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iv Οδηγ�ς Αντικατστασης  Υλικο�  Εξοπλισµο�



Επισκ�πηση  

Ο  συγκεκριµ$νος  οδηγ�ς  µπορε�  να  χρησιµοποιηθε�  απ�  πελτες  που  επιθυµο�ν  να  

αντικαταστ#σουν  ″Μονδες  αντικαθιστ�µενες  απ�  τον  πελτη″ (Customer  Replaceable  

Units  - CRU)  καθ�ς  και  απ�  εκπαιδευµ$νους  υπαλλ#λους  που  επιθυµο�ν  να  

αντικαταστ#σουν  ″Μονδες  αντικαθιστ�µενες  στις  εγκαταστσεις  του  πελτη″ (Field  

Replaceable  Units  - FRU).  Σε  αυτ�  το  $γγραϕο  οι  µονδες  CRU  και  FRU  θα  αναϕ$ρονται  

ως  εξαρτ#µατα.  

Σε  αυτ�  τον  οδηγ�  δεν  περιλαµβνονται  διαδικασ�ες  αντικατστασης  για  �λα  τα  

εξαρτ#µατα.  Θεωρε�ται  δεδοµ$νο  �τι  η αντικατσταση  καλωδ�ων,  διακοπτ�ν  και  

ορισµ$νων  µηχανικ�ν  εξαρτηµτων  µπορε�  να  πραγµατοποιηθε�  απ�  εκπαιδευµ$νο  

προσωπικ�  χωρ�ς  να  υπρχει  ανγκη  για  αναλυτικ$ς  πληροϕορ�ες.  

Ο  οδηγ�ς  περι$χει  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  των  ακ�λουθων  εξαρτηµτων:  

Σηµε�ωση:   Χρησιµοποι�στε  µ�νο  εξαρτ�µατα  που  παρ�χονται  απ�  τη  Lenovo™. 

v   Τροϕοδοτικ�  

v   Πλακ$τα  συστ#µατος  

v   Μικροεπεξεργαστ#ς  

v   Μονδα  σκληρο�  δ�σκου  

v   Μονδα  δισκ$τας  

v   Μονδα  οπτικο�  δ�σκου  

v   Κρτα  µν#µης  

v   Κρτα  PCI  

v   Εσωτερικ�  ηχε�ο  

v   Πληκτρολ�γιο  

v   Ποντ�κι

Πληροϕορ�ες για την ασϕ�λεια - Πελ�τες 

Μην  ανο�ξετε  τον  υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις  “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  

που  συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#.  Για  να  αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του  Οδηγο�  ασϕ	λειας  

και  εγγ�ησης  επισκεϕτε�τε  την  ιστοσελ�δα  http://www.lenovo.com/support. 

Πληροϕορ�ες για την ασϕ�λεια - Τεχνικ� προσωπικ� 

Μην  ανο�ξετε  τον  υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  την  εν�τητα  “Important  safety  information”  (Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  

ασϕλειας)  στο  εγχειρ�διο  Hardware Maintenance  Manual  (HMM)  του  υπολογιστ#  σας.  

Για  να  αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του  εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  την  ιστοσελ�δα  

http://www.lenovo.com/support. 

Πρ�σθετοι π�ροι πληροϕορι�ν 

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:  
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v   Οδηγ�ες  για  την  αϕα�ρεση  και  εγκατσταση  Μονδων  Αντικαθιστ�µενων  απ�  τον  

Πελτη  (Customer  Replaceable  Units  - CRU)  

v   Αρχε�α  β�ντεο  σχετικ  µε  την  αϕα�ρεση  και  εγκατσταση  Μονδων  

Αντικαθιστ�µενων  απ�  τον  Πελτη  (Customer  Replaceable  Units  - CRU)  

v   ∆ηµοσιε�σεις  

v   Πληροϕορ�ες  για  την  αντιµετ�πιση  προβληµτων  

v   Πληροϕορ�ες  για  εξαρτ#µατα  

v   Προγρµµατα  οδ#γησης  και  λλα  προγρµµατα  προς  µεταϕ�ρτωση  

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

v   Λ�στα  τηλεϕ�νων  υποστ#ριξης

Αυτ$ς  οι  πληροϕορ�ες  βρ�σκονται  στην  ιστοσελ�δα  http://www.lenovo.com/support. 

Απαρα�τητα εργαλε�α 

Για  να  αντικαταστ#σετε  ορισµ$να  εξαρτ#µατα  του  υπολογιστ#  σας,  θα  χρειαστε�τε  

κατσαβ�δι  µε  επ�πεδη  µ�τη  # κατσαβ�δι  τ�που  Phillips.  

Χειρισµ�ς συσκευ�ν ευα�σθητων στο στατικ� ηλεκτρισµ� 

Ο  στατικ�ς  ηλεκτρισµ�ς,  παρ�τι  ε�ναι  ακ�νδυνος  για  τους  ανθρ�πους,  µπορε�  να  

προκαλ$σει  σοβαρ$ς  βλβες  στα  λειτουργικ  µ$ρη  και  τα  εξαρτ#µατα  του  υπολογιστ#.  

Κατ  την  αντικατσταση  εν�ς  εξαρτ#µατος,  µην  ανο�ξετε  τη  συσκευασ�α  προστασ�ας  

απ�  στατικ�  ηλεκτρισµ�  η οπο�α  περι$χει  το  ν$ο  εξρτηµα  µ$χρι  να  αϕαιρ$σετε  το 

ελαττωµατικ�  εξρτηµα  απ�  τον  υπολογιστ#  και  να  ε�στε  $τοιµοι  να  εγκαταστ#σετε  το  

ν$ο  εξρτηµα.  

?ταν  µεταχειρ�ζεστε  εξαρτ#µατα  και  λλα  λειτουργικ  µ$ρη  του  υπολογιστ#,  να  

λαµβνετε  τις  ακ�λουθες  προϕυλξεις  για  να  αποϕ�γετε  την  πρ�κληση  ζηµις  απ�  

στατικ�  ηλεκτρισµ�:  

v   Περιορ�στε  τις  κιν#σεις  σας.  Οι  κιν#σεις  µπορο�ν  να  προκαλ$σουν  τη  συσσ�ρευση  

στατικο�  ηλεκτρισµο�  γ�ρω  σας.  

v   Να  χειρ�ζεστε  πντα  τα  εξαρτ#µατα  και  λλα  λειτουργικ  µ$ρη  µε  προσοχ#.  Πινετε  

τις  κρτες,  τις  πλακ$τες  συστ#µατος,  τους  µικροεπεξεργαστ$ς  και  τις  κρτες  µν#µης  

απ�  τις  κρες.  Ποτ$  µην  αγγ�ζετε  εκτεθειµ$να  κυκλ�µατα.  

v   Μην  αϕ#νετε  λλους  να  αγγ�ζουν  τα  εξαρτ#µατα  και  λλα  λειτουργικ  µ$ρη.  

v   Πριν  εγκαταστ#σετε  $να  ν$ο  εξρτηµα,  ακουµπ#στε  την  προστατευτικ#  συσκευασ�α  

του  σε  $να  µεταλλικ�  κλυµµα  θ�ρας  # σε  λλη  βαϕη  µεταλλικ#  επιϕνεια  του  

υπολογιστ#  για  τουλχιστον  δ�ο  δευτερ�λεπτα.  Με  τον  τρ�πο  αυτ�  µει�νεται  ο 

στατικ�ς  ηλεκτρισµ�ς  στη  συσκευασ�α  και  στο  σ�µα  σας.  

v   Αν  ε�ναι  δυνατ�,  εγκαταστ#στε  το  εξρτηµα  αµ$σως  µ�λις  το  αϕαιρ$σετε  απ�  τη  

συσκευασ�α,  χωρ�ς  να  το  ακουµπ#σετε  πουθεν.  Αν  αυτ�  δεν  ε�ναι  δυνατ�,  

τοποθετ#στε  την  προστατευτικ#  συσκευασ�α  σε  µια  λε�α  και  επ�πεδη  επιϕνεια  και  

τοποθετ#στε  το  εξρτηµα  επνω  της.  

v   Μην  τοποθετ#σετε  το  εξρτηµα  επνω  στο  κλυµµα  του  υπολογιστ#  # σε  λλη  

µεταλλικ#  επιϕνεια.

