτωση  της  Υπηρεσ�ας  µε  Αποστολ�  απ�  τον 

Πελτη  (Mail-in),  θα σας  την  επιστρ�ϕει  µε δικ  της  �ξοδα,  εκτ�ς  εν  η IBM  
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καθορ�σει  διαϕορετικ.  Για  την  εγκατσταση  της  Μηχαν�ς  και την επαλ�θευση  

της  λειτουργ�ας  της  ε�στε  υπε$θυνοι  εσε�ς.  

5.   Υπηρεσ�α  CRU  και Επ� Τ%που  Υπηρεσ�ες  

Αυτ�  το  ε�δος  Υπηρεσι%ν  Εγγ$ησης  ε�ναι  συνδυασµ�ς  του Ε�δους  1 και  του  

Ε�δους  2 (βλ.  παραπνω).  

6.    Υπηρεσ�α  CRU  και  Υπηρεσ�ες  Courier  � Depot  

Αυτ�  το  ε�δος  Υπηρεσι%ν  Εγγ$ησης  ε�ναι  συνδυασµ�ς  του Ε�δους  1 και  του  

Ε�δους  3 (βλ.  παραπνω).  

7.   Υπηρεσ�α  CRU  και Υπηρεσ�ες  µε Μεταϕορ�  � Αποστολ�  απ%  τον  Πελ�τη  

Αυτ�  το  ε�δος  Υπηρεσι%ν  Εγγ$ησης  ε�ναι  συνδυασµ�ς  του Ε�δους  1 και  του  

Ε�δους  4 (βλ.  παραπνω).

/ταν  αναϕ�ρεται  ε�δος  υπηρεσι�ν  5, 6 � 7, η IBM  θα προσδιορ�ζει  ποιο  ε�δος  

υπηρεσι�ν  εγγ�ησης  ε�ναι  κατ�λληλο  για την  επισκευ�.  

* Αυτ�  το ε�δος  υπηρεσ�ας  ονοµζεται  σε ορισµ�νες  χ%ρες  ThinkPad  EasyServ  � 

EasyServ.  Το  site  της  IBM  για τις  Εγγυ�σεις  για Μηχαν�ς,  στη  διε$θυνση  

http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/, παρ�χει  επισκ�πηση  της  

Περιορισµ�νης  Εγγ$ησης  που  παρ�χει  η IBM  για  Μηχαν�ς  αν  τον  κ�σµο  

(″Machine  warranties″), γλωσσριο  των  ορισµ%ν  της  IBM  (″Glossary″), συχν�ς  

ερωτ�σεις  και  απαντ�σεις  (″FAQ″) και  την  παρεχ�µενη  Υποστ�ριξη  αν  Προϊ�ν  

(″Support  by product″) µε διασυνδ�σεις  προς  τις  ιστοσελ�δες  Υποστ�ριξης  

Προϊ�ντων.  Στο  site  αυτ%  ε�ναι  επ�σης  διαθ�σιµη  η ∆�λωση  Περιορισµ�νης  

Εγγ�ησης  σε 29 γλ�σσες.  

Για  να  σας  παρασχεθο$ν  υπηρεσ�ες  εγγ$ησης,  επικοινων�στε  µε την  IBM  � το 

µεταπωλητ�  της  IBM.  Στον  Καναδ  � στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  καλ�στε  τον  

αριθµ�  1-800-IBM-SERV  (426-7378).  Στις  χ%ρες  της  Ευρωπαϊκ�ς  (νωσης,  βλ.  τους  

παρακτω  αριθµο$ς  τηλεϕ%νου.  

Παγκ�σµιος Τηλεϕωνικ�ς Κατ�λογος 

Οι αριθµο�  τηλεϕ%νου  υπ�κεινται  σε αλλαγ�  χωρ�ς  ειδοπο�ηση.  Για  τους  τρ�χοντες  

αριθµο$ς  τηλεϕ%νου,  µεταβε�τε  στην  ιστοσελ�δα  www.ibm.com/pc/support και 

επιλ�ξτε  Support  phone  list.  

