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iv  Οδηγ�ς ασϕ
λειας και εγγ�ησης



Κεϕ�λαιο 1. Σηµαντικ�ς πληροϕορ�ες για την ασϕ�λεια 

 

Σηµε�ωση  

Παρακαλο�µε  διαβ
στε  πρ%τα  τις  σηµαντικ�ς  πληροϕορ�ες  για  την  

ασϕ
λεια.

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

επιτραπ�ζιο  � ϕορητ�  προσωπικ�  υπολογιστ�  σας  µε ασϕ
λεια.  Ακολουθ�στε  και  

ϕυλ
ξτε  �λες  τις πληροϕορ�ες  που παρ�χονται  µαζ�  µε τον  υπολογιστ�  σας.  Οι  

πληροϕορ�ες  που  περι�χονται  σε αυτ�  το �γγραϕο  δεν  τροποποιο�ν  τους  �ρους  της  

σ�µβασης  αγορ
ς  που  συν
ψατε  ο�τε  την  Περιορισµ�νη  Εγγ�ηση  της  Lenovo™. Για  

περισσ�τερες  πληροϕορ�ες,  ανατρ�ξτε  στο  Κεϕ
λαιο  3, “Περιορισµ�νη  Εγγ�ηση  

της  Lenovo”,  στη  σελ�δα  21.  

Η ασϕ
λεια  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  που  

υπ
ρχουν  στο  προϊ�ν  και στις  οδηγ�ες  λειτουργ�ας  και  διαβ
στε  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  συµβ
λετε  στην  προστασ�α  σας  απ�  κινδ�νους  και  να 

δηµιουργ�σετε  �να  ασϕαλ�στερο  περιβ
λλον  εργασ�ας.  

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

µπαταρ�ες.  Π�ραν  των  ϕορητ%ν  υπολογιστ%ν,  ορισµ�να  προϊ�ντα  (π.χ.  ηχε�α  και 

οθ�νες)  παρ�χονται  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,  οι υπολογιστ�ς  

περι�χουν  µια  εσωτερικ�  µπαταρ�α  σε µ�γεθος  νοµ�σµατος,  η οπο�α  τροϕοδοτε�  µε 

ηλεκτρικ�  ρε�µα  το ρολ�ι  του συστ�µατος  ακ�µα  και  �ταν  ο υπολογιστ�ς  ε�ναι  

αποσυνδεδεµ�νος.  Εποµ�νως  οι πληροϕορ�ες  σχετικ
  µε  την  ασϕ
λεια  των  

µπαταρι%ν  ισχ�ουν  για �λους  τους  υπολογιστ�ς.  

Καταστ�σεις που πρ�πει να αντιµετωπ�ζονται �µεσα 

Τα  προϊ�ντα  µπορο�ν  να υποστο�ν  ζηµι�ς  λ�γω  κακ ς  χρ σης    αµ�λειας.  Σε 

ορισµ�νες  περιπτ	σεις,  οι ζηµι�ς  �σως  ε�ναι  τ�σο  σοβαρ�ς  	στε  το προϊ�ν  να µην  

πρ�πει  να  χρησιµοποιηθε�  ξαν$  �ως  �του  ελεγχθε�  και,  αν ε�ναι  αναγκα�ο,  

επισκευαστε�  απ�  εξουσιοδοτηµ�νο  τεχνικ�.  
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%πως  και  µε κ$θε  ηλεκτρονικ  συσκευ ,  πρ�πει  να  προσ�χετε  το προϊ�ν  �ταν  

βρ�σκεται  σε  λειτουργ�α.  Σε  πολ�  σπ$νιες  περιπτ	σεις,  µπορε�  να αντιληϕθε�τε  µια 

οσµ    να  παρατηρ σετε  καπν�    σπ�θες  να  εξ�ρχονται  απ�  τον  υπολογιστ  σας.  

Επ�σης,  µπορε�  να  ακο�σετε   χους  που  υποδηλ	νουν  κ$ποιο  πρ�βληµα.  Οι συνθ κες  

αυτ�ς  �σως  απλ$  σηµα�νουν  �τι  �χει  υποστε�  βλ$βη  κ$ποιο  εσωτερικ�  εξ$ρτηµα,  µε  

ασϕαλ  και ελεγχ�µενο  τρ�πο.  *σως  �µως  υποδηλ	νουν  πιθαν�  πρ�βληµα  

ασϕ$λειας.  Ωστ�σο,  µη διακινδυν�ψετε  και  µην  προσπαθ σετε  να  διαγν	σετε  το 

πρ�βληµα  µ�νοι  σας.  Επικοινων στε  µε το Κ�ντρο  υποστ ριξης  πελατ	ν  (Customer  

Support  Center)  για βο θεια.  Στο  Κεϕ$λαιο  4, “Παγκ�σµιος  τηλεϕωνικ�ς  

κατ$λογος”,  στη  σελ�δα  37 µπορε�τε  να  βρε�τε  �ναν  κατ$λογο  µε τους  αριθµο�ς  

τηλεϕ	νου  που  µπορε�τε  να καλ�σετε  για υπηρεσ�ες  επισκευ ς  και  υποστ ριξης.  

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

ζηµι�ς,  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  πελατ	ν    µε τον  κατασκευαστ  του προϊ�ντος  για  οδηγ�ες  

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

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,  σταµατ στε  να το χρησιµοποιε�τε  και  αποσυνδ�στε  το απ�  την πρ�ζα  

και  απ�  τις  τηλεπικοινωνιακ�ς  γραµµ�ς  �ως  �του  επικοινων σετε  µε το Κ�ντρο  

υποστ ριξης  πελατ	ν  για περαιτ�ρω  καθοδ γηση.  

v   Καλ%δια  ρε�µατος,  ϕις,  µετασχηµατιστ�ς,  επεκτ
σεις  καλωδ�ων,  συσκευ�ς  

προστασ�ας  απ�  υπ�ρταση  � τροϕοδοτικ
  που  �χουν  κοπε�,  ραγ�σει,  σπ
σει  � 

υποστε�  ζηµ�ες.  

v   Ενδε�ξεις  υπερθ�ρµανσης,  καπνο�,  σπ�θας  � ϕωτι
ς.  

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

συσσ%ρευση  ξ�νων  ουσι%ν  επ
νω  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  κ
ποιο  αντικε�µενο  επ
νω  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  ζηµι�ς  στο προϊ�ν.  

v   Μη  κανονικ�  λειτουργ�α  του προϊ�ντος  παρ
  τη χρ�ση  του  σ�µϕωνα  µε τις  

οδηγ�ες  λειτουργ�ας.

Σηµε�ωση:  Αν παρατηρ�σετε  τ�τοιες  συνθ�κες  σε  προϊ�ν  (π.χ.  µια επ�κταση  

καλωδ�ου)  που  δεν �χει  κατασκευαστε�  απ�  � για  τη Lenovo,  σταµατ�στε  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  κατ
λληλο  προϊ�ν  

αντικατ
στασης.
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Γενικ�ς οδηγ�ες ασϕ�λειας 

Τηρε�τε  π
ντα  τις  ακ�λουθες  προϕυλ
ξεις  για  να µει%σετε  τον κ�νδυνο  

τραυµατισµο�  και  πρ�κλησης  ζηµι%ν.  

Υπηρεσ�ες επισκευ�ς και αναβαθµ�σεις 

Μην  επιχειρ�σετε  να  επισκευ
σετε  �να  προϊ�ν  µ�νοι  σας,  εκτ�ς  αν σας  ζητηθε�  

συγκεκριµ�να  απ�  το Κ�ντρο  υποστ�ριξης  πελατ%ν  � υπ
ρχει  τ�τοια  οδηγ�α  στην  

τεκµηρ�ωση.  Χρησιµοποιε�τε  µ�νο  εξουσιοδοτηµ�νο  παροχ�α  υπηρεσι%ν,  

εγκεκριµ�νο  για  την  επισκευ�  του συγκεκριµ�νου  προϊ�ντος.  