 

vi Οδηγ�ς Αντικατστασης  Υλικο�  Εξοπλισµο�



Κεϕ�λαιο  1.  Θ�σεις  

Σε  αυτ�  το  κεϕλαιο  παρ$χονται  εικ�νες  οι οπο�ες  θα  σας  βοηθ#σουν  να  εντοπ�σετε  τις  

υποδοχ$ς,  τα  στοιχε�α  ελ$γχου  και  τα  εξαρτ#µατα  του  υπολογιστ#.  Για  πληροϕορ�ες  

σχετικ  µε  το  νοιγµα  του  καλ�µµατος,  ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5.  

Εντοπισµ�ς υποδοχ�ν στην πρ�σοψη του υπολογιστ% 

Στην  ακ�λουθη  εικ�να  µπορε�τε  να  δε�τε  τη  θ$ση  των  υποδοχ�ν  που  βρ�σκονται  στην  

πρ�σοψη  του  υπολογιστ#.
  

 

 

�1�  Υποδοχ#  σ�νδεσης  ακουστικ�ν  �3� Υποδοχ#  USB  

�2�  Υποδοχ#  σ�νδεσης  µικροϕ�νου  �4� Υποδοχ#  USB
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Εντοπισµ�ς υποδοχ�ν στο π�σω µ�ρος του υπολογιστ% 

Στην  ακ�λουθη  εικ�να  µπορε�τε  να  δε�τε  τη  θ$ση  των  υποδοχ�ν  που  βρ�σκονται  στο  

π�σω  µ$ρος  του  υπολογιστ#.  

  

 

 

�1�  Υποδοχ#  καλωδ�ου  παροχ#ς  ρε�µατος  �9�  Σειριακ#  θ�ρα  (COMM1)  

�2�  Υποδοχ$ς  συσκευ#ς  ασϕλισης  rope  

clip  

�10�  Παρλληλη  θ�ρα  

�3�  Σειριακ#  θ�ρα  (COMM2)  (ορισµ$να  

µοντ$λα)  

�11�  Υποδοχ#  σ�νδεσης  οθ�νης  VGA  

�4�  Υποδοχ#  καλωδ�ου  ασϕλισης  �12�  Υποδοχ$ς  USB  (4)  

�5�  Υποδοχ#  κρτας  PCI  �13�  Υποδοχ#  εξ�δου  #χου  

�6�  Υποδοχ#  κρτας  PCI  �14�  Υποδοχ#  εισ�δου  #χου  

�7�  Υποδοχ#  Ethernet  �15�  Υποδοχ#  κρτας  γραϕικ�ν  PCI  Express  

x16 (ορισµ$να  µοντ$λα)  

�8�  Υποδοχ$ς  USB  (4)  �16�  ∆ιαγνωστικ  LED
 

 

2 Οδηγ�ς  Αντικατστασης  Υλικο� Εξοπλισµο�



Εντοπισµ�ς εξαρτηµ�των 

Η  εικ�να  που  ακολουθε�  θα  σας  βοηθ#σει  να  εντοπ�σετε  τα  εξαρτ#µατα  που  περι$χονται  

στον  υπολογιστ#  σας.  

  

 

 

�1�  Τροϕοδοτικ�  �6�  Μικροεπεξεργαστ#ς  και  ψ�κτρα  

�2�  Εσωτερικ�  ηχε�ο  �7�  Κρτα  µν#µης  

�3�  Μονδα  δισκ$τας  �8�  Πλακ$τα  συστ#µατος  

�4�  Μονδα  οπτικο�  δ�σκου  �9�  Υποσ�στηµα  προ$κτασης  υποδοχ#ς  PCI  

�5�  Μονδα  σκληρο�  δ�σκου  �10�  Υποδοχ#  κρτας  γραϕικ�ν  PCI  Express  x16  

(ορισµ$να  µοντ$λα)
  

 

 

Κεϕλαιο  1. Θ$σεις 3



Αναγν�ριση εξαρτηµ�των στην πλακ�τα συστ%µατος 

Η  πλακ$τα  συστ#µατος  (ορισµ$νες  ϕορ$ς  ονοµζεται  και  µητρικ#  πλακ$τα)  ε�ναι  η 

κ�ρια  πλακ$τα  κυκλωµτων  στον  υπολογιστ#  σας.  Παρ$χει  τις  βασικ$ς  λειτουργ�ες  του  

υπολογιστ#  και  υποστηρ�ζει  διϕορες  συσκευ$ς.  

Στην  εικ�να  που  ακολουθε�  µπορε�τε  να  δε�τε  τις  θ$σεις  των  εξαρτηµτων  της  πλακ$τας  

συστ#µατος.  

  

 

 �1�  Υποδοχ#  σ�νδεσης  εσωτερικο�  

ηχε�ου  

�12� Υποδοχ#  σ�νδεσης  ανεµιστ#ρα  2 

�2�  Σειριακ#  θ�ρα  2 (COM2)  �13� Υποδοχ#  κρτας  µν#µης  1 

�3�  Υποδοχ#  κρτας  γραϕικ�ν  PCI  

Express  x16  

�14� Υποδοχ#  κρτας  µν#µης  2 

�4�  Υποδοχ#  παροχ#ς  ρε�µατος  �15� Υποδοχ#  κρτας  µν#µης  3 

�5�  Υποδοχ#  σ�νδεσης  µονδας  δισκ$τας  �16� Υποδοχ#  κρτας  µν#µης  4 

�6�  Υποδοχ#  παροχ#ς  ρε�µατος  12v �17� Μπαταρ�α  

�7�  Υποδοχ#  σ�νδεσης  αισθητ#ρα  

θερµοκρασ�ας  

�18� Υποδοχ#  υποσυστ#µατος  προ$κτασης  

υποδοχ#ς  PCI  

�8�  Ψ�κτρα  µικροεπεξεργαστ#  �19� υποδοχ$ς  SATA  

�9�  Υποδοχ#  σ�νδεσης  ανεµιστ#ρα  1 �20� ∆ιακ�πτης  εκκαθρισης  

CMOS/επαναϕορς  

�10�  Υποδοχ#  πρ�σοψης  �21� Υποδοχ#  διακ�πτη  παρουσ�ας  

καλ�µµατος  

�11�  Μικροεπεξεργαστ#ς  
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Κεϕ�λαιο  2.  Αντικατ�σταση  υλικο�  εξοπλισµο�  

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του  υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις  “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του 

υπολογιστ#.  Για να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του  Οδηγο�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σηµε�ωση:   Χρησιµοποι�στε  µ�νο  εξαρτ�µατα  που  παρ�χονται  απ�  τη  Lenovo. 

&νοιγµα του καλ�µµατος 

 

Σηµαντικ�  

  

 

Κλε�στε  τον  υπολογιστ�  και  περιµ�νετε  3 �ως  5 λεπτ!  µ�χρι  να  µειωθε�  η 

θερµοκρασ�α  στο  εσωτερικ�  του  πριν  ανο�ξετε  το  κ!λυµµα.

 Για  να  ανο�ξετε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#:  

1.    Αϕαιρ$στε  �λα  τα  µ$σα  (δισκ$τες,  CD  # ταιν�ες)  απ�  τις  µονδες,  τερµατ�στε  το  

λειτουργικ�  σ�στηµα  και  απενεργοποι#στε  �λες  τις  συνδεδεµ$νες  συσκευ$ς.  

2.    Αποσυνδ$στε  �λα  τα  καλ�δια  παροχ#ς  ρε�µατος  απ�  τις  πρ�ζες.  

3.    Αποσυνδ$στε  �λα  τα  καλ�δια  απ�  τον  υπολογιστ#.  Αυτ�  ισχ�ει  για  τα  καλ�δια  

ρε�µατος,  τα  καλ�δια  εισ�δου/εξ�δου  και  οποιαδ#ποτε  λλα  καλ�δια  ε�ναι  

συνδεδεµ$να  στον  υπολογιστ#.  

4.    Αϕαιρ$στε  τη  βση  τοποθ$τησης  του  υπολογιστ#,  εν  χρησιµοποιε�ται.  

5.    Αϕαιρ$στε  τις  συσκευ$ς  ασϕλισης  του  καλ�µµατος  του  υπολογιστ#  �πως  ε�ναι  οι  

κλειδαρι$ς.  