 Χ�ρα � Περιοχ� Αριθµ%ς  τηλεϕ�νου  Χ�ρα � Περιοχ�  Αριθµ%ς  τηλεϕ�νου  

Αργεντιν�  0800-666-0011  Κ$προς +357-22-841100  

Αυστραλ�α  131-426  Λετον�α  +386-61-1796-699  

Αυστρ�α  +43-1-24592-5901  Λιθουαν�α  +386-61-1796-699  
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Χ�ρα  � Περιοχ�  Αριθµ%ς  τηλεϕ�νου  Χ�ρα  � Περιοχ�  Αριθµ%ς  τηλεϕ�νου  

Αϕρικ�  Αϕρικ�:  

+44 (0) 1475 555 055 

Ν�τια  Αϕρικ�:  

+27 11 3028888  και 

0800110756  

Κεντρικ�  Αϕρικ�:  

Επικοινων�στε  µε τον πιο 

κοντιν� Εµπορικ�  

Συνεργτη  της IBM 

Λουξεµβο$ργο  +352-298-977-5063  

Β�λγιο  Ολλανδικ:  02-210-9820  

Γαλλικ:  02-210-9800  

Μαλαισ�α  1800-88-8558  

Βενεζου�λα  0-800-100-2011  Μλτα  +356-23-4175  

Βιετνµ  > 

Χο Τσι Μινχ: 

(848) 824-1474  

Αν�ι:
(844) 842-6316  

Μεξικ�  001-866-434-2080  

Βολιβ�α  0800-0189  Μ�ση  Ανατολ�  +44 (0)1475-555-055  

Βραζιλ�α  55-11-3889-8986  Ν�α Ζηλανδ�α  +0800-446-149  

Γαλλ�α  +33-238-557-450  Νικαργουα  255-6658 

Γερµαν�α  +49-7032-15-49201  Νορβηγ�α  >NetVista και 

ThinkCentre:  

+47 6699 8960  

@λα τα προϊ�ντα:  

+47 815 21550 

Γουατεµλα  335-8490  Ολλανδ�α  +31-20-514-5770  

∆αν�α  4520-8200  Ονδο$ρα  Tegucigalpa  & San 

Pedro  Sula: 232-4222  

San Pedro  Sula: 

552-2234 

∆οµινικαν�  

∆ηµοκρατ�α  

566-4755  

566-5161  εσωτ. 8201 

Χωρ�ς χρ�ωση  εντ�ς της 

∆οµινικαν�ς  ∆ηµοκρατ�ας:  

1-200-1929  

Ουγγαρ�α  >+36-1-382-5720  

Ελ Σαλβαδ�ρ  250-5696  Ουρουγουη  000-411-005-6649  

Ελβετ�α  +41-58-333-0971  Παναµς  206-6047 

Ελλδα  +30-210-680-1700  Περο$ 0-800-50-866  
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Χ�ρα � Περιοχ� Αριθµ%ς  τηλεϕ�νου  Χ�ρα � Περιοχ�  Αριθµ%ς  τηλεϕ�νου  

Εσθον�α  +386-61-1796-699  Πολων�α  +48-22-878-6999  

Ηνωµ�νες  

Πολιτε�ες  

1-800-IBM-SERV  

(1-800-426-7378)  

Πορτογαλ�α  +351-21-892-7147  

Ηνωµ�νο  Βασ�λειο  +44-1475-555-055  Ρωσικ�  

Οµοσπονδ�α  

+7-095-940-2000  

Ιαπων�α  Χωρ�ς  χρ�ωση:  

0120-887-870,  ∆ιεθνε�ς  

κλ�σεις:+81-46-266-4724  

Σιγκαπο$ρη  1800-3172-888  

Ινδ�α 1600-44-6666  Σλοβακ�α  +421-2-4954-1217  

Ινδονησ�α  800-140-3555  Σλοβεν�α  +386-1-5830-050  

Ιρλανδ�α  +353-(0)1-815-9200  Σουηδ�α  +46-8-477-4420  

Ισηµεριν�ς  1-800-426911  Σρι Λνκα +94-11-2448-442  

+94-11-2421-066  

+94-11-2493-500  

Ισπαν�α +34-91-714-7983  Ταϊβν 886-2-8723-9799  

Ιταλ�α +39-02-7031-6101  Ταϊλνδη  1-800-299-229  

Καναδς Αγγλικ:  1-800-565-3344  

Γαλλικ:  1-800-565-3344  

Μ�νο  στο Τορ�ντο,  καλ�στε 

τον αριθµ�:  416-383-3344  

Τουρκ�α  00800-211-4032  

+90-212-317-1760  

Κ�να (Λ.∆.) 800-810-1818  Τσεχικ�  

∆ηµοκρατ�α  

+420-2-7213-1316  

Κ�να
(Ειδικ�  

∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ  

Κονγκ) 

Οικιακ  PC: 

852 2825 7799 

Εµπορικ  PC: 

852 8205 0333 

Φιλιππ�νες  1800-1888-1426  

Κολοµβ�α  1-800-912-3021  Φινλανδ�α  +358-9-459-6960  

Κορ�α 1588-5801  Χιλ� 800-224-488  

Κ�στα Ρ�κα  284-3911
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Παρ�ρτηµα Γ. Μον�δες Αντικαθιστ�µενες απ� τον 

Πελ�τη (Customer Replaceable Units - ″CRU″) 

Μπορε�τε  να  βρε�τε  οδηγ�ες  σχετικ  µε την  αντικατσταση  των  CRU  αν  Τ$πο  

Μηχαν�ς  στις  παρακτω  πηγ�ς  αναϕορς.  