Σηµε�ωση:  Ορισµ�να  εξαρτ�µατα  υπολογιστ%ν  µπορο�ν  να αναβαθµιστο�ν  � να 

αντικατασταθο�ν  απ�  τον  πελ
τη.  Οι αναβαθµ�σεις  εξαρτηµ
των  αναϕ�ρονται  

επ�σης  ως ″προαιρετικ
  εξαρτ�µατα″  � ″προαιρετικ�ς  συσκευ�ς″ (options).  Τα  

εξαρτ�µατα  που  �χουν  εγκριθε�  για εγκατ
σταση  απ�  τον πελ
τη  ονοµ
ζονται  

µον
δες  αντικαθιστ%µενες  απ�  τον  πελ
τη  (Customer  Replaceable  Units  - CRU).  Στις  

περιπτ%σεις  �που  θεωρε�  �τι  η εγκατ
σταση  προαιρετικ%ν  εξαρτηµ
των  � η 

αντικατ
σταση  µον
δων  CRU  µπορε�  να γ�νει  απ�  τον  πελ
τη,  η Lenovo  παρ�χει  

αναλυτικ�  τεκµηρ�ωση  µε οδηγ�ες  εγκατ
στασης.  Θα  πρ�πει  να ακολουθε�τε  πιστ
  

τις  οδηγ�ες  που  σας  παρ�χονται  κατ
  την  εγκατ
σταση  � αντικατ
σταση  

εξαρτηµ
των.  Xταν  ο διακ�πτης  λειτουργ�ας  ε�ναι  κλειστ�ς  � η ενδεικτικ�  λυχν�α  

παροχ�ς  ρε�µατος  ε�ναι  σβηστ�,  δεν  ε�ναι  απαρα�τητα  µηδενικ�  η ηλεκτρικ�  τ
ση  

στο  εσωτερικ�  του υπολογιστ�.  Πριν  αϕαιρ�σετε  τα κ
λυµµα  απ�  �να  προϊ�ν  που  

διαθ�τει  �να  καλ%διο  ρε�µατος,  θα  πρ�πει  να βεβαι%νεστε  π
ντα  �τι  ο διακ�πτης  

λειτουργ�ας  ε�ναι  κλειστ�ς  και �τι  το  προϊ�ν  �χει  αποσυνδεθε�  απ�  την  πρ�ζα.  Για  

περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ
  µε τις  µον
δες  CRU,  ανατρ�ξτε  στον  Οδηγ�  

χρ�σης  αυτο�  του  προϊ�ντος.  Για  οποιεσδ�ποτε  ερωτ�σεις  � διευκριν�σεις,  

επικοινων�στε  µε το Κ�ντρο  υποστ�ριξης  πελατ%ν.  

Αν  και  δεν  υπ
ρχουν  κινητ
  µ�ρη  στον  υπολογιστ�  αϕο�  αποσυνδ�σετε  το καλ%διο  

ρε�µατος,  οι ακ�λουθες  ειδοποι�σεις  ε�ναι  απαρα�τητες  για την ασϕ
λει
  σας.  

 

 

Κ�νδυνος  

  

 

Επικ�νδυνα  κινητ$  µ�ρη.  Αποϕ�γετε  την  επαϕ  µε τα  δ$χτυλ$  σας  και  µε $λλα  

µ�ρη  του  σ	µατος.  
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Προσοχ  

  

 

Πριν  ξεκιν σετε  την  αντικατ$σταση  µον$δων  CRU,  κλε�στε  τον υπολογιστ ,  

περιµ�νετε  τρ�α  �ως  π�ντε  λεπτ$  µ�χρι  να µειωθε�  η θερµοκρασ�α  στο  

εσωτερικ�  του  και στη  συν�χεια  ανο�ξτε  το κ$λυµµα.  

Προστασ�α απ� στατικ� ηλεκτρισµ� 

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

προκαλ�σει  σοβαρ�ς  βλ
βες  στα  λειτουργικ
  µ�ρη  και τις  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  

του  υπολογιστ�.  Θα  πρ�πει  να  χειρ�ζεστε  κατ
λληλα  τα εξαρτ�µατα  που  ε�ναι  

ευα�σθητα  σε  στατικ�  ηλεκτρισµ�  για  να αποϕε�γετε  την  πρ�κληση  ζηµι
ς  στα  

εξαρτ�µατα  αυτ
.  Xταν  πρ�κειται  να  εγκαταστ�σετε  �να προαιρετικ�  εξ
ρτηµα  � 

µια  µον
δα  CRU,  συνιστ
ται  να µην  ανο�ξετε  την  προστατευτικ�  προστασ�α  του  

εξαρτ�µατος  πριν  σας  ζητηθε�  ρητ%ς  να το πρ
ξετε  στις  οδηγ�ες  εγκατ
στασης.  

Κατ
  το χειρισµ�  προαιρετικ%ν  εξαρτηµ
των  � µον
δων  CRU,  � κατ
  την  

εκτ�λεση  εργασι%ν  στο  εσωτερικ�  του  υπολογιστ�,  συνιστ
ται  να  λαµβ
νετε  τις  

ακ�λουθες  προϕυλ
ξεις  για  να  αποϕε�γετε  την  πρ�κληση  ζηµι
ς  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  π
ντα  τα λειτουργικ
  µ�ρη  µε προσοχ�.  Πι
νετε  τις  κ
ρτες  

(προσαρµογε�ς),  τις µον
δες  µν�µης  και  τις  
λλες  πλακ�τες  ολοκληρωµ�νων  

κυκλωµ
των  (τσιπ)  απ�  τις  
κρες.  Ποτ�  µην  αγγ�ζετε  εκτεθειµ�να  κυκλ%µατα.  

v   Μην  αϕ�νετε  
λλους  να  αγγ�ζουν  λειτουργικ
  µ�ρη.  

v   Xταν  πρ�κειται  να  εγκαταστ�σετε  µια  ν�α  προαιρετικ�  συσκευ�  � µον
δα  CRU  

που  ε�ναι  ευα�σθητη  στο  στατικ�  ηλεκτρισµ�,  ακουµπ�στε  την προστατευτικ�  

συσκευασ�α  της  στο  µεταλλικ�  κ
λυµµα  µιας  υποδοχ�ς  � σε οποιαδ�ποτε  
λλη  


βαϕη  µεταλλικ�  επιϕ
νεια  του υπολογιστ�  για τουλ
χιστον  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�,  βγ
λτε  το εξ
ρτηµα  που  ε�ναι  ευα�σθητο  στο  στατικ�  

ηλεκτρισµ�  απ�  την  προστατευτικ�  του συσκευασ�α  και  εγκαταστ�στε  το αµ�σως  

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  επιϕ
νεια  και τοποθετ�στε  

το εξ
ρτηµα  επ
νω  της.  

v   Μην  τοποθετ�σετε  το εξ
ρτηµα  επ
νω  στο  κ
λυµµα  του  υπολογιστ�  � σε 
λλη  

µεταλλικ�  επιϕ
νεια.
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Καλ�δια ρε�µατος και µετασχηµατιστ�ς 

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

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

Τα  καλ%δια  ρε�µατος  πρ�πει  να διαθ�τουν  πιστοπο�ηση  ασϕ
λειας.  Στη  Γερµαν�α  

πρ�πει  να  χρησιµοποι�σετε  καλ%δια  H05VV-F,  3G,  0.75  mm2 � µεγαλ�τερα.  Σε 


λλες  χ%ρες  πρ�πει  να  χρησιµοποι�σετε  τα αντ�στοιχα  κατ
λληλα  καλ%δια.  

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

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

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

Να  βεβαι%νεστε  π
ντα  �τι  τα  καλ%δια  ρε�µατος  δεν  περνο�ν  απ�  σηµε�α  �που  

µπορε�  να  πατηθο�ν,  να γ�νουν  αιτ�α  να σκοντ
ψει  κ
ποιος  � να τρυπηθο�ν  απ�  

αντικε�µενα.  

Να  προστατε�ετε  τα  καλ%δια  ρε�µατος  και τους  µετασχηµατιστ�ς  απ�  υγρ
.  Για  

παρ
δειγµα,  µην  αϕ�νετε  το καλ%διο  ρε�µατος  � το µετασχηµατιστ�  σας  κοντ
  σε  

νεροχ�τες,  µπανι�ρες  � τουαλ�τες,  � σε  δ
πεδα  που  καθαρ�ζονται  µε υγρ
  

καθαριστικ
.  Τα  υγρ
  µπορο�ν  να προκαλ�σουν  βραχυκ�κλωµα,  ειδικ
  αν το 

καλ%διο  ρε�µατος  � ο µετασχηµατιστ�ς  �χει  ϕθαρε�  λ�γω  κακ�ς  χρ�σης.  Τα  υγρ
  

µπορο�ν  επ�σης  να  προκαλ�σουν  σταδιακ�  δι
βρωση  των ακροδεκτ%ν  του  καλωδ�ου  

ρε�µατος  �/και  του  µετασχηµατιστ�,  κ
τι  που  µπορε�  να προκαλ�σει  

υπερθ�ρµανση.  

Π
ντα  να συνδ�ετε  τα καλ%δια  ρε�µατος  και τα καλ%δια  σ�µατος  µε τη σωστ�  

σειρ
  και  να βεβαι%νεστε  �τι  �λα  τα καλ%δια  ρε�µατος  �χουν  συνδεθε�  πλ�ρως  και  

µε ασϕ
λεια  στις  υποδοχ�ς.  

Μη  χρησιµοποι�σετε  οποιονδ�ποτε  µετασχηµατιστ�  στον  οπο�ο  υπ
ρχουν  

ενδε�ξεις  δι
βρωσης  στους  ακροδ�κτες  εισ�δου  εναλλασσοµ�νης  τ
σης  � ενδε�ξεις  

υπερθ�ρµανσης  (π.χ.  παραµορϕωµ�νο  πλαστικ�)  στην  ε�σοδο  εναλλασσ�µενης  

τ
σης  � σε οποιοδ�ποτε  σηµε�ο  του  µετασχηµατιστ�.  

Μη  χρησιµοποιε�τε  καλ%δια  ρε�µατος  στα  οπο�α  υπ
ρχουν  ενδε�ξεις  δι
βρωσης  � 

υπερθ�ρµανσης  στους  ακροδ�κτες  σε  οποιοδ�ποτε  
κρο  � αν το καλ%διο  �χει  

υποστε�  οποιεσδ�ποτε  ϕθορ�ς.  