6.    Πι$στε  τα  κουµπι  που  υπρχουν  στο  πλι  του  υπολογιστ#  και  ανασηκ�στε  το  

κλυµµα  προς  τα  επνω  �πως  ϕα�νεται  στην  εικ�να.
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Αντικατ�σταση του τροϕοδοτικο� 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του  

υπολογιστ#.  Για  να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του Οδηγο�  ασϕ	λειας  και εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  του  τροϕοδοτικο�.  

 1.   Ανο�ξτε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5.  

 2.   Τραβ#ξτε  προς  τα  επνω  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου  για  να  αποκτ#σετε  

πρ�σβαση  στο  τροϕοδοτικ�.  
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3.   Αϕαιρ$στε  απ�  το  π�σω  µ$ρος  του  υπολογιστ#,  τις  π$ντε  β�δες  που  συγκρατο�ν  το  

τροϕοδοτικ�.  

  

  

 4.   Τραβ#ξτε  τη  µπλε  λαβ#  για  να  σ�ρετε  τη  µονδα  δ�σκου  απ�  το  πλι  του  τµ#µατος  

τοποθ$τησης  µονδων  �στε  να  µπορ$σετε  να  αποσυνδ$σετε  τα  καλ�δια  σ#µατος  

και  παροχ#ς  ρε�µατος  απ�  το  π�σω  µ$ρος  της  µονδας  σκληρο�  δ�σκου.
  

 

 

 

Κεϕλαιο  2. Αντικατσταση  υλικο� εξοπλισµο�  7



5.   Αποσυνδ$στε  τα  καλ�δια  του  τροϕοδοτικο�  απ�  τις  υποδοχ$ς  της  πλακ$τας  

συστ#µατος  �1�  και  �2�. 

  

  

 6.   Αϕαιρ$στε  το  πλα�σιο  συγκρτησης  απ�  το  τροϕοδοτικ�  και  το  τροϕοδοτικ�  απ�  

τον  υπολογιστ#.  

  

 

Σηµε�ωση:   Qσως  χρειαστε�  να  αϕαιρ$σετε  ορισµ$νους  σϕικτ#ρες  καλωδ�ων  για  να  

απελευθερ�σετε  τα  καλ�δια  του  τροϕοδοτικο�.  

 7.   Τοποθετ#στε  το  ν$ο  τροϕοδοτικ�  στο  περ�βληµα  ευθυγραµµ�ζοντας  τις  υποδοχ$ς  

του  τροϕοδοτικο�  για  τις  β�δες  µε  εκε�νες  του  περιβλ#µατος.  

Σηµε�ωση:   Χρησιµοποι#στε  µ�νο  τις  β�δες  που  παρ$χονται  απ�  τη  Lenovo.  

 8.   Τοποθετ#στε  το  πλα�σιο  συγκρτησης  του  τροϕοδοτικο�  στο  τροϕοδοτικ�.  

 9.   Τοποθετ#στε  στο  π�σω  µ$ρος  του  περιβλ#µατος  τις  π$ντε  β�δες  που  συγκρατο�ν  το  

τροϕοδοτικ�  και  το  πλα�σιο  συγκρτησης  και  σϕ�ξτε  τις.  
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10.    Συνδ$στε  ξαν  �λα  τα  καλ�δια  του  τροϕοδοτικο�  στις  µονδες  και  την  πλακ$τα  

συστ#µατος.  

11.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.

Αντικατ�σταση της πλακ�τας συστ%µατος 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του  υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις  “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του 

υπολογιστ#.  Για να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του  Οδηγο�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  της  πλακ$τας  

συστ#µατος.  

 1.   Απενεργοποι#στε  τον  υπολογιστ#  και  περιµ$νετε  περ�που  µ�α  �ρα  µ$χρι  να  

µειωθε�  η θερµοκρασ�α  στο  εσωτερικ�  του.  

 2.   Ανο�ξτε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5. 

 3.   Τραβ#ξτε  προς  τα  επνω  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου  για  να  αποκτ#σετε  

πρ�σβαση  στην  πλακ$τα  συστ#µατος.  
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4.   Τραβ#ξτε  προς  τα  πνω  τη  µπλε  λαβ#  για  να  αϕαιρ$σετε  το  υποσ�στηµα  

προ$κτασης  υποδοχ#ς  PCI  απ�  τον  υπολογιστ#.  

  

  

 5.   Παρατηρ#στε  τη  θ$ση  σ�νδεσης  των  καλωδ�ων  στην  πλακ$τα  συστ#µατος.  Θα  

χρειαστε�  να  ξανασυνδ$σετε  �λα  τα  καλ�δια  µετ  την  τοποθ$τηση  της  ν$ας  

πλακ$τας.  

 6.   Αποσυνδ$στε  �λα  τα  καλ�δια  που  ε�ναι  συνδεδεµ$να  στην  πλακ$τα  συστ#µατος.  

Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Αναγν�ριση  εξαρτηµτων  στην  πλακ$τα  συστ#µατος”  

στη  σελ�δα  4.  
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7.   Τραβ#ξτε  προς  τα  πνω  τη  µπλε  λαβ#  �1�  για  να  απασϕαλιστε�  η πλακ$τα  

συστ#µατος  απ�  την  µπροστιν#  ασϕλεια  και  σ�ρετε  την  πλακ$τα  προς  το  

µπροστιν�  µ$ρος  του  περιβλ#µατος.  

  

  

 8.   Γε�ρτε  το  µπροστιν�  µ$ρος  της  πλακ$τας  συστ#µατος  προς  τα  πνω  και  αϕαιρ$στε  

την  προσεκτικ  απ�  το  περ�βληµα.  

 9.   Τοποθετ#στε  την  ελαττωµατικ#  πλακ$τα  δ�πλα  στην  καινο�ργια  πλακ$τα  σε  µια  

καθαρ#,  επ�πεδη  επιϕνεια.  

10.    Αϕαιρ$στε  �λες  τις  κρτες  µν#µης  απ�  την  ελαττωµατικ#  πλακ$τα  συστ#µατος  και  

εγκαταστ#στε  τις  στις  �διες  υποδοχ$ς  στη  ν$α  πλακ$τα.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  

“Αντικατσταση  κρτας  µν#µης”  στη  σελ�δα  28.  ?ταν  ολοκληρ�σετε  αυτ#  τη  

διαδικασ�α,  µπορε�τε  να  συνεχ�σετε  απ�  αυτ�  το  σηµε�ο.  

11.    Βεβαιωθε�τε  �τι  η θερµοκρασ�α  της  ψ�κτρας  δεν  ε�ναι  ιδια�τερα  υψηλ#.  

12.    Αϕαιρ$στε  την  ψ�κτρα  �2�  απ�  την  ελαττωµατικ#  πλακ$τα  συστ#µατος  

ανασηκ�νοντας  εντελ�ς  το  µοχλ�  ασϕλισης  �1�  της  ψ�κτρας.  Ανασηκ�στε  

προσεκτικ  την  ψ�κτρα  απ�  την  ελαττωµατικ#  πλακ$τα  συστ#µατος.  

Σηµε�ωση:   Τοποθετ#στε  την  ψ�κτρα  σε  µια  καθαρ#,  επ�πεδη  επιϕνεια  µε  τ$τοιο  

τρ�πο  �στε  το  θερµικ�  υλικ�  στο  κτω  µ$ρος  της  ψ�κτρας  να  µην  

αγγ�ζει  την  επιϕνεια.
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13.    Για  να  αϕαιρ$σετε  το  µικροεπεξεργαστ#  απ�  την  ελαττωµατικ#  πλακ$τα  

συστ#µατος,  σηκ�στε  το  µοχλ�  ασϕλισης  �3�  του  µικροεπεξεργαστ#  �2�  και  στη  

συν$χεια  ανο�ξτε  το  καπκι  του  µικροεπεξεργαστ#  �1�. 

  

 

 

 

Σηµαντικ�  

Αγγ�ξτε  µ�νο  τις  πλευρ$ς  του  µικροεπεξεργαστ#.  Μην  αγγ�ξετε  τις  χρυσ$ς  

επαϕ$ς  που  βρ�σκονται  στο  κτω  µ$ρος.

14.    Ανασηκ�στε  το  µικροεπεξεργαστ#  και  αϕαιρ$στε  τον  απ�  την  υποδοχ#  του.  