 8129, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 9212, 9213 

Οδηγ%ς  Αναϕορ�ς  

Οδηγ%ς Χρ�σης (User 

Guide) 

Οδηγ%ς  

Αντικατ�στασης  

Υλικο�  Εξοπλισµο�  

CRU Βαθµ�δας  1 

(Tier 1) 

Πληκτρολ�γιο  X X 

Ποντ�κι  X X 

Μονδα σκληρο$  

δ�σκου 

X X 

Μν�µη X X 

Κρτες X X 

Ηχε�ο X X 

Μονδα οπτικο$  

δ�σκου 

X 

Μονδα δισκ�τας  X X 

CRU Βαθµ�δας  2 

(Tier 2) 

Ψ$κτρα  X 

Επεξεργαστ�ς  X 

Πλακ�τα  συστ�µατος  X 

Τροϕοδοτικ�  X
  

 8122, 8123, 8124, 8131, 8137, 8138 

Οδηγ%ς  Αναϕορ�ς  

Οδηγ%ς Χρ�σης (User 

Guide) 

Οδηγ%ς  CRU (CRU 

Guide)  

CRU Βαθµ�δας  1 

(Tier 1) 

Πληκτρολ�γιο  X X 

Ποντ�κι  X X 

Μν�µη X X 

Κρτες X X 
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8122, 8123, 8124, 8131, 8137, 8138 

Οδηγ%ς Αναϕορ�ς  

Οδηγ%ς  Χρ�σης  (User 

Guide)  

Οδηγ%ς  CRU (CRU 

Guide) 

Ηχε�ο  X X 

Μονδα  οπτικο$  

δ�σκου 

X X 

Μονδα  δισκ�τας  X 

CRU Βαθµ�δας  2 

(Tier 2) 

Ψ$κτρα  X 

Επεξεργαστ�ς  X 

Πλακ�τα  συστ�µατος  X 

Τροϕοδοτικ�  X 

Μονδα  σκληρο$  

δ�σκου 

X

  

Αν  δεν  ε�ναι  δυνατ�  η πρ�σβαση  σε αυτ�ς  τις  οδηγ�ες  � αντιµετωπ�ζετε  κποιο  

πρ�βληµα  κατ  την  αντικατσταση  κποιας  CRU,  µπορε�τε  να  χρησιµοποι�σετε  

�ναν  απ�  τους  παρακτω  πρ�σθετους  π�ρους:  

v   Το ηλεκτρονικ�  εγχειρ�διο  συντ�ρησης  εξοπλισµο$  (Hardware  Maintenance  

Manual  - HMM),  που  διατ�θεται  απ�  τις υπηρεσ�ες  υποστ�ριξης  της  IBM,  στη  

διε$θυνση  http://www.ibm.com/pc/support . Θα  χρειαστε�  να  δ%σετε  πληροϕορ�ες  

για τον  τ$πο  του  υπολογιστ�  και  να αναζητ�σετε  το  κατλληλο  εγχειρ�διο  στις  

δηµοσιε$σεις.  

v   Τις  οδηγ�ες  αντικατστασης  που  συνοδε$ουν  τη ν�α  µονδα.
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Παρ�ρτηµα ∆. Σηµει�σεις 

Η IBM  ενδ�χεται  να µη διαθ�τει  σε �λες  τις  χ%ρες  τα προϊ�ντα,  τις  υπηρεσ�ες  � τις  

λειτουργ�ες  που  περιγρϕονται  στο  �γγραϕο  αυτ�.  Για  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε τα  

προϊ�ντα  και  τις  υπηρεσ�ες  που  παρ�χονται  στην  περιοχ�  σας,  συµβουλευτε�τε  τον  

τοπικ�  εκπρ�σωπο  της  IBM.  Οποιαδ�ποτε  αναϕορ  σε  προϊ�ν,  πρ�γραµµα  � 

υπηρεσ�α  της  IBM  δεν  σηµα�νει  ο$τε  υποδηλ%νει  �τι  µπορε�  να  χρησιµοποιηθε�  

µ�νο  το συγκεκριµ�νο  προϊ�ν,  πρ�γραµµα  � η συγκεκριµ�νη  υπηρεσ�α  της IBM.  