∆ιακ�πτης επιλογ�ς τ�σης 

Ορισµ�νοι  υπολογιστ�ς  διαθ�τουν  �να  διακ�πτη  επιλογ�ς  τ
σης,  ο οπο�ος  

βρ�σκεται  κοντ
  στην  υποδοχ�  σ�νδεσης  του καλωδ�ου  ρε�µατος.  Ε
ν  ο 

υπολογιστ�ς  σας  διαθ�τει  �να διακ�πτη  επιλογ�ς  τ
σης,  βεβαιωθε�τε  �τι  �χετε  

β
λει  το διακ�πτη  στη  σωστ�  θ�ση,  �τσι  %στε  να  συµϕωνε�  µε την  τ
ση  της  
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ηλεκτρικ�ς  πρ�ζας  στην  οπο�α  θ�λετε  να συνδ�σετε  τον  υπολογιστ�.  Η λανθασµ�νη  

χρ�ση  του διακ�πτη  επιλογ�ς  τ
σης  µπορε�  να προκαλ�σει  ανεπαν�ρθωτη  ζηµι
  

στον  υπολογιστ�.  

Ε
ν  ο υπολογιστ�ς  σας  δεν  διαθ�τει  διακ�πτη  επιλογ�ς  τ
σης,  τ�τε  �χει  σχεδιαστε�  

%στε  να λειτουργε�  µ�νο  µε την  ηλεκτρικ�  τ
ση  της  χ%ρας  � περιοχ�ς  �που  τον  

αγορ
σατε.  

Ε
ν  µεταϕ�ρετε  τον  υπολογιστ�  σας  σε  κ
ποια  
λλη  χ%ρα,  θα πρ�πει  να �χετε  τα 

ακ�λουθα  υπ�ψη  σας:  

v   Ε
ν  ο υπολογιστ�ς  σας  δεν  διαθ�τει  διακ�πτη  επιλογ�ς  τ
σης,  µη συνδ�σετε  τον  

υπολογιστ�  σε µια  ηλεκτρικ�  πρ�ζα  πριν  βεβαιωθε�τε  �τι η τ
ση  της πρ�ζας  ε�ναι  

�δια  µε την  ηλεκτρικ�  τ
ση  της  χ%ρας  � περιοχ�ς  �που  αγορ
σατε  τον  

υπολογιστ�.  

v   Ε
ν  ο υπολογιστ�ς  σας  διαθ�τει  διακ�πτη  επιλογ�ς  τ
σης,  µη συνδ�σετε  τον 

υπολογιστ�  σε µια  ηλεκτρικ�  πρ�ζα  πριν  βεβαιωθε�τε  �τι ο διακ�πτης  επιλογ�ς  

τ
σης  βρ�σκεται  στην  κατ
λληλη  θ�ση  για  την  ηλεκτρικ�  τ
ση  της  χ%ρας  � 

περιοχ�ς  �που  βρ�σκεστε.

Ε
ν  δεν  ε�στε  β�βαιοι  για την  τ
ση  της  ηλεκτρικ�ς  πρ�ζας  στην  οπο�α  θ�λετε  να 

συνδ�σετε  τον  υπολογιστ�  σας,  επικοινων�στε  µε την εταιρε�α  ηλεκτροδ�τησης  � 

συµβουλευτε�τε  τους  επ�σηµους  δικτυακο�ς  τ�πους  � 
λλη  σχετικ�  τεκµηρ�ωση  για  

επισκ�πτες  της  χ%ρας  � περιοχ�ς  �που  βρ�σκεστε.  

Επεκτ�σεις καλωδ�ων και σχετικ�ς συσκευ�ς 

Βεβαιωθε�τε  �τι  οι επεκτ
σεις  καλωδ�ων,  οι συσκευ�ς  προστασ�ας  απ�  υπ�ρταση,  οι 

µον
δες  αδι
λειπτης  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  κ
ποια  πρ�ζα  που  σκοπε�ετε  να  χρησιµοποι�σετε  µε τον υπολογιστ�  �χει  

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

απ�  ηλεκτρολ�γο.  

Μη  λυγ�ζετε  � τροποποιε�τε  το ϕις.  Αν  το ϕις  �χει  υποστε�  ζηµι�ς,  επικοινων�στε  

µε  τον  κατασκευαστ�  για  να  το αντικαταστ�σετε.  

Μη  χρησιµοποιε�τε  την  �δια  ηλεκτρικ�  πρ�ζα  απ�  κοινο�  µε  
λλες  ηλεκτρικ�ς  

συσκευ�ς  που  καταναλ%νουν  µεγ
λες  ποσ�τητες  ηλεκτρικ�ς  εν�ργειας,  %στε  να  

αποϕε�γετε  οποιεσδ�ποτε  αυξοµει%σεις  στην  ηλεκτρικ�  τ
ση  που  µπορο�ν  να 

προκαλ�σουν  ζηµι
  στον  υπολογιστ�  σας,  στα  δεδοµ�να  του  � στις  προσαρτηµ�νες  

συσκευ�ς.  
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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  ασϕ
λειας.  Μην  

παρακ
µψετε  αυτ�  την  προϕ�λαξη  επιχειρ%ντας  να  συνδ�σετε  το ϕις  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,  κατ
λληλη  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  διακλ
δωσης.  

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

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

Βεβαιωθε�τε  �τι  η ηλεκτρικ�  πρ�ζα  που  χρησιµοποιε�τε  ε�ναι  σωστ
  καλωδιωµ�νη,  

ε�κολα  προσβ
σιµη  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.  

Βεβαιωθε�τε  �τι  η ηλεκτρικ�  πρ�ζα  παρ�χει  ρε�µα  µε  τη σωστ�  τ
ση  (V) και  

�νταση  (A)  για το  προϊ�ν  που  εγκαθιστ
τε.  

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

Εξωτερικ�ς συσκευ�ς 

Μη  συνδ�ετε  � αποσυνδ�ετε  καλ%δια  εξωτερικ%ν  συσκευ%ν,  εκτ�ς  απ�  καλ%δια  

USB  και  1394,  �ταν  ο υπολογιστ�ς  βρ�σκεται  σε λειτουργ�α,  %στε  να  αποϕε�γετε  

την  πρ�κληση  ζηµι
ς  στον  υπολογιστ�.  Για  να  αποϕε�γετε  την  πρ�κληση  ζηµι
ς  

σε εξωτερικ�ς  συσκευ�ς  που  ε�ναι  συνδεδεµ�νες  στον  υπολογιστ�,  συνιστ
ται  να 

περιµ�νετε  τουλ
χιστον  π�ντε  δευτερ�λεπτα  αϕο�  σβ�σετε  τον  υπολογιστ�  πριν  

αποσυνδ�σετε  µια  εξωτερικ�  συσκευ�.  

Μπαταρ�ες 

Xλοι  οι προσωπικο�  υπολογιστ�ς  που  κατασκευ
ζονται  απ�  τη Lenovo  περι�χουν  

µια  µη  επαναϕορτιζ�µενη  µπαταρ�α  που  παρ�χει  ηλεκτρικ�  ρε�µα  στο  ρολ�ι  του 

συστ�µατος.  Επιπλ�ον,  πολλ
  ϕορητ
  προϊ�ντα,  �πως  ϕορητο�  υπολογιστ�ς,  

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  Lenovo  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 επισκευ
σετε  µια  µπαταρ�α.  Μη 

χτυπ�σετε,  τρυπ�σετε  � κ
ψετε  µπαταρ�ες  και  µη  βραχυκυκλ%σετε  τις  µεταλλικ�ς  

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

µπαταρ�ας  πρ�πει  να γ�νεται  µ�νο  σ�µϕωνα  µε τις  οδηγ�ες  που  περιλαµβ
νονται  

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�  βλ
βη  � αν 
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παρατηρ�σετε  οποιαδ�ποτε  διαρρο�  απ�  τη µπαταρ�α  � συσσ%ρευση  υλικ%ν  στα  


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

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

Οι  µπαταρ�ες  µπορο�ν  να υποστο�ν  βλ
βη  �ταν  παραµ�νουν  αχρησιµοπο�ητες  για 

µεγ
λες  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 

κατ
σταση  αποϕ�ρτισης  µπορε�  να αυξ�σει  τον  κ�νδυνο  βραχυκ�κλωσης  της  

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

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

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

κατ
σταση  αποϕ�ρτισης.  