  

 

 

12 Οδηγ�ς  Αντικατστασης  Υλικο�  Εξοπλισµο�



Σηµει�σεις:   

α.    Παρατηρ#στε  τη  θ$ση  των  εσοχ�ν  �1�  στο  µικροεπεξεργαστ#.  Αυτ�  ε�ναι  πολ�  

σηµαντικ�ς  κατ  την  επανατοποθ$τηση  του  µικροεπεξεργαστ#  στη  ν$α  

πλακ$τα  συστ#µατος.  

  

  

β.    Προσ$ξτε  να  µην  π$σει  κποιο  αντικε�µενο  # υλικ�  µ$σα  στην  υποδοχ#  του  

µικροεπεξεργαστ#.  Πρ$πει  να  διατηρ#σετε  τις  ακ�δες  στην  υποδοχ#  �σο  το  

δυνατ�ν  πιο  καθαρ$ς.
15.    Στη  ν$α  πλακ$τα  συστ#µατος,  απασϕαλ�στε  το  µοχλ�  που  ασϕαλ�ζει  το  καπκι  του  

µικροεπεξεργαστ#  και  ανο�ξτε  το  καπκι.  

Σηµε�ωση:   Στη  ν$α  πλακ$τα  συστ#µατος,  υπρχει  $να  µα�ρο  πλαστικ�  κλυµµα  

επνω  στο  καπκι  του  µικροεπεξεργαστ#  για  την  προστασ�α  της  

υποδοχ#ς  του.  Αϕαιρ$στε  το  µα�ρο  πλαστικ�  κλυµµα  και  τοποθετ#στε  

το  στην  υποδοχ#  του  µικροεπεξεργαστ#  στην  ελαττωµατικ#  πλακ$τα  

συστ#µατος.  

16.    Τοποθετ#στε  το  µικροεπεξεργαστ#  µε  τ$τοιο  τρ�πο  �στε  οι  εσοχ$ς  του  να  

ευθυγραµµ�ζονται  µε  τα  στηρ�γµατα  της  υποδοχ#ς  του  µικροεπεξεργαστ#.  

 

 

Σηµαντικ�  

Μη  γε�ρετε  το  µικροεπεξεργαστ#  κατ  την  τοποθ$τησ#  του  στην  υποδοχ#  

καθ�ς  υπρχει  κ�νδυνος  καταστροϕ#ς  των  επαϕ�ν  του.

17.    Τοποθετ#στε  το  µικροεπεξεργαστ#  στην  υποδοχ#  του  στη  ν$α  πλακ$τα  

συστ#µατος.  

  

  

18.    Κλε�στε  το  καπκι  του  µικροεπεξεργαστ#  �1�  και  στη  συν$χεια  κατεβστε  το  

µοχλ�  ασϕλισης  �3�  του  καπακιο�.  Βεβαιωθε�τε  �τι  ο µοχλ�ς  $χει  ασϕαλιστε�  

σωστ.  
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19.    Τοποθετ#στε  την  ψ�κτρα  �2�  στη  θ$ση  της  και  κατεβστε  το  µοχλ�  ασϕλισης  �1�  

της  ψ�κτρας.  

  

  

20.    Για  να  τοποθετ#σετε  τη  ν$α  πλακ$τα  συστ#µατος,  ευθυγραµµ�στε  τις  υποδοχ$ς  της  

ν$ας  πλακ$τας  συστ#µατος  µε  τις  ακ�δες  στο  περ�βληµα.  

21.    ?ταν  ευθυγραµµ�σετε  �λες  τις  ακ�δες,  σ�ρετε  την  πλακ$τα  συστ#µατος  προς  το  

π�σω  µ$ρος  του  περιβλ#µατος  µ$χρι  να  ασϕαλ�σει  η µπροστιν#  ασϕλεια.
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22.    Συνδ$στε  στην  πλακ$τα  συστ#µατος  �λα  τα  καλ�δια  τα  οπο�α  ε�χατε  αποσυνδ$σει.  

Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Αναγν�ριση  εξαρτηµτων  στην  πλακ$τα  συστ#µατος”  

στη  σελ�δα  4.  

23.    Τοποθετ#στε  ξαν  το  υποσ�στηµα  προ$κτασης  υποδοχ#ς  PCI  που  αϕαιρ$σατε  

νωρ�τερα.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Αντικατσταση  κρτας  PCI”  στη  σελ�δα  29.  

24.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.
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Αντικατ�σταση του µικροεπεξεργαστ% 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του  

υπολογιστ#.  Για  να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του Οδηγο�  ασϕ	λειας  και εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

 

 

Σηµαντικ�  

Απενεργοποι#στε  τον  υπολογιστ#  σας  τουλχιστον  µ�α  �ρα  πριν  απ�  την  

αϕα�ρεση  του  µικροεπεξεργαστ#  �στε  να  κρυ�σει  η θερµικ#  επιϕνεια  µεταξ�  

του  µικροεπεξεργαστ#  και  της  ψ�κτρας.

 

 

Σηµαντικ�  

Αγγ�ξτε  µ�νο  τις  πλευρ$ς  του  µικροεπεξεργαστ#.  Μην  αγγ�ξετε  τις  χρυσ$ς  επαϕ$ς  

που  βρ�σκονται  στο  κτω  µ$ρος.

 Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  του  µικροεπεξεργαστ#.  

 1.   Ανο�ξτε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5.  
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2.   Τραβ#ξτε  προς  τα  επνω  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου  για  να  αποκτ#σετε  

πρ�σβαση  στην  πλακ$τα  συστ#µατος.  

  

  

 3.   Βεβαιωθε�τε  �τι  η θερµοκρασ�α  της  ψ�κτρας  δεν  ε�ναι  ιδια�τερα  υψηλ#.  

 4.   Αϕαιρ$στε  την  ψ�κτρα  �2�  απ�  την  πλακ$τα  συστ#µατος  ανασηκ�νοντας  εντελ�ς  

το  µοχλ�  ασϕλισης  �1�  της  ψ�κτρας.  Ανασηκ�στε  προσεκτικ  την  ψ�κτρα  απ�  

την  πλακ$τα  συστ#µατος.  
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5.   Ανασηκ�στε  το  µοχλ�  ασϕλισης  �3�  του  µικροεπεξεργαστ#  �2�  και  στη  συν$χεια  

ανο�ξτε  το  καπκι  του  µικροεπεξεργαστ#  �1�. 

  

 

 

 

Σηµαντικ�  

Αγγ�ξτε  µ�νο  τις  πλευρ$ς  του  µικροεπεξεργαστ#.  Μην  αγγ�ξετε  τις  χρυσ$ς  

επαϕ$ς  που  βρ�σκονται  στο  κτω  µ$ρος.

 6.   Ανασηκ�στε  το  µικροεπεξεργαστ#  και  αϕαιρ$στε  τον  απ�  την  υποδοχ#  του.  
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Σηµει�σεις:   

α.    Παρατηρ#στε  τη  θ$ση  των  εσοχ�ν  �1�  στο  µικροεπεξεργαστ#.  Αυτ�  ε�ναι  πολ�  

σηµαντικ�ς  κατ  την  επανατοποθ$τηση  του  µικροεπεξεργαστ#  στη  ν$α  

πλακ$τα  συστ#µατος.  

  

  

β.    Προσ$ξτε  να  µην  π$σει  κποιο  αντικε�µενο  # υλικ�  µ$σα  στην  υποδοχ#  του  

µικροεπεξεργαστ#.  Πρ$πει  να  διατηρ#σετε  τις  ακ�δες  στην  υποδοχ#  �σο  το  

δυνατ�ν  πιο  καθαρ$ς.
 7.   Βεβαιωθε�τε  �τι  ο µοχλ�ς  του  καπακιο�  του  µικροεπεξεργαστ#  $χει  ανασηκωθε�  

εντελ�ς.  

 8.   Κρατ�ντας  το  µικροεπεξεργαστ#,  αϕαιρ$στε  το  προστατευτικ�  κλυµµα  �2�  των  

χρυσ�ν  επαϕ�ν  �1�  .
  

  

 9.   Τοποθετ#στε  το  µικροεπεξεργαστ#  µε  τ$τοιο  τρ�πο  �στε  οι  εσοχ$ς  του  να  

ευθυγραµµ�ζονται  µε  τα  στηρ�γµατα  της  υποδοχ#ς  του  µικροεπεξεργαστ#.  