Μπορε�  να  χρησιµοποιηθε�  οποιοδ�ποτε  ισοδ$ναµο  λειτουργικ%ς  προϊ�ν,  

πρ�γραµµα  � υπηρεσ�α  που  δεν  παραβιζει  δικαι%µατα  πνευµατικ�ς  ιδιοκτησ�ας  της  

IBM.  Ωστ�σο,  η αξιολ�γηση  και  επαλ�θευση  της  λειτουργ�ας  οποιουδ�ποτε  

προϊ�ντος,  προγρµµατος  � υπηρεσ�ας  µη-IBM  ε�ναι  αποκλειστικ�  ευθ$νη  του 

χρ�στη.  

Η IBM  ενδ�χεται  να �χει  ευρεσιτεχν�ες  � εκκρεµε�ς  αιτ�σεις  ευρεσιτεχν�ας  που  

συνδ�ονται  µε θ�µατα  που  καλ$πτει  το παρ�ν  εγχειρ�διο.  Η κατοχ�  αυτο$  του 

εγχειριδ�ου  δεν  σας  παρ�χει  οποιοδ�ποτε  δικα�ωµα  επ�  αυτ%ν  των  ευρεσιτεχνι%ν.  

Για  ερωτ�σεις  σχετικ  µε  δειες  χρ�σης,  µπορε�τε  να απευθ$νεστε  εγγρϕως  στην  

ακ�λουθη  διε$θυνση:  

   IBM  Director  of Licensing  

   IBM  Corporation  

   North Castle  Drive  

   Armonk,  NY  10504-1785  

   U.S.A.

Η INTERNATIONAL  BUSINESS  MACHINES  CORPORATION  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΑΥΤΗ  

ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  “ΩΣ  ΕΧΕΙ”  ΚΑΙ  ΧΩΡΙΣ  ΚΑΝΕΝΟΣ  ΕΙ∆ΟΥΣ  ΕΓΓΥΗΣΗ,  ΡΗΤΗ  

� ΣΙΩΠΗΡΗ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ,  ΤΩΝ  ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΠΕΡΙ  ΜΗ  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,  ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  

ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ  ΣΚΟΠΟΥΣ.  Σε ορισµ�νες  δικαιοδοσ�ες  δεν  επιτρ�πεται  η αποπο�ηση  

ρητ%ν  � σιωπηρ%ν  εγγυ�σεων  σε  συγκεκριµ�νες  συναλλαγ�ς  και,  εποµ�νως,  η 

παραπνω  δ�λωση  µπορε�  να  µην  ισχ$ει  για εσς.  

Οι πληροϕορ�ες  αυτ�ς  µπορε�  να περιλαµβνουν  τεχνικ�ς  ανακρ�βειες  � 

τυπογραϕικ  λθη.  Περιοδικ,  πραγµατοποιο$νται  αλλαγ�ς  στις  πληροϕορ�ες  αυτο$  

του  εγχειριδ�ου.  Οι αλλαγ�ς  αυτ�ς  ενσωµατ%νονται  σε κθε  ν�α  �κδοση  του 

εγχειριδ�ου.  Η IBM  µπορε�  να προβε�  οποιαδ�ποτε  στιγµ�  και  χωρ�ς  ειδοπο�ηση  σε  

βελτι%σεις  �/και  τροποποι�σεις  προϊ�ντων  �/και  προγραµµτων  που  περιγρϕονται  

σε αυτ�  την  �κδοση.  

Τα  προϊ�ντα  που  περιγρϕονται  στο  παρ�ν  �γγραϕο  δεν  προορ�ζονται  για χρ�ση  σε 

εµϕυτε$σεις  � λλες  εϕαρµογ�ς  υποστ�ριξης  της  ζω�ς,  η δυσλειτουργ�α  των  

οπο�ων  µπορε�  να  προκαλ�σει  σωµατικ�  βλβη  � θνατο  ανθρ%πων.  Οι 
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πληροϕορ�ες  που  περι�χονται  στο  παρ�ν  �γγραϕο  δεν  επηρεζουν  ο$τε  

τροποποιο$ν  τις προδιαγραϕ�ς  � εγγυ�σεις  των  προϊ�ντων  IBM.  Τ�ποτα  στο  παρ�ν  

�γγραϕο  δεν  θα θεωρηθε�  ρητ�  � σιωπηρ�  δεια  � υποχρ�ωση  αποζηµ�ωσης  στα  

πλα�σια  των  δικαιωµτων  πνευµατικ�ς  ιδιοκτησ�ας  της  IBM  � τρ�των.  @λες  οι 

πληροϕορ�ες  που  περι�χονται  στο  παρ�ν  �γγραϕο  προσδιορ�στηκαν  σε 

συγκεκριµ�να  περιβλλοντα  και  παρουσιζονται  ως παρδειγµα.  Τα  αποτελ�σµατα  

σε  λλα  περιβλλοντα  λειτουργ�ας  µπορε�  να διαϕ�ρουν.  