Θερµ�τητα και εξαερισµ�ς προϊ�ντος 

Οι  υπολογιστ�ς,  οι µετασχηµατιστ�ς  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  και  πολλ�ς  

περιϕερειακ�ς  συσκευ�ς  παρ
γουν  θερµ�τητα  �ταν  βρ�σκονται  σε λειτουργ�α  καθ%ς  

και  κατ
  τη ϕ�ρτιση  των  µπαταρι%ν  τους.  Τηρε�τε  π
ντα  τις ακ�λουθες  

προϕυλ
ξεις:  

v   Μην  αϕ�νετε  τον υπολογιστ�,  το µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  � 

τις  περιϕερειακ�ς  συσκευ�ς  σας  να �ρθουν  σε επαϕ�  µε το µηρ�  � 
λλο  µ�ρος  

του σ%µατ�ς  σας  για µεγ
λο  χρονικ�  δι
στηµα  �ταν  βρ�σκονται  σε  λειτουργ�α  � 

�ταν  ϕορτ�ζεται  η µπαταρ�α  τους.  Ο υπολογιστ�ς  σας,  ο µετασχηµατιστ�ς  

εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  και  πολλ�ς  περιϕερειακ�ς  συσκευ�ς  παρ
γουν  κ
ποια  

θερµ�τητα  κατ
  τη δι
ρκεια  της  κανονικ�ς  τους  λειτουργ�ας.  Η παρατεταµ�νη  

επαϕ�  µε το σ%µα  µπορε�  να προκαλ�σει  δυσϕορ�α  � ακ�µα  και  εγκα�µατα.  

v   Μη  ϕορτ�ζετε  τη µπαταρ�α  � χρησιµοποιε�τε  τον  υπολογιστ�  σας,  το 

µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  � οποιεσδ�ποτε  περιϕερειακ�ς  

συσκευ�ς  �ταν  βρ�σκονται  κοντ
  σε ε�ϕλεκτα  υλικ
  � σε  εκρηκτικ
  

περιβ
λλοντα.  

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

για σκοπο�ς  ασϕ
λειας,  
νεσης  και  αξι�πιστης  λειτουργ�ας.  Ε
ν  τοποθετ�σετε  

το προϊ�ν  επ
νω  σε κρεβ
τι,  καναπ�,  χαλ�  � 
λλη  µη  σταθερ�  επιϕ
νεια  �σως  

ϕρ
ξετε  κατ
  λ
θος  αυτ
  τα εξαρτ�µατα.  Ποτ�  µην  ϕρ
σσετε,  καλ�πτετε  � 

απενεργοποιε�τε  αυτ
  τα εξαρτ�µατα.

Συνιστ
ται  να  ελ�γχετε  τον  επιτραπ�ζιο  υπολογιστ�  σας  για  συσσ%ρευση  σκ�νης  

τουλ
χιστον  κ
θε  τρεις  µ�νες.  Πριν  απ�  τον  �λεγχο,  απενεργοποι�στε  τον  

υπολογιστ�  και  αποσυνδ�στε  το καλ%διο  παροχ�ς  ρε�µατος  απ�  την  πρ�ζα.  Στη  

συν�χεια,  αϕαιρ�στε  τη σκ�νη  απ�  τα  ανο�γµατα  εξαερισµο�  καθ%ς  και  απ�  τις  οπ�ς  

στην  πρ�σοψη.  Ε
ν  παρατηρ�σετε  συσσ%ρευση  σκ�νης  στο  εξωτερικ�  του  

υπολογιστ�,  πρ�πει  να ελ�γξετε  και  το εσωτερικ�  του  υπολογιστ�  και να 

αϕαιρ�σετε  τη σκ�νη  απ�  την ψ�κτρα,  τα ανο�γµατα  εξαερισµο�  του  τροϕοδοτικο�  

και  τους  ανεµιστ�ρες.  Πριν  ανο�ξετε  το  κ
λυµµα  του  υπολογιστ�  απενεργοποι�στε  

τον  υπολογιστ�  και  αποσυνδ�στε  το καλ%διο  παροχ�ς  ρε�µατος.  Ε
ν  ε�ναι  δυνατ�ν,  

αποϕ�γετε  τη χρ�ση  του  υπολογιστ�  σε  σηµε�α  �που  παρατηρε�ται  ιδια�τερη  
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αυξηµ�νη  κινητικ�τητα.  Ε
ν  αυτ�  δεν ε�ναι  δυνατ�,  θα πρ�πει  να ελ�γχετε  και,  αν 

ε�ναι  απαρα�τητο,  να  καθαρ�ζετε  τον  υπολογιστ�  σας  συχν�τερα.  

Για  την  ασϕ
λει
  σας  και  για τη βελτιστοπο�ηση  της  απ�δοσης  του  υπολογιστ�,  να 

πα�ρνετε  π
ντα  τις ακ�λουθες  βασικ�ς  προϕυλ
ξεις  �σον  αϕορ
  τον επιτραπ�ζιο  

υπολογιστ�:  

v   Xταν  ο υπολογιστ�ς  ε�ναι  συνδεδεµ�νος  σε πρ�ζα  παροχ�ς  ρε�µατος,  να  

διατηρε�τε  το κ
λυµµα  του  κλειστ�.  

v   Να ελ�γχετε  συχν
  το περ�βληµα  του  υπολογιστ�  για συσσ%ρευση  σκ�νης.  

v   Να αϕαιρε�τε  τη σκ�νη  απ�  τα ανο�γµατα  εξαερισµο�  καθ%ς  και απ�  τις οπ�ς  

στην  πρ�σοψη.  Σε  σηµε�α  µε ιδια�τερη  κινητικ�τητα  και υψηλ�  συσσ%ρευση  

σκ�νης,  απαιτε�ται  συχν�τερος  καθαρισµ�ς.  

v   Μην  ϕρ
σσετε  τα ανο�γµατα  εξαερισµο�.  

v   Μην  αποθηκε�ετε  και µη χρησιµοποιε�τε  τον  υπολογιστ�  µ�σα  σε �πιπλα  καθ%ς  

�τσι  αυξ
νεται  ο κ�νδυνος  υπερθ�ρµανσης.  

v   Η θερµοκρασ�α  της  ρο�ς  του  α�ρα  στο  εσωτερικ�  του υπολογιστ�  δεν  πρ�πει  να  

υπερβα�νει  τους  35° C. 

v   Μη  χρησιµοποιε�τε  συσκευ�ς  ϕιλτραρ�σµατος  α�ρα  που  δεν  �χουν  σχεδιαστε�  

για  επιτραπ�ζιο  υπολογιστ�.

Περιβ�λλον λειτουργ�ας 

Το  ιδανικ�  περιβ
λλον  λειτουργ�ας  για  τον  υπολογιστ�  σας  �χει  θερµοκρασ�α  

µεταξ�  10°C-35°C  και  υγρασ�α  µεταξ�  35%  και  80%.  Xταν  ο υπολογιστ�ς  σας  

αποθηκευτε�  � µεταϕερθε�  σε θερµοκρασ�ες  κ
τω  των  10°C,  συνιστ
ται  να αϕ�νετε  

τον  κρ�ο  υπολογιστ�  να  προσαρµοστε�  οµαλ
  σε �να  περιβ
λλον  λειτουργ�ας  µε 

θερµοκρασ�α  µεταξ�  10°C-35°C  πριν  τον θ�σετε  σε  λειτουργ�α.  Σε ακρα�ες  

περιπτ%σεις  µπορε�  να απαιτο�νται  �ως  δ�ο  %ρες  για τη  διαδικασ�α  αυτ�.  Ενδ�χεται  

να προκληθε�  ανεπαν�ρθωτη  ζηµι
  στον  υπολογιστ�  αν  δεν  τον  αϕ�νετε  να 

προσαρµοστε�  στη  θερµοκρασ�α  του  περιβ
λλοντος  λειτουργ�ας  του πριν  τον  

θ�σετε  σε λειτουργ�α.  

Ε
ν  ε�ναι  δυνατ�ν,  τοποθετ�στε  τον  υπολογιστ�  σας  σε �να  καλ
  αεριζ�µενο  και 

στεγν�  χ%ρο  που  δεν  εκτ�θεται  
µεσα  στο  ϕως  του �λιου.  

Κρατ�στε  τις  ηλεκτρικ�ς  συσκευ�ς  �πως  ανεµιστ�ρες,  ραδι�ϕωνα,  ηχε�α  µεγ
λης  

ισχ�ος,  συσκευ�ς  κλιµατισµο�  και ϕο�ρνους  µικροκυµ
των  µακρι
  απ�  τον  

υπολογιστ�  καθ%ς  τα ισχυρ
  µαγνητικ
  πεδ�α  που  δηµιουργο�ν  αυτ�ς  οι συσκευ�ς  

µπορο�ν  να  προκαλ�σουν  βλ
βη  στην  οθ�νη  και  να  διαγρ
ψουν  δεδοµ�να  απ�  τη  

µον
δα  σκληρο�  δ�σκου.  

Μην  τοποθετε�τε  ποτ
  επ
νω  � δ�πλα  στον  υπολογιστ�  � στις  συνδεδεµ�νες  

συσκευ�ς.  Ε
ν  χυθε�  υγρ�  επ
νω  � µ�σα  στον  υπολογιστ�  � σε κ
ποια  συνδεδεµ�νη  

συσκευ�,  µπορε�  να προκληθε�  βραχυκ�κλωµα  � κ
ποια  
λλη  βλ
βη.  
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Μην  τρ%τε  και  µην  καπν�ζετε  επ
νω  απ�  το πληκτρολ�γιο.  Τα  σωµατ�δια  που  

π�ϕτουν  µ�σα  στο  πληκτρολ�γιο  µπορο�ν  να προκαλ�σουν  βλ
βη.  