 

 

Σηµαντικ�  

Μη  γε�ρετε  το  µικροεπεξεργαστ#  κατ  την  τοποθ$τησ#  του  στην  υποδοχ#  

καθ�ς  υπρχει  κ�νδυνος  καταστροϕ#ς  των  επαϕ�ν  του.
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10.    Τοποθετ#στε  το  µικροεπεξεργαστ#  στην  υποδοχ#  του  στη  ν$α  πλακ$τα  

συστ#µατος.  

  

  

11.    Κλε�στε  το  καπκι  του  µικροεπεξεργαστ#  �1�  και  στη  συν$χεια  κατεβστε  το 

µοχλ�  ασϕλισης  �3�  του  καπακιο�.  Βεβαιωθε�τε  �τι  ο µοχλ�ς  $χει  ασϕαλιστε�  

σωστ.  
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12.    Χρησιµοποι#στε  την  ειδικ#  σ�ριγγα  για  να  τοποθετ#σετε  π$ντε  σταγ�νες  

θερµοαγ�γιµου  υλικο�  στο  επνω  µ$ρος  του  µικροεπεξεργαστ#.  Κθε  σταγ�να  

θερµοαγ�γιµου  υλικο�  πρ$πει  να  ε�ναι  0,03ml  (3 σηµδια  στην  ειδικ#  σ�ριγγα).  

  

  

13.    Τοποθετ#στε  τη  ν�α  ψ�κτρα  �2�  στη  θ$ση  της  και  κατεβστε  το  µοχλ�  ασϕλισης  

�1�  της  ψ�κτρας.  

  

  

14.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.
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Αντικατ�σταση της µον�δας σκληρο� δ�σκου 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του  

υπολογιστ#.  Για  να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του Οδηγο�  ασϕ	λειας  και εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  της  µονδας  σκληρο�  

δ�σκου.  

 

 

Σηµαντικ�  

?ταν  αποκτ#σετε  µια  ν$α  µονδα  σκληρο�  δ�σκου  θα  λβετε  και  $να  πακ$το  µε  

CD  Αποκατ	στασης  Προϊ�ντος. Το  πακ$το  των  CD  Αποκατ	στασης  προϊ�ντος  σας  

επιτρ$πει  να  επαναϕ$ρετε  τη  µονδα  σκληρο�  δ�σκου  στην  κατσταση  που  #ταν  

�ταν  ο υπολογιστ#ς  ε�χε  αποσταλε�  αρχικ  απ�  το  εργοστσιο.  Για  περισσ�τερες  

πληροϕορ�ες  σχετικ  µε  την  αποκατσταση  του  λογισµικο�  που  αποστ$λλεται  απ�  

το  εργοστσιο,  ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Αποκατσταση  λογισµικο�”  στον  Οδηγ�  

χρ�σης.

 Για  να  αντικαταστ#σετε  µια  µονδα  σκληρο�  δ�σκου,  κντε  τα  ακ�λουθα:  

1.    Ανο�ξτε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5.  

2.    Τραβ#ξτε  προς  τα  επνω  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου  για  να  αποκτ#σετε  

πρ�σβαση  στη  µονδα  σκληρο�  δ�σκου.  
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3.    Τραβ#ξτε  τη  µπλε  λαβ#  για  να  σ�ρετε  την  ελαττωµατικ#  µονδα  δ�σκου  απ�  το  πλι  

του  τµ#µατος  τοποθ$τησης  µονδων  �στε  να  µπορ$σετε  να  αποσυνδ$σετε  τα  

καλ�δια  σ#µατος  και  παροχ#ς  ρε�µατος  απ�  το  π�σω  µ$ρος  της  µονδας  σκληρο�  

δ�σκου.  

4.    Αϕαιρ$στε  τη  µονδα  σκληρο�  δ�σκου  απ�  τη  µονδα  τοποθ$τησης  µονδων.  

  

  

5.    Ανο�ξτε  το  µπλε  πλα�σιο  �σο  το  δυνατ�ν  περισσ�τερο  και  αϕαιρ$στε  την  

ελαττωµατικ#  µονδα  σκληρο�  δ�σκου.  
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6.    Για  να  τοποθετ#σετε  τη  ν$α  µονδα  σκληρο�  δ�σκου  στο  µπλε  πλα�σιο,  πρ$πει  να  

ανο�ξετε  το  πλα�σιο  και  να  ευθυγραµµ�σετε  τις  ακ�δες  �1�  $ως  �4�  του  πλαισ�ου  µε  

τις  υποδοχ$ς  της  µονδας  σκληρο�  δ�σκου.  Μην  αγγ�ξετε  την  πλακ$τα  κυκλωµτων  

�5�  που  βρ�σκεται  στο  κτω  µ$ρος  της  µονδας  σκληρο�  δ�σκου.  

  

  

7.    Τοποθετ#στε  τη  ν$α  µονδα  σκληρο�  δ�σκου  στο  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  και  

συνδ$στε  τα  καλ�δια  σ#µατος  και  παροχ#ς  ρε�µατος  στο  π�σω  µ$ρος  της  µονδας.  

8.    Σ�ρετε  τη  ν$α  µονδα  σκληρο�  δ�σκου  στο  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  µ$χρι  να  

ασϕαλ�σει  στη  θ$ση  της.  

9.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.
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Αντικατ�σταση της µον�δας δισκ�τας 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του  υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις  “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του 

υπολογιστ#.  Για να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του  Οδηγο�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  της  µονδας  δισκ$τας.  

1.    Ανο�ξτε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5.  

2.    Τραβ#ξτε  προς  τα  επνω  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου  για  να  αποκτ#σετε  

πρ�σβαση  στα  καλ�δια  της  µονδας  δισκ$τας.  

  

  

3.    Αποσυνδ$στε  τα  καλ�δια  σ#µατος  και  παροχ#ς  ρε�µατος  απ�  το  π�σω  µ$ρος  της  

µονδας  δισκ$τας.  

4.    Απασϕαλ�στε  τη  µονδα  πι$ζοντας  προς  τα  µ$σα  τη  µπλε  ασϕλεια  που  βρ�σκεται  

στο  πλι  της.  
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5.    Αϕαιρ$στε  τη  µονδα  δισκ$τας  τραβ�ντας  την  απ�  το  πλι  του  τµ#µατος  

τοποθ$τησης  µονδων.  

  

  

6.    Αϕαιρ$στε  το  πλα�σιο  συγκρτησης  απ�  την  ελαττωµατικ#  µονδα  δισκ$τας  και  

εγκαταστ#στε  το  στη  ν$α  µονδα  δισκ$τας.  

  

  

7.    Σπρ�ξτε  τη  ν$α  µονδα  δισκ$τας  στο  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  απ�  το  π�σω  

µ$ρος  µ$χρι  να  ασϕαλ�σει.  

8.    Συνδ$στε  τα  καλ�δια  σ#µατος  και  παροχ#ς  ρε�µατος  στη  ν$α  µονδα  δισκ$τας.  

9.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.

Αντικατ�σταση της µον�δας οπτικο� δ�σκου 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του  

υπολογιστ#.  Για  να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του Οδηγο�  ασϕ	λειας  και εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  µιας  µονδας  οπτικο�  

δ�σκου.  

1.    Ανο�ξτε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5.  
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2.    Αποσυνδ$στε  τα  καλ�δια  σ#µατος  και  παροχ#ς  ρε�µατος  απ�  το  π�σω  µ$ρος  της  

µονδας  οπτικο�  δ�σκου.  

3.    Απασϕαλ�στε  τη  µονδα  πι$ζοντας  προς  τα  µ$σα  τη  µπλε  ασϕλεια  που  βρ�σκεται  

στο  πλι  του  περιβλ#µατος.  

4.    Σ�ρετε  τη  µονδα  οπτικο�  δ�σκου  προς  τα  $ξω  για  να  την  αϕαιρ$σετε  απ�  το 

µπροστιν�  µ$ρος  του  υπολογιστ#.  

  

  

5.    Βεβαιωθε�τε  �τι  $χετε  ρυθµ�σει  σωστ  τη  µονδα  ως  κ�ρια  (master)  # εξαρτ�µενη  

(slave)  συσκευ#.  

Για  πληροϕορ�ες  σχετικ  µε  αυτ$ς  τις  ρυθµ�σεις  ανατρ$ξτε  στην  τεκµηρ�ωση  που  

συνοδε�ει  τη  µονδα.  