Η IBM  µπορε�  να χρησιµοποι�σει  � να  διανε�µει  οποιεσδ�ποτε  απ�  τις  

πληροϕορ�ες  που  παρ�χετε  µε οποιονδ�ποτε  τρ�πο  θεωρε�  κατλληλο  χωρ�ς  καµ�α  

υποχρ�ωση  προς  εσς.  

Οποιαδ�ποτε  αναϕορ  που  περιλαµβνεται  στο  εγχειρ�διο  αυτ�  σε Web site  που  δεν 

αν�κουν  στην  IBM  παρ�χεται  µ�νο  για διευκ�λυνση  του  αναγν%στη  και  σε καµ�α  

περ�πτωση  δεν αποτελο$ν  επιδοκιµασ�α  αυτ%ν  των  Web site.  Τα  υλικ  σε αυτ  τα 

Web sites  δεν  αποτελο$ν  µ�ρος  των  υλικ%ν  αυτο$  του  προϊ�ντος  IBM  και  η εκ  

µ�ρους  σας χρ�ση  των  εν λ�γω  Web sites  γ�νεται  µε  δικ�  σας  ευθ$νη.  

Οποιαδ�ποτε  δεδοµ�να  απ�δοσης  που  περιλαµβνονται  στο  εγχειρ�διο  αυτ�  �χουν  

συγκεντρωθε�  σε περιβλλον  ελεγχ�µενης  λειτουργ�ας.  Κατ  συν�πεια,  τα 

αποτελ�σµατα  απ�δοσης  που  συγκεντρ%θηκαν  σε λλα  λειτουργικ  περιβλλοντα  

µπορε�  να διαϕ�ρουν  σηµαντικ.  Ορισµ�νες  µετρ�σεις  πραγµατοποι�θηκαν  σε 

συστ�µατα  σε περιβλλον  ανπτυξης  και  δεν  εγγυ�µαστε  �τι οι µετρ�σεις  αυτ�ς  θα 

�χουν  το �διο  αποτ�λεσµα  σε  γενικ%ς  διαθ�σιµα  συστ�µατα.  Επιπλ�ον,  ορισµ�νες  

µετρ�σεις  µπορε�  να ε�ναι  το αποτ�λεσµα  συµπερασµατικ�ς  εξαγωγ�ς.  Τα  

πραγµατικ  αποτελ�σµατα  µπορε�  να  διαϕ�ρουν.  Οι χρ�στες  αυτο$  του εγχειριδ�ου  

θα  πρ�πει  να επαληθε$σουν  τα δεδοµ�να  που  ισχ$ουν  για  το δικ�  τους  περιβλλον.  

Εµπορικ� σ�µατα 

Το  λογ�τυπο  IBM  και οι ακ�λουθοι  �ροι  ε�ναι  εµπορικ  σ�µατα  της  IBM  

Corporation  στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  �/και  σε λλες  χ%ρες:  

   IBM  

   Lotus  

   Lotus  1-2-3  

   Lotus  Approach  

   Lotus  FastSite  

   Lotus  Freelance  Graphics  

   Lotus  Notes  

   Lotus  Organizer 

   Lotus  SmartCenter  

   Lotus  SmartSuite  

   Lotus  Word Pro  

   ThinkCentre  

   IBM  Update  Connector
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Οι �ροι  Microsoft,  Windows  και Windows  NT ε�ναι  εµπορικ  σ�µατα  της  Microsoft  

Corporation  στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  �/και  σε  λλες  χ%ρες.  

Ο �ρος  PC  Direct  ε�ναι  εµπορικ�  σ�µα  της  Ziff  Communications  Company  στις  

Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  �/και  σε λλες  χ%ρες  και  χρησιµοποιε�ται  απ�  την  IBM  

Corporation  βσει  δειας  χρ�σης.  

'λλες  επωνυµ�ες  εταιρει%ν  � ονοµασ�ες  προϊ�ντων  � υπηρεσι%ν  µπορε�  να  ε�ναι  

εµπορικ  σ�µατα  � σ�µατα  υπηρεσι%ν  λλων.  

Σηµει�σεις σχετικ� µε την ηλεκτρονικ� ακτινοβολ�α 

Η ακ�λουθη  παργραϕος  αϕορ  στους  τ$πους  µηχαν�ς  (machine  types)  8122,  8123,  

8124,  8129,  8131,  8132,  8133,  8134,  8135,  8136,  8137,  8138,  9212  και  9213.  