Πληροϕορ�ες για την ασϕ�λεια απ� το ηλεκτρικ� ρε�µα 

 

 

Κ�νδυνος  

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   Για να αποϕ�γετε  τον  κ�νδυνο  πιθαν ς  ηλεκτροπληξ�ας,  µη  χρησιµοποιε�τε  τον  

υπολογιστ  σας  κατ$  τη δι$ρκεια  καταιγ�δας.  

v   Αποϕ�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 το προϊ�ν.  

v   Χρησιµοποι στε  µ�νο  το �να  χ�ρι,  �που  ε�ναι  δυνατ�ν,  για τη σ�νδεση    

αποσ�νδεση  καλωδ�ων  σ µατος.  

v   Ποτ�  µη 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  τοποθετε�τε,  µετακινε�τε    ανο�γετε  τα καλ�µµατα  του προϊ�ντος    

προσαρτηµ�νων  συσκευ	ν,  πρ�πει  να συνδ�ετε  και να αποσυνδ�ετε  τα καλ	δια  µε 

τον  τρ�πο  που  περιγρ$ϕεται  στον  παρακ$τω  π�νακα.

 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.   Αν
ψτε  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.
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Σηµε�ωση σχετικ� µε τη µπαταρ�α λιθ�ου 

 

 

Προσοχ  

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

 Κατ
  την  αντικατ
σταση  της  µπαταρ�ας  λιθ�ου,  χρησιµοποι�στε  µ�νο  µπαταρ�α  του 

�διου  τ�που  � παρ�µοιου  τ�που  που  �χει  προταθε�  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  πετ
ξετε  � τη βυθ�σετε  σε  νερ�  

v   Τη  θερµ
νετε  σε  θερµοκρασ�α  µεγαλ�τερη  των  100°C  

v   Την  επισκευ
σετε  � την  αποσυναρµολογ�σετε

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

κανονισµο�ς.  

Η ακ�λουθη  δ�λωση  απευθ�νεται  στους  χρ�στες  στην  πολιτε�α  της  Καλιϕ�ρνιας,  

Η.Π.Α.  

Υπερχλωρικ�  υλικ�:  µπορε�  να απαιτε�ται  ειδικ�ς  χειρισµ�ς.  Βλ.  

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.  

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

 

 

Προσοχ  

Για να µει	σετε  τον  κ�νδυνο  πυρκαγι$ς,  χρησιµοποιε�τε  µ�νο  καλ	διο  

τηλεϕωνικ ς  επικοινων�ας  Αρ.  26 AWG    µεγαλ�τερο  (παχ�τερο).  

 Για  να ελαττ%σετε  τον  κ�νδυνο  πυρκαγι
ς,  ηλεκτροπληξ�ας  � τραυµατισµο�  κατ
  τη 

χρ�ση  τηλεϕωνικο�  εξοπλισµο�,  τηρε�τε  π
ντα  τις  βασικ�ς  προϕυλ
ξεις,  �πως:  

v   Ποτ�  µην  εγκαθιστ
τε  τηλεϕωνικ
  καλ%δια  κατ
  τη δι
ρκεια  καταιγ�δας.  

v   Ποτ�  µην  εγκαθιστ
τε  υποδοχ�ς  τηλεϕωνικ%ν  γραµµ%ν  σε  τοποθεσ�ες  �που  

επικρατε�  υγρασ�α,  εκτ�ς  αν  η υποδοχ�  ε�ναι  ειδικ
  σχεδιασµ�νη  για  τ�τοιες  

τοποθεσ�ες.  

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 εγκατ
σταση  � τροποπο�ηση  τηλεϕωνικ%ν  γραµµ%ν  απαιτε�  προσοχ�.  
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v   Αποϕε�γετε  τη χρ�ση  τηλεϕ%νων  (εκτ�ς  αν  ε�ναι  ασ�ρµατου  τ�που)  κατ
  τη  

δι
ρκεια  καταιγ�δας.  Ενδ�χεται  να  υπ
ρχει  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.

∆�λωση σχετικ� µε τις προδιαγραϕ�ς των συσκευ�ν laser 

Ορισµ�να  µοντ�λα  προσωπικ%ν  υπολογιστ%ν  περιλαµβ
νουν  ενσωµατωµ�νη  

µον
δα  CD  � DVD.  Οι  µον
δες  CD  και  DVD  πωλο�νται  επ�σης  χωριστ
  ως 

προαιρετικ�ς  συσκευ�ς.  Οι µον
δες  CD  και  DVD  ε�ναι  συσκευ�ς  laser.  Οι µον
δες  

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 µον
δες  αυτ�ς  ε�ναι  πιστοποιηµ�νες  

ως  προϊ�ντα  που  πληρο�ν  τις απαιτ�σεις  των  κανονισµ%ν  IEC  60825-1  και  

CENELEC  EN 60 825-1  για  προϊ�ντα  laser  Κατηγορ�ας  1. 

Σηµει%νονται  τα ακ�λουθα  σχετικ
  µε  την  εγκατ
σταση  µον
δας  CD � DVD:  

 

 

Προσοχ  

Η χρ ση  κουµπι	ν  και  ρυθµιστικ	ν  και  η εκτ�λεση  διαδικασι	ν  µε τρ�πο  

διαϕορετικ�  απ�  τον  περιγραϕ�µενο,  µπορε�  να προκαλ�σει  την �κθεση  σε  

επικ�νδυνη  ακτινοβολ�α.

 Μην  αϕαιρε�τε  τα καλ�µµατα  της  µον$δας.  Η αϕα�ρεση  των  καλυµµ
των  της  

µον
δας  CD � DVD  µπορε�  να �χει  ως  αποτ�λεσµα  την  �κθεση  σε  επικ�νδυνη  

ακτινοβολ�α  laser.  ∆εν  υπ
ρχουν  στο  εσωτερικ�  της  µον
δας  CD  � DVD  

εξαρτ�µατα  των  οπο�ων  µπορε�  να γ�νει  επισκευ�  � συντ�ρηση.  

Ορισµ�νες  µον
δες  CD και  DVD  περι�χουν  ενσωµατωµ�νη  δ�οδο  laser  Κατηγορ�ας  

3Α  � Κατηγορ�ας  3Β.  ∆ιαβ
στε  την ακ�λουθη  δ�λωση.  

 

 

Κ�νδυνος  

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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∆�λωση σχετικ� µε το τροϕοδοτικ� 

Ποτ�  µην  αϕαιρε�τε  το  κ
λυµµα  εν�ς  τροϕοδοτικο�  � οποιουδ�ποτε  εξαρτ�µατος  

στο  οπο�ο  υπ
ρχει  η ακ�λουθη  ετικ�τα.  

  

 

Στο  εσωτερικ�  οποιασδ�ποτε  συσκευ�ς  στην  οπο�α  ε�ναι  επικολληµ�νη  αυτ�  η 

ετικ�τα  υπ
ρχουν  επικ�νδυνα  επ�πεδα  ηλεκτρικ�ς  τ
σης,  ρε�µατος  και  εν�ργειας.  

∆εν  υπ
ρχουν  στο  εσωτερικ�  αυτ%ν  των  συσκευ%ν  εξαρτ�µατα  των  οπο�ων  µπορε�  

να γ�νει  συντ�ρηση.  Αν υποψι
ζεστε  �τι  υπ
ρχει  πρ�βληµα  µε κ
ποιο  απ�  αυτ
  τα 

εξαρτ�µατα,  επικοινων�στε  µε �ναν  ειδικευµ�νο  τεχνικ�.  

Προϊ�ντα µε ενσωµατωµ�νο δ�κτη τηλεοπτικο� σ�µατος 

Η παρακ
τω  σηµε�ωση  ισχ�ει  για  προϊ�ντα  τα  οπο�α  περι�χουν  δ�κτη  τηλεοπτικο�  

σ�µατος  που  συνδ�εται  σε εξωτερικ�  κερα�α  �/και  καλωδιακ�  σ�στηµα  και 

πρ�κειται  να εγκατασταθο�ν  στη  Β�ρεια  Αµερικ�.  Οι  χρ�στες  και οι τεχνικο�  

εγκατ
στασης  σε 
λλες  χ%ρες  θα  πρ�πει  να ακολουθ�σουν  τους  τοπικο�ς  

κανονισµο�ς  και  διατ
ξεις  κατ
  την  εγκατ
σταση  συσκευ%ν  που  συνδ�ονται  σε  

εξωτερικ�  κερα�α  � καλωδιακ�  σ�στηµα.  Ε
ν  δεν  υπ
ρχουν  σχετικο�  τοπικο�  

κανονισµο�,  συνιστ
ται  να  ακολουθηθε�  µια  µεθοδολογ�α  παρ�µοια  µε αυτ�  που  

περιγρ
ϕεται  παρακ
τω.  