6.    Αϕαιρ$στε  το  πλα�σιο  συγκρτησης  απ�  την  ελαττωµατικ#  µονδα  οπτικο�  δ�σκου  

και  τοποθετ#στε  το  στη  ν$α  µονδα.  

  

  

7.    Σπρ�ξτε  τη  ν$α  µονδα  οπτικο�  δ�σκου  στο  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  µ$χρι  να  

ασϕαλ�σει.  

8.    Συνδ$στε  τα  καλ�δια  σ#µατος  και  παροχ#ς  ρε�µατος  στη  ν$α  µονδα  οπτικο�  

δ�σκου.  

9.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.
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Αντικατ�σταση κ�ρτας µν%µης 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του  

υπολογιστ#.  Για  να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του Οδηγο�  ασϕ	λειας  και εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  µιας  κρτας  µν#µης.  

1.    Ανο�ξτε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5.  

2.    Τραβ#ξτε  προς  τα  επνω  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου  για  να  αποκτ#σετε  

πρ�σβαση  στην  πλακ$τα  συστ#µατος.  

  

  

3.    Αϕαιρ$στε  τα  εξαρτ#µατα  που  εµποδ�ζουν  την  πρ�σβαση  στις  υποδοχ$ς  των  καρτ�ν  

µν#µης.  

4.    Αϕαιρ$στε  το  υποσ�στηµα  προ$κτασης  υποδοχ#ς  PCI.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  

“Αντικατσταση  κρτας  PCI”  στη  σελ�δα  29.  

5.    Ανο�ξτε  τις  ασϕλειες  µε  τον  τρ�πο  που  απεικον�ζεται  παρακτω  για  να  αϕαιρ$σετε  

την  κρτα  µν#µης.  
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6.    Τοποθετ#στε  τη  ν$α  κρτα  µν#µης  στην  κατλληλη  υποδοχ#.  Βεβαιωθε�τε  �τι  $χετε  

ευθυγραµµ�σει  σωστ  την  εσοχ#  �1�  της  κρτας  µν#µης  µε  την  προεξοχ#  �2�  που  

υπρχει  στην  υποδοχ#  της  κρτας  µν#µης  στην  πλακ$τα  συστ#µατος.  Σπρ�ξτε  προς  

τα  κτω  την  κρτα  της  µν#µης  στην  υποδοχ#  µ$χρι  να  κλε�σουν  οι  ασϕλειες.  

  

  

7.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.

Αντικατ�σταση κ�ρτας PCI 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του  υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις  “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του 

υπολογιστ#.  Για να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του  Οδηγο�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  µιας  κρτας  PCI.  

1.    Ανο�ξτε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5.  

2.    Τραβ#ξτε  προς  τα  επνω  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου  για  να  αποκτ#σετε  

πρ�σβαση  στην  πλακ$τα  συστ#µατος.  
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3.    Τραβ#ξτε  προς  τα  πνω  τη µπλε  λαβ#  για  να  αϕαιρ$σετε  το  υποσ�στηµα  προ$κτασης  

υποδοχ#ς  PCI  απ�  τον  υπολογιστ#.  

  

  

4.    Ανο�ξτε  τη  λαβ#  ασϕλισης  των  καρτ�ν  και  αϕαιρ$στε  την  ελαττωµατικ#  κρτα.  
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5.    Αϕαιρ$στε  τη  ν$α  κρτα  απ�  τη  συσκευασ�α  προστασ�ας  απ�  στατικ�  ηλεκτρισµ�.  

6.    Τοποθετ#στε  τη  ν$α  κρτα  στο  υποσ�στηµα  προ$κτασης  υποδοχ#ς  PCI.  

  

  

7.    Κλε�στε  τη  λαβ#  ασϕλισης  της  κρτας.  

8.    Τοποθετ#στε  ξαν  το  υποσ�στηµα  προ$κτασης  υποδοχ#ς  PCI  στην  πλακ$τα  

συστ#µατος.  

9.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.

Αντικατ�σταση του εσωτερικο� ηχε�ου 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του  υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις  “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του 

υπολογιστ#.  Για να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του  Οδηγο�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  του  εσωτερικο�  

µικροϕ�νου.  

1.    Ανο�ξτε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5.  

2.    Τραβ#ξτε  προς  τα  επνω  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου  για  να  αποκτ#σετε  

πρ�σβαση  στην  υποδοχ#  σ�νδεσης  του  ηχε�ου.  
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3.    Εντοπ�στε  το  εσωτερικ�  ηχε�ο  στην  πλακ$τα  συστ#µατος.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  

“Αναγν�ριση  εξαρτηµτων  στην  πλακ$τα  συστ#µατος”  στη  σελ�δα  4. 

4.    Αποσυνδ$στε  το  καλ�διο  του  εσωτερικο�  ηχε�ου  απ�  την  πλακ$τα  συστ#µατος.  

5.    Σ�ρετε  το  εσωτερικ�  ηχε�ο  �1�  προς  τα  επνω  για  να  το  απασϕαλ�σετε.  Στη  

συν$χεια  τραβ#ξτε  το  κτω  µ$ρος  του  εσωτερικο�  ηχε�ου  προς  τα  $ξω  και  αϕαιρ$στε  

το  ηχε�ο  απ�  το  περ�βληµα.  
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6.    Τοποθετ#στε  το  κτω  µ$ρος  του  ν$ου  εσωτερικο�  ηχε�ου  στις  µεταλλικ$ς  ασϕλειες  

και  σπρ�ξτε  το  επνω  µ$ρος  του  εσωτερικο�  ηχε�ου  προς  τα  µ$σα  µ$χρι  να  

ασϕαλ�σει.  

7.    Συνδ$στε  το  καλ�διο  του  εσωτερικο�  ηχε�ου  στην  πλακ$τα  του  συστ#µατος.  

Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Αναγν�ριση  εξαρτηµτων  στην  πλακ$τα  συστ#µατος”  

στη  σελ�δα  4. 

8.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.

Αντικατ�σταση του υποσυστ%µατος ανεµιστ%ρα 

 1.   Απενεργοποι#στε  τον  υπολογιστ#  και  αποσυνδ$σετε  το  καλ�διο  ρε�µατος  απ�  την  

πρ�ζα  και  απ�  τον  υπολογιστ#.  

 2.   Ανο�ξτε  το  κλυµµα  του  υπολογιστ#.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “%νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  5. 

 3.   Περιστρ$ψτε  προς  τα  επνω  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου  για  να  

αποκτ#σετε  πρ�σβαση  στο  υποσ�στηµα  ανεµιστ#ρα.  

 4.   Εντοπ�στε  την  υποδοχ#  σ�νδεσης  του  ανεµιστ#ρα  στην  πλακ$τα  συστ#µατος  και  

αποσυνδ$στε  το  καλ�διο  του  ανεµιστ#ρα.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Αναγν�ριση  

εξαρτηµτων  στην  πλακ$τα  συστ#µατος”  στη  σελ�δα  4.  

 5.   Αϕαιρ$στε  την  πρ�σοψη  χρησιµοποι�ντας  την  ασϕλεια  �πως  απεικον�ζεται  

παρακτω  και  τραβ�ντας  την  προς  τα  $ξω  απ�  το  κτω  µ$ρος.  

 6.   Αϕαιρ$στε  το  πλαστικ�  πλα�σιο  που  βρ�σκεται  π�σω  απ�  την  πρ�σοψη,  

απασϕαλ�ζοντας  την  ασϕλεια  �1�.
  

  

 7.   Αϕαιρ$στε  το  πλαστικ�  κλυµµα  του  ανεµιστ#ρα  ανο�γοντς  το  αρκετ  �στε  να  

απασϕαλιστε�  απ�  τις  µεταλλικ$ς  ασϕλειες.  
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8.   Χρησιµοποι#στε  τις  ασϕλειες  µε  τον  τρ�πο  που  απεικον�ζεται  για  να  αϕαιρ$σετε  

το  υποσ�στηµα  ανεµιστ#ρα.  

  

  

 9.   Εγκαταστ#στε  το  ν$ο  υποσ�στηµα  ανεµιστ#ρα  και  συνδ$στε  το  καλ�διο  του  

ανεµιστ#ρα  στην  πλακ$τα  συστ#µατος.  

10.    Τοποθετ#στε  το  πλαστικ�  κλυµµα  πνω  στον  ανεµιστ#ρα.  