∆�λωση συµµ�ρϕωσης µε την Οδηγ�α EMC της Ευρωπαϊκ�ς 

?νωσης 

Το  προϊ�ν  αυτ�  καλ$πτει  τις  απαιτ�σεις  προστασ�ας  που  ορ�ζονται  στην  Οδηγ�α  

89/336/ΕΟΚ  του  Συµβουλ�ου  της  ΕΕ  περ�  προσ�γγισης  των  νοµοθεσι%ν  των  Κρατ%ν  

Μελ%ν  σχετικ  µε την  ηλεκτροµαγνητικ�  συµβατ�τητα.  Η IBM  δεν  αποδ�χεται  

οποιαδ�ποτε  ευθ$νη  για µη κλυψη  των  απαιτ�σεων  προστασ�ας  αν  αυτ�  οϕε�λεται  

σε µη συνιστ%µενη  τροποπο�ηση  του προϊ�ντος,  συµπεριλαµβανοµ�νης  της  

τοποθ�τησης  πρ�σθετων,  µη-IBM  καρτ%ν.  

Μετ  απ�  κατλληλους  ελ�γχους,  �χει  διαπιστωθε�  �τι  το προϊ�ν  αυτ�  λειτουργε�  

εντ�ς  των  ορ�ων  για τον  τεχνολογικ�  εξοπλισµ�  επεξεργασ�ας  πληροϕορι%ν  

Κατηγορ�ας  Α σ$µϕωνα  µε το πρ�τυπο  CISPR  22 / Ευρωπαϊκ�  Πρ�τυπο  EN  55022.  

Τα  �ρια  για τον εξοπλισµ�  Κατηγορ�ας  B θεσπ�στηκαν  µε σκοπ�  την  ε$λογη  

προστασ�α,  σε τυπικ  οικιακ  περιβλλοντα,  απ�  παρεµβολ�ς  που  προκαλο$νται  

απ�  συσκευ�ς  επικοινων�ας  µε ν�µιµη  δεια.  

Σηµε�ωση σχετικ� µε το καλ�διο ρε µατος 

Για  την  ασϕλει  σας,  η IBM  παρ�χει  �να  καλ%διο  ρε$µατος  µε γειωµ�νο  ϕις  για 

χρ�ση  µε αυτ�  το  προϊ�ν  IBM.  Για  να αποϕ$γετε  τον κ�νδυνο  ηλεκτροπληξ�ας,  

συνδ�ετε  πντα  το καλ%διο  ρε$µατος  σε σωστ  γειωµ�νη  πρ�ζα.  

Τα  καλ%δια  ρε$µατος  της  IBM  που  χρησιµοποιο$νται  στις  Η.Π.Α.  και στον  Καναδ  

πιστοποιο$νται  απ�  τους  οργανισµο$ς  Underwriter’s  Laboratories  (UL)  και Canadian  

Standards  Association  (CSA).  

Αν  πρ�κειται  να  χρησιµοποι�σετε  το προϊ�ν  στα  115  Volt: Χρησιµοποι�στε  �να  

καλ%διο  ρε$µατος  µε  πιστοπο�ηση  UL  και  CSA,  αποτελο$µενο  απ�  �να  τριαγωγικ�  

καλ%διο  τουλχιστον  18 AWG,  τ$που  SVT  � SJT, µ�γιστου  µ�κους  5 µ�τρων,  και  

�να  γειωµ�νο  ϕις  παρλληλων  ακροδεκτ%ν  αντοχ�ς  15 Ampere/125  Volt. 
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Αν  πρ�κειται  να χρησιµοποι�σετε  το προϊ�ν  στα  230  Volt (στις  Η.Π.Α.):  

Χρησιµοποι�στε  �να  καλ%διο  ρε$µατος  µε  πιστοπο�ηση  UL  και  CSA,  

αποτελο$µενο  απ�  �να  τριαγωγικ�  καλ%διο  τουλχιστον  18 AWG,  τ$που  SVT  � SJT, 

µ�γιστου  µ�κους  5 µ�τρων,  και  �να  γειωµ�νο  ϕις  αντοχ�ς  15 Ampere/250  Volt. 

Αν  πρ�κειται  να χρησιµοποι�σετε  το προϊ�ν  στα  230  Volt (εκτ�ς  Η.Π.Α.):  

Χρησιµοποι�στε  καλ%διο  ρε$µατος  µε ϕις  που  περιλαµβνει  γε�ωση.  Το καλ%διο  

ρε$µατος  πρ�πει  να  �χει  την  κατλληλη  πιστοπο�ηση  ασϕλειας  για τη χ%ρα  στην  

οπο�α  θα εγκατασταθε�  ο εξοπλισµ�ς.  

Τα  καλ%δια  ρε$µατος  της  IBM  για µια συγκεκριµ�νη  χ%ρα  � περιοχ�  ε�ναι  συν�θως  

διαθ�σιµα  µ�νο  στη  συγκεκριµ�νη  χ%ρα  � περιοχ�.  