Σηµε�ωση για τον τεχνικ� εγκατ�στασης καλωδιακο� 

συστ�µατος 

Ο τεχνικ�ς  εγκατ
στασης  του  καλωδιακο�  συστ�µατος  θα  πρ�πει  να λ
βει  υπ�ψη  το 


ρθρο  820-40  των  κανονισµ%ν  NEC  (National  Electrical  Code)  των  Η.Π.Α.,  στο  οπο�ο  

παρ�χονται  οδηγ�ες  για την  κατ
λληλη  γε�ωση  και  ορ�ζεται  �τι  το σηµε�ο  γε�ωσης  

του  καλωδ�ου  πρ�πει  να  συνδεθε�  µε το σ�στηµα  γε�ωσης  του  κτιρ�ου,  �σο  το 

δυνατ�ν  πλησι�στερα  στο  σηµε�ο  εισ�δου  του  καλωδ�ου.  
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Παρ�δειγµα γε�ωσης κερα�ας 

 

  

  

 

�1� Σϕιχτ�ρας  γε�ωσης  �5� Σ�στηµα  ηλεκτροδ�ων  γε�ωσης  υπηρεσ�ας  

παροχ�ς  ηλεκτρικο�  ρε�µατος  (Κανονισµο�  

NEC _ρθρο  250, εν�τητα  H) 

�2� Καλ%διο  κερα�ας  �6� Σϕιχτ�ρες  γε�ωσης  

�3� Μον
δα  αποϕ�ρτισης  

κερα�ας  (Κανονισµο�  NEC 

παρ
γραϕος  810-20)  

�7� Ηλεκτρονικ�ς  εξοπλισµ�ς  

�4� Αγωγο�  γε�ωσης  

(Κανονισµο�  NEC 

παρ
γραϕος  810-21)  

  

Σχ�µα  1. Σωστ�  γε
ωση  του καλωδ
ου
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Η ακ�λουθη  σηµε�ωση  ισχ�ει  για  �λες  τις  χ%ρες  και  περιοχ�ς:  

 

 

Κ�νδυνος  

  

 

Γε�ωση  εξωτερικ ς  κερα�ας  

Ε$ν  �χετε  συνδ�σει  εξωτερικ  κερα�α    καλωδιακ�  σ�στηµα  στον  

εξοπλισµ�,  βεβαιωθε�τε  �τι  η κερα�α    το καλωδιακ�  σ�στηµα  �χει  

γειωθε�,  �τσι  	στε  να παρ�χεται  κ$ποια  προστασ�α  σε περ�πτωση  

υπ�ρτασης  και  συσσ	ρευσης  στατικ	ν  ϕορτ�ων.  

Κεραυνο�  

Για  πρ�σθετη  προστασ�α  του  εξοπλισµο�  κατ$  τη δι$ρκεια  καταιγ�δας  

  κατ$  τη δι$ρκεια  µεγ$λων  χρονικ	ν  διαστηµ$των  µη 

χρησιµοπο�ησ ς  του,  αποσυνδ�στε  το καλ	διο  ρε�µατος  απ�  την 

πρ�ζα  καθ	ς  και  το καλ	διο  της  κερα�ας    του καλωδιακο�  

συστ µατος.  Με  τον  τρ�πο  αυτ�  αποϕε�γεται  η πρ�κληση  ζηµι$ς  στο  

προϊ�ν  εξαιτ�ας  καταιγ�δας    υπ�ρτασης  στα  καλ	δια  ρε�µατος.  

Καλ	δια  υψηλ ς  τ$σης  

Το εξωτερικ�  σ�στηµα  κερα�ας  δεν  πρ�πει  να  τοποθετηθε�  κοντ$  σε 

καλ	δια  υψηλ ς  τ$σης    σε σηµε�α  �που  µπορε�  να ακουµπ σει  σε 

καλ	δια    κυκλ	µατα  υψηλ ς  τ$σης.  Κατ$  την  εγκατ$σταση  του 

εξωτερικο�  συστ µατος  κερα�ας,  θα πρ�πει  να λ$βετε  �λες  τις  

απαρα�τητες  προϕυλ$ξεις  	στε  να  µην  υπ$ρξει  καµ�α  επαϕ  µε 

καλ	δια    κυκλ	µατα  υψηλ ς  τ$σης.  Μια  τ�τοια  επαϕ  θα µπορο�σε  

να αποδειχθε�  θανατηϕ�ρα.

Ασϕ�λεια δεδοµ�νων 

∆εν  πρ�πει  να διαγρ
ψετε  
γνωστα  αρχε�α  � να  αλλ
ξετε  το �νοµα  αρχε�ων  � 

καταλ�γων  που  δεν  δηµιουργ�σατε  εσε�ς.  Ε
ν  το  πρ
ξετε,  ενδ�χεται  να µη 

λειτουργε�  πλ�ον  το  λογισµικ�  του  υπολογιστ�  σας.  

Υπενθυµ�ζεται  �τι  η χρ�ση  δικτυακ%ν  π�ρων  µπορε�  να καθιστ
  τον υπολογιστ�  

σας  ευ
λωτο  σε ιο�ς,  χ
κερ,  λογισµικ�  spyware  και  
λλο  επιβλαβ�  κ%δικα  � 

δραστηρι�τητες  που  ενδ�χεται  να  προκαλ�σουν  ζηµι
  στον  υπολογιστ�,  στο 

λογισµικ�  � στα  δεδοµ�να  σας.  Ε�ναι  δικ�  σας ευθ�νη  να εξασϕαλ�ζετε  την  

απαρα�τητη  προστασ�α  µε τη µορϕ�  τειχ%ν  ασϕαλε�ας  (firewalls),  λογισµικο�  

αντιµετ%πισης  ι%ν (antivirus)  και  λογισµικο�  αντιµετ%πισης  spyware  και  να  

µεριµν
τε  για την  �γκαιρη  ενηµ�ρωση  αυτο�  του λογισµικο�.  
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Καθαρι�τητα και συντ�ρηση 

Φροντ�στε  ο υπολογιστ�ς  σας  και ο χ%ρος  εργασ�ας  στον  οπο�ο  βρ�σκεται  να ε�ναι  

π
ντα  καθαρο�.  Πριν  καθαρ�σετε  τον  υπολογιστ�,  σβ�στε  τον  και αποσυνδ�στε  το 

καλ%διο  ρε�µατος  απ�  την  πρ�ζα.  Κατ
  τον καθαρισµ�  του  υπολογιστ�  µην  

ψεκ
ζετε  υγρ�  καθαρισµο�  απευθε�ας  στον  υπολογιστ�  και µη  χρησιµοποιε�τε  

καθαριστικ�  που  περι�χει  ε�ϕλεκτες  ουσ�ες.  Ψεκ
στε  το καθαριστικ�  σε  �να  

µαλακ�  �ϕασµα  και σκουπ�στε  µε αυτ�  τις  επιϕ
νειες  του  υπολογιστ�.  

Χρ�ση ακουστικ�ν 

Ε
ν  ο υπολογιστ�ς  σας  διαθ�τει  χωριστ�ς  υποδοχ�ς  σ�νδεσης  για ακουστικ
  και για 

ηχε�α,  τ�τε  χρησιµοποιε�τε  π
ντοτε  την υποδοχ�  σ�νδεσης  ακουστικ%ν  για τα 

ακουστικ
  σας  (ε�τε  κανονικ
  ακουστικ
  ε�τε  ακουστικ
  ″ψε�ρες″). 

Η εκτεταµ�νη  χρ�ση  ακουστικ%ν  για  µεγ
λο  χρονικ�  δι
στηµα  σε  υψηλ�  �νταση  

�χου  µπορε�  να ε�ναι  επικ�νδυνη  αν  τα  ακουστικ
  δεν συµµορϕ%νονται  µε  τις  

προδιαγραϕ�ς  του  προτ�που  EN  50332-2.  Η υποδοχ�  σ�νδεσης  ακουστικ%ν  του  

υπολογιστ�  σας  συµµορϕ%νεται  µε τις  προδιαγραϕ�ς  του  προτ�που  EN 50332-2,  


ρθρο  5.1.  Οι  προδιαγραϕ�ς  αυτ�ς  περιορ�ζουν  τη µ�γιστη  πραγµατικ�  τ
ση  εξ�δου  

RMS  ευρε�ας  ζ%νης  σε 150  mV.  Για  να προστατε�εστε  απ�  την  ενδεχ�µενη  απ%λεια  

ακο�ς,  βεβαιωθε�τε  �τι  τα ακουστικ
  που  χρησιµοποιε�τε  συµµορϕ%νονται  επ�σης  

µε  το  πρ�τυπο  EN  50332-2  (
ρθρο  6.1)  για  µια  χαρακτηριστικ�  τ
ση  ευρε�ας  ζ%νης  

των  75 mV.  Η χρ�ση  ακουστικ%ν  που  δεν  συµµορϕ%νονται  µε το πρ�τυπο  EN  

50332-2  µπορε�  να  ε�ναι  επικ�νδυνη  λ�γω  πιθαν�ς  �κθεσης  σε υψηλ
  επ�πεδα  

ηχητικ�ς  π�εσης.  

Αν  στο  πακ�το  του  υπολογιστ�  Lenovo  σας περιλαµβ
νονται  και  ακουστικ
,  τ�τε  ο 

συνδυασµ�ς  των  ακουστικ%ν  και  της  υποδοχ�ς  σ�νδεσης  του  υπολογιστ�  σας  

συµµορϕ%νεται  �δη  µε  τις  προδιαγραϕ�ς  του  προτ�που  EN  50332-1.  Ε
ν  

χρησιµοποιε�τε  διαϕορετικ
  ακουστικ
,  βεβαιωθε�τε  �τι  συµµορϕ%νονται  µε τις  

προδιαγραϕ�ς  του  προτ�που  EN  50332-2  (
ρθρο  6.1)  για µια χαρακτηριστικ�  τ
ση  

ευρε�ας  ζ%νης  των  75 mV.  Η χρ�ση  ακουστικ%ν  που  δεν  συµµορϕ%νονται  µε το 

πρ�τυπο  EN 50332-2  µπορε�  να ε�ναι  επικ�νδυνη  λ�γω  πιθαν�ς  �κθεσης  σε υψηλ
  

επ�πεδα  ηχητικ�ς  π�εσης.  