11.    Τοποθετ#στε  ξαν  το  πλαστικ�  πλα�σιο  π�σω  απ�  την  πρ�σοψη.  

12.    Τοποθετ#στε  ξαν  την  πρ�σοψη  στο  περ�βληµα  ασϕαλ�ζοντς  την  αρχικ  στο  

επνω  µ$ρος  και  στη  συν$χεια  στις  πλευρ$ς  και  στο  κ$ντρο.  

13.    Κατεβστε  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου.  

14.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.

Αντικατ�σταση του πληκτρολογ�ου 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του  

υπολογιστ#.  Για  να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του Οδηγο�  ασϕ	λειας  και εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  του  πληκτρολογ�ου.  

1.    Αϕαιρ$στε  �λα  τα  µ$σα  (δισκ$τες,  CD  # ταιν�ες)  απ�  τις  µονδες,  τερµατ�στε  το  

λειτουργικ�  σ�στηµα  και  απενεργοποι#στε  �λες  τις  συνδεδεµ$νες  συσκευ$ς.  

2.    Αποσυνδ$στε  �λα  τα  καλ�δια  παροχ#ς  ρε�µατος  απ�  τις  πρ�ζες.  
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3.    Εντοπ�στε  την  υποδοχ#  σ�νδεσης  του  πληκτρολογ�ου.  

Σηµε�ωση:   Το  πληκτρολ�γιο  συνδ$εται  σε  µια  υποδοχ#  USB  στην  πρ�σοψη  # στο  

π�σω  µ$ρος  του  υπολογιστ#.  

  

  

4.    Αποσυνδ$στε  το  ελαττωµατικ�  πληκτρολ�γιο  απ�  τον  υπολογιστ#.  

5.    Συνδ$στε  το  ν$ο  πληκτρολ�γιο  στην  κατλληλη  υποδοχ#  του  υπολογιστ#.  

6.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.

Αντικατ�σταση του ποντικιο� 

 Προσοχ�  

Μην  αϕαιρ$σετε  το κλυµµα  του  υπολογιστ#  και  µην  επιχειρ#σετε  οποιαδ#ποτε  επισκευ#  πριν  

διαβσετε  τις  “Σηµαντικ$ς  πληροϕορ�ες  ασϕλειας”  στον  Οδηγ�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τον  υπολογιστ#  # στο  εγχειρ�διο  Hardware  Maintenance  Manual  (HMM)  του 

υπολογιστ#.  Για να αποκτ#σετε  $να  αντ�γραϕο  του  Οδηγο�  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  # του  

εγχειριδ�ου  HMM, επισκεϕτε�τε  τη διε�θυνση  http://www.lenovo.com/support.
  

Σε  αυτ#  την  εν�τητα  παρ$χονται  οδηγ�ες  για  την  αντικατσταση  του  ποντικιο�.  

1.    Αϕαιρ$στε  �λα  τα  µ$σα  (δισκ$τες,  CD  # ταιν�ες)  απ�  τις  µονδες,  τερµατ�στε  το  

λειτουργικ�  σ�στηµα  και  απενεργοποι#στε  �λες  τις  συνδεδεµ$νες  συσκευ$ς.  

2.    Αποσυνδ$στε  �λα  τα  καλ�δια  παροχ#ς  ρε�µατος  απ�  τις  πρ�ζες.  

3.    Εντοπ�στε  την  υποδοχ#  σ�νδεσης  του  ποντικιο�.  

Σηµε�ωση:   Το  ποντ�κι  συνδ$εται  σε  µια  υποδοχ#  USB  στην  πρ�σοψη  # στο  π�σω  

µ$ρος  του  υπολογιστ#.  

  

  

4.    Αποσυνδ$στε  το  ελαττωµατικ�  ποντ�κι  απ�  τον  υπολογιστ#.  

5.    Συνδ$στε  το  ν$ο  ποντ�κι  στην  κατλληλη  υποδοχ#  του  υπολογιστ#.  

6.    Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ολοκλ#ρωση  της  αντικατστασης  υλικο�  εξοπλισµο�”  

στη  σελ�δα  36.
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Ολοκλ%ρωση της αντικατ�στασης υλικο� εξοπλισµο� 

Μετ  την  αντικατσταση  εξαρτηµτων,  πρ$πει  να  τοποθετ#σετε  το  κλυµµα  του  

υπολογιστ#  και  να  συνδ$σετε  ξαν  �λα  τα  καλ�δια  �πως  τα  τηλεϕωνικ  καλ�δια  και  τα  

καλ�δια  παροχ#ς  ρε�µατος.  Επ�σης,  ανλογα  µε  το  εξρτηµα  που  αντικαταστθηκε,  

�σως  χρειαστε�  να  επιβεβαι�σετε  τις  ενηµερωµ$νες  πληροϕορ�ες  χρησιµοποι�ντας  το  

πρ�γραµµα  Setup  Utility.  

1.    Βεβαιωθε�τε  �τι  �λα  τα  εξαρτ#µατα  $χουν  συνδεθε�  σωστ  και  �τι  δεν  $χετε  αϕ#σει  

εργαλε�α  # β�δες  στο  εσωτερικ�  του  υπολογιστ#.  

2.    Τακτοποι#στε  τα  καλ�δια  �στε  να  µην  εµποδ�ζουν  την  τοποθ$τηση  του  καλ�µµατος.  

 

 

Προσοχ�  

Εν  δεν  τοποθετ#σετε  τα  καλ�δια  σωστ,  υπρχει  κ�νδυνος  καταστροϕ#ς  τους  

κατ  την  τοποθ$τηση  του  τµ#µατος  τοποθ$τησης  µονδων  και  το  κλε�σιµο  του  

καλ�µµατος.  Κατ  την  τοποθ$τηση  του  τµ#µατος  τοποθ$τησης  µονδων  και  το  

κλε�σιµο  του  καλ�µµατος  βεβαιωθε�τε  �τι  �λα  τα  καλ�δια  $χουν  τοποθετηθε�  

σωστ  και  �τι  δεν  $χουν  λυγ�σει.

3.    Κατεβστε  το  τµ#µα  τοποθ$τησης  µονδων  δ�σκου  και  κλε�στε  το  κλυµµα  του  

υπολογιστ#.  

4.    Τοποθετ#στε  τις  απαρα�τητες  συσκευ$ς  ασϕλισης.  

5.    Συνδ$στε  τα  εξωτερικ  καλ�δια  και  τα  καλ�δια  παροχ#ς  ρε�µατος  στον  υπολογιστ#.  

Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Εντοπισµ�ς  υποδοχ�ν  στο  π�σω  µ$ρος  του  υπολογιστ#”  

στη  σελ�δα  2. 

6.    Εν  επιθυµε�τε  να  τοποθετ#σετε  τον  υπολογιστ#  σε  κατακ�ρυϕη  θ$ση,  πρ$πει  να  

χρησιµοποι#σετε  την  ειδικ#  βση  τοποθ$τησης  του  υπολογιστ#.  

7.    Εν  αντικαταστ#σατε  την  πλακ$τα  συστ#µατος  # τον  µικροεπεξεργαστ#,  πρ$πει  να  

ενηµερ�σετε  το  BIOS.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Ενηµ$ρωση  του  BIOS  απ�  δισκ$τα  

# CD-ROM”.  

8.    Για  να  ενηµερ�σετε  τις  ρυθµ�σεις,  ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Χρ�ση  του  

προγρ	µµατος  Setup  Utility”  στον  Οδηγ�  χρ�σης  του  υπολογιστ#  σας.

Σηµε�ωση:   Στις  περισσ�τερες  περιοχ$ς  του  κ�σµου,  η Lenovo  απαιτε�  την  επιστροϕ#  

της  ελαττωµατικ#ς  µονδας  CRU.  Σχετικ$ς  πληροϕορ�ες  θα  λβετε  µαζ�  µε  

τη  µονδα  CRU  # λ�γες  µ$ρες  µετ  την  παραλαβ#  της  µονδας  CRU.  