Για  µονδες  που  προορ�ζονται  για χρ�ση  στη  ∆αν�α:  Χρησιµοποι�στε  καλ%διο  

ρε$µατος  µε ϕις  που  περιλαµβνει  γε�ωση.  Το  καλ%διο  ρε$µατος  πρ�πει  να �χει  την  

κατλληλη  πιστοπο�ηση  ασϕλειας  για  τη χ%ρα  στην  οπο�α  θα εγκατασταθε�  ο 

εξοπλισµ�ς.  

Για  µονδες  που  προορ�ζονται  για χρ�ση  στη  Νορβηγ�α,  Σουηδ�α  και  Φινλανδ�α:  

Χρησιµοποι�στε  καλ%διο  ρε$µατος  µε ϕις  δ$ο  ακροδεκτ%ν.  Το  καλ%διο  ρε$µατος  

πρ�πει  να �χει  την  κατλληλη  πιστοπο�ηση  ασϕλειας  για  τη χ%ρα  στην  οπο�α  θα 

εγκατασταθε�  ο εξοπλισµ�ς.  

 Αριθµ%ς  υλικο� του 

καλωδ�ου  ρε�µατος  

της IBM Χ�ρες και περιοχ�ς στις οπο�ες χρησιµοποιε�ται  

6952301  Αϊτ�, Αντ�γκουα  και Μπαρµπο$ντα,  Αρο$µπα,  Βενεζου�λα,  

Βερµο$δες,  Βολιβ�α,  Γκουµ, Γουατεµλα,  ∆οµινικαν�  ∆ηµοκρατ�α,  

Ελ Σαλβαδ�ρ,  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Ισηµεριν�ς,  Καναδς,  Κολοµβ�α,  

Κ�στα  Ρ�κα, Κο$βα,  Μεξικ�,  Μικρονησ�α  (Οµ�σπονδες  ∆ηµοκρατ�ες  

της), Μπαρµπντος,  Μπαχµες,  Μπελ�ζ, Ν�σοι  Κ�ιµαν,  Ν�σοι Τερκς 

και Κικος, Νικαργουα,  Ολλανδικ�ς  Αντ�λλες,  Ονδο$ρα,  Παναµς,  

Περο$,  Σαουδικ�  Αραβ�α,  Ταϊβν,  Ταϊλνδη, Τζαµικα,  Φιλιππ�νες  
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Αριθµ%ς  υλικο� του 