Πρ�σθετες πληροϕορ�ες για την ασϕ�λεια 

Οι  πλαστικ�ς  σακο�λες  µπορε�  να  ε�ναι  επικ�νδυνες.  Κρατ�στε  τις  πλαστικ�ς  

σακο�λες  µακρι
  απ�  µωρ
  και  παιδι
  για την  αποϕυγ�  του  κινδ�νου  ασϕυξ�ας.  
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Κεϕ�λαιο 2. Πηγ�ς πληροϕορι�ν 

Αϕο�  ολοκληρ%σετε  τη διαδικασ�α  αρχικ�ς  εγκατ
στασης  του  υπολογιστ�  σας 

ακολουθ%ντας  τις  οδηγ�ες  που  παρ�χονται  στο  σχετικ�  π�στερ,  µπορε�τε  σε αυτ�  το 

κεϕ
λαιο  να βρε�τε  δι
ϕορες  πηγ�ς  χρ�σιµων  πληροϕορι%ν  για τη χρ�ση  του  

υπολογιστ�  σας.  

Φ�κελος Online Books 

Στο  ϕ
κελο  Online  Books  παρ�χονται  εγχειρ�δια  που  σας βοηθο�ν  να 

εγκαταστ�σετε  και  να χρησιµοποι�σετε  τον  υπολογιστ�  σας.  Ο ϕ
κελος  Online  

Books  ε�ναι  προεγκατεστηµ�νος  στον  υπολογιστ�  σας  και  συνεπ%ς  δεν  ε�ναι  

απαρα�τητο  να �χετε  πρ�σβαση  στο  Internet  για  να  δε�τε  τα περιεχ�µεν
  του.  Τα  

ακ�λουθα  εγχειρ�δια  ε�ναι  διαθ�σιµα  στο  ϕ
κελο  Online  Books:  

v   User  Guide  (Οδηγ�ς  χρ	σης)  

Σε  αυτ�  τον  οδηγ�  παρ�χονται  πληροϕορ�ες  σχετικ
  µε τη ρ�θµιση  του  

υπολογιστ�  σας,  την  εγκατ
σταση  προαιρετικ%ν  εξαρτηµ
των,  την  

αποκατ
σταση  λογισµικο�,  τη χρ�ση  του  εργαλε�ου  Setup  Utility,  την  ενηµ�ρωση  

προγραµµ
των  του  συστ�µατος  και  την  αντιµετ%πιση  προβληµ
των.  

v   Hardware  Installation  and  Replacement  Guide  (Οδηγ�ς  εγκατ�στασης  και 

αντικατ�στασης  εξοπλισµο�)  

Σε  αυτ�  τον  οδηγ�  παρ�χονται  αναλυτικ�ς  οδηγ�ες  για την  αντικατ
σταση  

µον
δων  αντικαθιστ%µενων  απ�  τον  πελ
τη  (Customer  Replaceable  Units  - ″CRU″) 

στον  υπολογιστ�  σας.  Οι µον
δες  CRU  ε�ναι  εξαρτ�µατα  του  υπολογιστ�  σας  τα 

οπο�α  µπορο�ν  να  αναβαθµιστο�ν  � να αντικατασταθο�ν  απ�  τον  πελ
τη.  

v   Προσϕορ�  λογισµικο�  IBM  Lotus® Software  

Η παρο�σα  �κδοση  παρ�χει  πληροϕορ�ες  
δειας  χρ�σης  και  παραγγελ�ας  για  

συγκεκριµ�να  προϊ�ντα  Lotus.

Για  να δε�τε  κ
ποιο  εγχειρ�διο,  ανο�ξτε  το µενο�  @ναρξη  (Start) απ�  την  επιϕ
νεια  

εργασ�ας  των  Windows  και  στη  συν�χεια  επιλ�ξτε  διαδοχικ
  %λα  τα  προγρ$µµατα  

(All  Programs), Online  Books  και π
λι  Online  Books. ∆ιπλοπατ�στε  στο  κατ
λληλο  

εγχειρ�διο  για  τον  υπολογιστ�  σας.  Τα εγχειρ�δια  ε�ναι  επ�σης  διαθ�σιµα  στο  

δικτυακ�  τ�πο  της  Lenovo  στη  διε�θυνση  http://www.lenovo.com.  

Σηµει	σεις:   

1.   Τα  εγχειρ�δια  παρ�χονται  σε  µορϕ�  PDF  (Portable Document  Format).  Για  την  

προβολ�  τους  απαιτε�ται  η εγκατ
σταση  του προγρ
µµατος  Adobe  Acrobat  

Reader.  Ε
ν  το Adobe  Acrobat  Reader  δεν  �χει  εγκατασταθε�  ακ�µα  στον  

υπολογιστ�  σας  και επιχειρ�σετε  να ανο�ξετε  �να  αρχε�ο  PDF,  θα  εµϕανιστε�  

�να  µ�νυµα  και στη  συν�χεια  θα  καθοδηγηθε�τε  στη  διαδικασ�α  εγκατ
στασης  

του  Adobe  Acrobat  Reader.  
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2.    Τα εγχειρ�δια  που  ε�ναι  προεγκατεστηµ�να  στον  υπολογιστ�  σας  ε�ναι  

διαθ�σιµα  σε  
λλες  γλ%σσες  στο  δικτυακ�  τ�πο  υποστ�ριξης  της  Lenovo  στη  

διε�θυνση  

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

3.    Αν θ�λετε  να εγκαταστ�σετε  το Adobe  Acrobat  Reader  σε  µια διαϕορετικ�  

γλ%σσα  απ�  την  �κδοση  που  παρ�χεται  στον  υπολογιστ�  σας,  τ�τε  µεταβε�τε  

στο  δικτυακ�  τ�πο  της  Adobe  στη  διε�θυνση  http://www.adobe.com  για  να  

µεταϕορτ%σετε  την  �κδοση  που  θ�λετε  να χρησιµοποι�σετε.

ThinkVantage Productivity Center 

Το  πρ�γραµµα  ThinkVantage® Productivity  Center  σας  παρ�χει  πρ�σβαση  σε µια  

ευρε�α  γκ
µα  πηγ%ν  πληροϕορι%ν  και  εργαλε�ων  που  �χουν  σχεδιαστε�  %στε  να 

κ
νουν  τον  υπολογιστ�  σας  πιο ε�χρηστο  και  ασϕαλ�,  µει%νοντας  �τσι  το κ�στος  

λειτουργ�ας  του  και αυξ
νοντας  την παραγωγικ�τητ
  σας.  Το πρ�γραµµα  

ThinkVantage  Productivity  Center  σας  βοηθ
ει  στην  εγκατ
σταση,  καταν�ηση  και  

αναβ
θµιση  του  υπολογιστ�  σας.  

Το  πρ�γραµµα  ThinkVantage  Productivity  Center  παρ�χει  πληροϕορ�ες  σχετικ
  µε 

τον  υπολογιστ�  σας  και  επιτρ�πει  την  ε�κολη  πρ�σβασ�  σας  σε  δι
ϕορες  

τεχνολογ�ες,  �πως:  

v   Το πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery  

v   Productivity  Center  (Κ�ντρο  παραγωγικ�τητας)  

v   Client  Security  Solutions  (Λ�σεις  ασϕ
λειας  υπολογιστ�)  

v   Factory  Recovery  (Επαναϕορ
  εργοστασιακ%ν  περιεχοµ�νων)  

v   System  Updates  (Ενηµερωµ�νο  λογισµικ�  συστ�µατος)  

v   Service  and  support  (Υπηρεσ�ες  και τεχνικ�  υποστ�ριξη)

Σηµε�ωση:  Οι τεχνολογ�ες  ThinkVantage  διατ�θενται  µ�νο  σε  επιλεγµ�νους  

υπολογιστ�ς  Lenovo.  

Για  να  ενεργοποι�σετε  το πρ�γραµµα  ThinkVantage  Productivity  Center,  ανο�ξτε  το 

µενο�  @ναρξη  (Start) απ�  την  επιϕ
νεια  εργασ�ας  των  Windows  και  στη  συν�χεια  

επιλ�ξτε  διαδοχικ
  %λα  τα προγρ$µµατα  (All  Programs), ThinkVantage  και 

Productivity  Center. 