Ενηµ�ρωση του BIOS απ� δισκ�τα % CD-ROM 

 

Σηµαντικ�  

Ενεργοποι#στε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  για  να  εµϕαν�σετε  τις  πληροϕορ�ες  του  

συστ#µατ�ς  σας.  Ανατρ$ξτε  στην  εν�τητα  “Χρ#ση  του  προγρµµατος  Setup  

Utility”  στον  Οδηγ�  χρ�σης. Εν  ο αριθµ�ς  σειρς  και  ο τ�πος/µοντ$λο  του  

υπολογιστ#  που  αναϕ$ρονται  στο  µενο�  Main  δεν  συµϕωνο�ν  µε  τα  στοιχε�α  που  

αναγρϕονται  στην  ετικ$τα  του  υπολογιστ#  σας,  πρ$πει  να  ενηµερ�σετε  το  BIOS  

για  να  αλλξετε  τον  αριθµ�  σειρς  και  τον  τ�πο/µοντ$λο  του  υπολογιστ#.

 Για  να  ενηµερ�σετε  το  BIOS  απ�  δισκ$τα  # CD-ROM,  πρ$πει  να  κνετε  τα  εξ#ς:  

1.    Τοποθετ#στε  µια  δισκ$τα  # $να  CD-ROM  ενηµ$ρωσης  (flash)  των  προγραµµτων  

συστ#µατος  στη  µονδα  δισκ$τας  # οπτικο�  δ�σκου.  Μπορε�τε  να  βρε�τε  

ενηµερωµ$νες  εκδ�σεις  των  προγραµµτων  συστ#µατος  στη  διε�θυνση  

http://www.lenovo.com/support στο  World  Wide  Web.  
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2.    Ανψτε  τον  υπολογιστ#.  Αν  ε�ναι  #δη  σε  λειτουργ�α,  πρ$πει  να  τον  σβ#σετε  και  να  

τον  ανψετε  ξαν.  Η ενηµ$ρωση  αρχ�ζει.  

3.    ?ταν  σας  ζητηθε�  να  επιλ$ξετε  γλ�σσα,  πατ#στε  στο  πληκτρολ�γιο  σας  τον  αριθµ�  

που  αντιστοιχε�  στη  γλ�σσα  που  επιθυµε�τε  και  στη  συν$χεια  πατ#στε  το  πλ#κτρο  

Enter.  

4.    ?ταν  σας  ζητηθε�  να  αλλξετε  τον  αριθµ�  σειρς,  πατ#στε  το  πλ#κτρο  Y. 

5.    Πληκτρολογ#στε  τον  επταψ#ϕιο  αριθµ�  σειρς  του  υπολογιστ#  σας  και  πατ#στε  το  

πλ#κτρο  Enter.  

6.    ?ταν  σας  ζητηθε�  να  αλλξετε  τον  τ�πο/µοντ$λο  του  υπολογιστ#  σας,  πατ#στε  το 

πλ#κτρο  Y. 

7.    Πληκτρολογ#στε  τον  τ�πο/µοντ$λο  του  υπολογιστ#  σας  (επτ  χαρακτ#ρες)  και  

πατ#στε  το  πλ#κτρο  Enter.  

8.    Ακολουθ#στε  τις  οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη  για  να  ολοκληρ�σετε  την  

ενηµ$ρωση.
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Παρ�ρτηµα.  Σηµει�σεις  

Η  Lenovo  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  Lenovo.  Οποιαδ#ποτε  αναϕορ  σε  προϊ�ν,  πρ�γραµµα  # 

υπηρεσ�α  της  Lenovo  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  Lenovo.  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  Lenovo.  Ωστ�σο,  

η  αξιολ�γηση  και  επαλ#θευση  της  λειτουργ�ας  οποιουδ#ποτε  λλου  προϊ�ντος,  

προγρµµατος  #  υπηρεσ�ας  ε�ναι  αποκλειστικ#  ευθ�νη  του  χρ#στη.  

Η  Lenovo  ενδ$χεται  να  $χει  ευρεσιτεχν�ες  # εκκρεµε�ς  αιτ#σεις  ευρεσιτεχν�ας  που  

συνδ$ονται  µε  θ$µατα  που  καλ�πτει  το  παρ�ν  $γγραϕο.  Η  κατοχ#  αυτο�  του  εγγρϕου  

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:  

   Lenovo  (United  States),  Inc.  

   500  Park  Offices  Drive,  Hwy.  54  

   Research  Triangle  Park,  NC  27709  

   U.S.A.  

   Attention:  Lenovo  Director  of  Licensing

Η  LENOVO  GROUP  LTD.  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  εγγρϕου.  

Οι  αλλαγ$ς  αυτ$ς  ενσωµατ�νονται  σε  κθε  ν$α  $κδοση  του  εγγρϕου.  Η Lenovo  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  πληροϕορ�ες  που  

περι$χονται  στο  παρ�ν  $γγραϕο  δεν  επηρεζουν  ο�τε  τροποποιο�ν  τις  προδιαγραϕ$ς  # 

εγγυ#σεις  των  προϊ�ντων  Lenovo.  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  Lenovo  # 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  Lenovo  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.  
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Οποιεσδ#ποτε  αναϕορ$ς  σε  δικτυακο�ς  τ�πους  µη-Lenovo  που  περι$χονται  σε  αυτ#  την  

$κδοση  παρ$χονται  µ�νο  για  τη  διευκ�λυνσ#  σας  και  δεν  συνιστο�ν  κατ  καν$να  τρ�πο  

επιδοκιµασ�α  των  συγκεκριµ$νων  δικτυακ�ν  τ�πων.  Τα  υλικ  σε  αυτο�ς  τους  δικτυακο�ς  

τ�πους  δεν  αποτελο�ν  µ$ρος  των  υλικ�ν  αυτο�  του  προϊ�ντος  Lenovo  και  η εκ  µ$ρους  

σας  χρ#ση  των  εν  λ�γω  δικτυακ�ν  τ�πων  γ�νεται  µε  δικ#  σας  ευθ�νη.  

Οποιαδ#ποτε  δεδοµ$να  απ�δοσης  περιλαµβνονται  στο  $γγραϕο  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  εγγρϕου  θα  πρ$πει  να  

επαληθε�σουν  τα  δεδοµ$να  που  ισχ�ουν  για  το  δικ�  τους  περιβλλον.  

Σηµε�ωση σχετικ� µε την �ξοδο τηλε�ρασης 

Η  ακ�λουθη  σηµε�ωση  ισχ�ει  για  τα  µοντ$λα  που  $χουν  την  εργοστασιακ  

εγκατεστηµ$νη  λειτουργ�α  εξ�δου  τηλε�ρασης.  

Το  προϊ�ν  αυτ�  περιλαµβνει  τεχνολογ�α  προστασ�ας  πνευµατικ�ν  δικαιωµτων  που  

προστατε�εται  απ�  µεθ�δους  που  περιγρϕονται  σε  ορισµ$νες  ευρεσιτεχν�ες  στις  

Η.Π.Α.  και  λλα  δικαι�µατα  πνευµατικ#ς  ιδιοκτησ�ας  που  αν#κουν  στη  Macrovision  

Corporation  και  λλους  κατ�χους  δικαιωµτων.  Η χρ#ση  της  εν  λ�γω  τεχνολογ�ας  

προστασ�ας  πνευµατικ�ν  δικαιωµτων  πρ$πει  να  ε�ναι  εξουσιοδοτηµ$νη  απ�  τη  

Macrovision  Corporation  και  να  προορ�ζεται  για  οικιακ#  χρ#ση  και  λλους  σκοπο�ς  

περιορισµ$νης  προβολ#ς,  εκτ�ς  αν  υπρχει  σχετικ#  εξουσιοδ�τηση  για  λλη  χρ#ση  

απ�  τη  Macrovision  Corporation.  Απαγορε�εται  η αντ�στροϕη  µηχνευση  (reverse  

engineering)  και  η αποσυναρµολ�γηση.  

Εµπορικ� σ%µατα 

Οι  ακ�λουθοι  �ροι  ε�ναι  εµπορικ  σ#µατα  της  Lenovo  στις  Ηνωµ$νες  Πολιτε�ες  #/και  

σε  λλες  χ�ρες:  

   Lenovo  

   ThinkCentre  

Ο  �ρος  IBM  ε�ναι  εµπορικ�  σ#µα  της  International  Business  Machines  Corporation  στις  

Ηνωµ$νες  Πολιτε�ες  #/και  σε  λλες  χ�ρες.  

%λλες  επωνυµ�ες  εταιρει�ν  # ονοµασ�ες  προϊ�ντων  # υπηρεσι�ν  µπορε�  να  ε�ναι  

εµπορικ  σ#µατα  # σ#µατα  υπηρεσι�ν  λλων.  
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