καλωδ�ου  ρε�µατος  

της IBM Χ�ρες και περιοχ�ς  στις οπο�ες χρησιµοποιε�ται  

13F9979  Αϕγανιστν,  Αλβαν�α,  Αλγερ�α,  Ανδ�ρα,  Ανγκ�λα,  Αρµεν�α,  Αυστρ�α,  

Αζερµπαϊτζν,  Λευκορωσ�α,  Β�λγιο, Μπ�νιν,  Βοσν�α/Ερζεγοβ�νη,  

Βουλγαρ�α,  Μπουρκ�να  Φσο,  Μπουρο$ντι,  Καµπ�τζη,  Καµερο$ν,  

Πρσινο  Ακρωτ�ριο,  Κεντροαϕρικανικ�  ∆ηµοκρατ�α,  Τσαντ, 

Κοµ�ρες,  Κονγκ�  (Λαϊκ� ∆ηµοκρατ�α  του), Κονγκ�  (∆ηµοκρατ�α  

του), Ακτ�  Ελεϕαντοστο$,  Κροατ�ας  (∆ηµοκρατ�α  της), Τσεχικ�  

∆ηµοκρατ�α,  Μπ�νιν,  Τζιµπουτ�,  Α�γυπτος,  Ισηµεριν�  Γουιν�α,  

Ερυθρα�α,  Εσθον�α,  Αιθιοπ�α,  Φινλανδ�α,  Γαλλ�α,  Γαλλικ� Γουινα,  

Γαλλικ�  Πολυνησ�α,  Γκαµπ�ν,  Γεωργ�α, Γερµαν�α,  Ελλδα,  

Γουαδελο$πη,  Γουιν�α,  Γουιν�α-Μπισου,  Ουγγαρ�α,  Ισλανδ�α,  

Ινδονησ�α,  Ιρν, Καζακστν,  Κιργιζ�α,  Λος (Λαϊκ� ∆ηµοκρατ�α  του), 

Λετον�α,  Λ�βανος,  Λιθουαν�α,  Λουξεµβο$ργο,  ΠΓ∆ Μακεδον�ας  

(FYROM),  Μαδαγασκρη,  Μλι, Μαρτιν�κα,  Μαυριταν�α,  Μαυρ�κιος,  

Μαγι�τ,  Μολδαβ�α  (∆ηµοκρατ�α  της), Μονακ�,  Μογγολ�α,  Μαρ�κο,  

Μοζαµβ�κη,  Ολλανδ�α,  Ν�α Καληδον�α,  Ν�γηρ, Νορβηγ�α,  Πολων�α,  

Πορτογαλ�α,  Ρεϋνι�ν,  Ρουµαν�α,  Ρωσικ� Οµοσπονδ�α,  Ρουντα, Σο 

Τοµ� και Πρ�νσιπε,  Σαουδικ�  Αραβ�α,  Σενεγλη,  Σερβ�α,  Σλοβακ�α,  

Σλοβεν�α  (∆ηµοκρατ�α  της), Σοµαλ�α,  Ισπαν�α,  Σουρινµ,  Σουηδ�α,  

Αραβικ�  ∆ηµοκρατ�α  της Συρ�ας,  Τατζικιστν,  Ταϊτ�,  Τ�γκο, 

Τυνησ�α,  Τουρκ�α,  Τουρκµενιστν,  Ουκραν�α,  Μπουρκ�να  Φσο, 

Ουζµπεκιστν,  Βανουτου,  Βιετνµ,  Ουαλλ�ς  και Φουτουν,  

Γιουγκοσλαβ�α  (Οµοσπονδιακ�  ∆ηµοκρατ�α  της), Ζαϊρ 

13F9997  ∆αν�α 

14F0051  Ελβετ�α,  Λιχτενστιν  

14F0087  Ισρα�λ  

14F0069  Ιταλ�α, Λιβ$η (Αραβικ�  ∆ηµοκρατ�α  της), Χιλ� 

14F0015  Λεσ�το,  Ειδικ� ∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Μακο της Κ�νας, Μαλδ�βες,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ναµ�µπια,  Νεπλ,  Ν�τια Αϕρικ�,  Ουγκντα,  

Πακιστν,  Σαµ�α, Σουαζιλνδη,  Σρι Λνκα 

14F0033  Αγ�α Λουκ�α,  'γιος Βικ�ντιος  και Γρεναδ�νες,  'µπου  Ντµπι, 

Αυστραλ�α,  Γκµπια,  Γκνα, Γουινα,  Γρενδα,  Ζµπια, Ζιµπµπουε,  

Ηνωµ�να  Αραβικ  Εµιρτα (Ντουµπι),  Ηνωµ�νο  Βασ�λειο,  Ιορδαν�α,  

Ιρκ, Ιρλανδ�α,  Κατρ,  Κ�νυα,  Κιριµπτι,  Κουβ�ιτ,  Κ$προς,  Λιβερ�α,  

Μαλαισ�α,  Μαλουι,  Μλτα,  Μιανµρ  (Βιρµαν�α),  Μπαχρ�ιν,  

Μποτσουνα,  Μπρουν�ι  Νταρουσαλµ,  Ναο$ρου,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Ν�σοι Νορµανδ�ας,  Νιγηρ�α,  Ντοµ�νικα,  Οµν, Παπο$α  - Ν�α 

Γουιν�α,  Σαιντ Κιτς και Ν�βις, Σεϋχ�λλες,  Σιγκαπο$ρη,  Σι�ρα Λε�νε,  

Σουδν, Τανζαν�α  (Ενωµ�νη  ∆ηµοκρατ�α  της), Τρινιντντ  και 

Τοµπγκο,  Υεµ�νη, Φ�τζι, Ειδικ� ∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ 

Κονγκ  της Κ�νας 

24P6858  Κορ�α (∆ηµοκρατ�α  της), Κορ�α  (Λαϊκ� ∆ηµοκρατ�α  της) 

34G0232  Ιαπων�α  

49P2078  Ινδ�α 

02K0546  Κ�να 
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Αριθµ%ς  υλικο� του 

καλωδ�ου  ρε�µατος  

της IBM Χ�ρες και περιοχ�ς στις οπο�ες χρησιµοποιε�ται  

49P2110  Βραζιλ�α  

36L8880  Αργεντιν�,  Ουρουγουη,  Παραγουη
  

Σηµε�ωση σχετικ� µε τα καλ�δια απ� PVC 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Ο χειρισµ�ς  του  καλωδ�ου  αυτο$  του  προϊ�ντος  � των  

καλωδ�ων  των  προαιρετικ%ν  τµηµτων  που  πωλο$νται  µε αυτ�  το προϊ�ν,  θα σας  

εκθ�σει  σε µ�λυβδο,  χηµικ�  ουσ�α  που  η Πολιτε�α  της  Καλιϕ�ρνιας  θεωρε�  �τι  

προκαλε�  καρκ�νο  και  γενετ�σια  ελαττ%µατα  � λλες  αναπαραγωγικ�ς  βλβες.  

Πλ�νετε  τα χ�ρια  σας  µετ$  το χειρισµ&  των  καλωδ)ων. 
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