Access Help 

Το  σ�στηµα  ηλεκτρονικ�ς  βο�θειας  Access  Help  παρ�χει  πληροϕορ�ες  που  σας  

βοηθο�ν  να εξοικειωθε�τε  µε τον υπολογιστ�  σας,  να εκτελ�σετε  βασικ�ς  εργασ�ες,  

να  αλλ
ξετε  ορισµ�νες  ρυθµ�σεις  σ�µϕωνα  µε τις  προσωπικ�ς  σας  προτιµ�σεις,  να 

ορ�σετε  την  προστασ�α  των  δεδοµ�νων  σας,  να  επεκτε�νετε  και  να αναβαθµ�σετε  τον  

υπολογιστ�  σας  και να λ�σετε  τυχ�ν  προβλ�µατα  που  αντιµετωπ�ζετε.  
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Για  να ανο�ξετε  το πρ�γραµµα  Access  Help,  ανο�ξτε  το µενο�  @ναρξη  (Start) απ�  

την  επιϕ
νεια  εργασ�ας  των  Windows  και  στη  συν�χεια  επιλ�ξτε  διαδοχικ
  %λα  τα 

προγρ$µµατα  (All  Programs), ThinkVantage  και  Access  Help. Αϕο�  ανο�ξετε  το 

Access  Help,  χρησιµοποι�στε  το αριστερ�  πλα�σιο  για  να κ
νετε  την  επιλογ�  σας  

απ�  την  καρτ�λα  Contents  (Περιεχ�µενα)  � Index  (Ευρετ�ριο),  � χρησιµοποι�στε  

την  καρτ�λα  Search  (Αναζ�τηση)  για να  εντοπ�σετε  µια συγκεκριµ�νη  λ�ξη  � 

ϕρ
ση.  

www.lenovo.com 

Στο  δικτυακ�  τ�πο  της  Lenovo  (www.lenovo.com)  µπορε�τε  να βρε�τε  µια ευρε�α  

γκ
µα  πληροϕορι%ν  και  υπηρεσι%ν  που  σας  βοηθο�ν  να αγορ
σετε,  να 

αναβαθµ�σετε  και  να συντηρ�σετε  τον  υπολογιστ�  σας.  Μπορε�τε  να βρε�τε  τις 

πλ�ον  πρ�σϕατες  πληροϕορ�ες  για τον  υπολογιστ�  σας  στο  δικτυακ�  τ�πο  της  

Lenovo.  Απ�  το δικτυακ�  τ�πο  www.lenovo.com  µπορε�τε  επ�σης  να κ
νετε  τα 

ακ�λουθα:  

v   Να αγορ
σετε  επιτραπ�ζιους  και ϕορητο�ς  υπολογιστ�ς,  οθ�νες,  συσκευ�ς  

προβολ�ς,  αναβαθµ�σεις  και ανταλλακτικ
  για τον  υπολογιστ�  σας  και  να  

επωϕεληθε�τε  απ�  ειδικ�ς  προσϕορ�ς.  

v   Να αγορ
σετε  πρ�σθετες  υπηρεσ�ες,  �πως  υποστ�ριξη  για υλικ�  εξοπλισµ�,  

λειτουργικ
  συστ�µατα  και  εϕαρµογ�ς,  εγκατ
σταση  και  ρ�θµιση  δικτ�ων,  και  

ειδικ
  προσαρµοσµ�νες  εγκαταστ
σεις.  

v   Να αγορ
σετε  αναβαθµ�σεις  και πρ�σθετες  υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  υλικο�  

εξοπλισµο�.  

v   Να µεταϕορτ%σετε  (download)  τα τελευτα�α  προγρ
µµατα  οδ�γησης  συσκευ%ν  

(device  drivers)  και  αναβαθµ�σεις  λογισµικο�  για το  συγκεκριµ�νο  µοντ�λο  του  

υπολογιστ�  σας.  

v   Να αποκτ�σετε  πρ�σβαση  σε  ηλεκτρονικ
  εγχειρ�δια  για τα προϊ�ντα  που  

αγορ
σατε.  

v   Να αποκτ�σετε  πρ�σβαση  στην  Περιορισµ�νη  Εγγ�ηση  της  Lenovo.  

v   Να αποκτ�σετε  πρ�σβαση  σε  πληροϕορ�ες  υποστ�ριξης  και επ�λυσης  

προβληµ
των  για το µοντ�λο  του  υπολογιστ�  σας  και  για  
λλα  υποστηριζ�µενα  

προϊ�ντα.  

v   Να βρε�τε  τον αριθµ�  τηλεϕ%νου  για  τη χ%ρα  � την  περιοχ�  σας  �που  µπορε�τε  

να ζητ�σετε  υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  � υποστ�ριξης.  

v   Να εντοπ�σετε  κ
ποιον  παροχ�α  υπηρεσι%ν  που  �χει  την  �δρα  του κοντ
  στην  

οικ�α  σας  � στην  εταιρε�α  σας.

Καταγραϕ� των πληροϕορι�ν του υπολογιστ� σας 

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

ϕανε�  χρ�σιµη  αν κ
ποια  στιγµ�  χρειαστε�  να επισκευ
σετε  τον  υπολογιστ�  σας.  

Το  τεχνικ�  προσωπικ�  θα σας  ζητ�σει  πιθαν�τατα  αυτ�ς  τις  πληροϕορ�ες.  
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Επ
νω  στον  υπολογιστ�  σας  αναγρ
ϕονται  ο τ�πος,  το  µοντ�λο  και ο αριθµ�ς  

σειρ
ς.  Καταγρ
ψτε  τις πληροϕορ�ες  στον  ακ�λουθο  π�νακα.  

 

Ονοµασ�α  προϊ�ντος  ______________________________________________  

Τ�πος  και µοντ�λο  µηχαν�ς  ______________________________________________  

Αριθµ�ς  σειρ
ς  (S/N) ______________________________________________  

Ηµεροµην�α  αγορ
ς  ______________________________________________  

  

Μπορε�τε  να  δηλ%σετε  τον υπολογιστ�  σας  µ�σω  Internet  στον  ακ�λουθο  δικτυακ�  

τ�πο:  

http://www.lenovo.com/register  

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 δωρε
ν  λογισµικ�  και  ειδικ�ς  προσϕορ�ς

Περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ
  µε  τη δ�λωση  του  υπολογιστ�  σας  ε�ναι  

διαθ�σιµες  µ�σω  του συστ�µατος  ηλεκτρονικ�ς  βο�θειας  Access  Help.  Ανατρ�ξτε  

στην  εν�τητα  “Access  Help”  στη  σελ�δα  18 για οδηγ�ες  σχετικ
  µε το 
νοιγµα  του  

συστ�µατος  ηλεκτρονικ�ς  βο�θειας.  
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Κεϕ�λαιο 3. Περιορισµ�νη Εγγ�ηση της Lenovo 

L505-0010-00  09/2006  

Η παρο�σα  Περιορισµ�νη  Εγγ�ηση  της  Lenovo  ισχ�ει  µ�νο  για προϊ�ντα  υλικο�  

εξοπλισµο�  της  Lenovo  τα οπο�α  αγορ
σατε  για  δικ�  σας χρ�ση  και  �χι  για  

µεταπ%ληση.  Η παρο�σα  εγγ�ηση  µπορε�  να  αναϕ�ρεται  ως  ″∆�λωση  

Περιορισµ�νης  Εγγ�ησης″ (SOLW)  σε  
λλα  �γγραϕα  της  Lenovo.  

Τι καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση  

Η Lenovo  εγγυ
ται  �τι  κ
θε  προϊ�ν  υλικο�  εξοπλισµο�  της  δεν �χει  ελαττ%µατα  σε 

�,τι  αϕορ
  τα υλικ
  και  την  κατασκευ�  του  σε συνθ�κες  κανονικ�ς  χρ�σης  κατ
  τη  

δι
ρκεια  της  περι�δου  εγγ�ησης.  Η περ�οδος  εγγ�ησης  για το προϊ�ν  αρχ�ζει  κατ
  

την  αρχικ�  ηµεροµην�α  αγορ
ς  που  καθορ�ζεται  στο  τιµολ�γι�  σας,  εκτ�ς  ε
ν  η 

Lenovo  σας  ενηµερ%σει  διαϕορετικ
  εγγρ
ϕως.  Η περ�οδος  εγγ�ησης  και  το ε�δος  

των  υπηρεσι%ν  εγγ�ησης  που  ισχ�ουν  για  το προϊ�ν  σας  καθορ�ζονται  στο  

παρακ
τω  
ρθρο  ″Πληροϕορ�ες  σχετικ$  µε την  εγγ�ηση″. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΕΙΝΑΙ  Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΠΟΥ  ΣΑΣ  

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΑΛΛΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  Q 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ,  ΡΗΤΕΣ  Q ΣΙΩΠΗΡΕΣ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ,  ΤΩΝ  ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  Q 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ  ΣΚΟΠΟΥΣ.  ΣΕ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΧΩΡΕΣ  Q ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ  

∆ΕΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΡΗΤΩΝ  Q ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

ΚΑΙ,  ΕΠΟΜΕΝΩΣ,  Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  

ΙΣΧΥΕΙ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ.  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΑΥΤΗ,  ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΩΝ  ΕΝ  ΛΟΓΩ  

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΜΟΝΟ  ΣΤΟ  ΒΑΘΜΟ  ΠΟΥ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟ  

ΝΟΜΟ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΟΣΟ  ΧΡΟΝΟ  ∆ΙΑΡΚΕΙ  Η ΕΓΓΥΗΣΗ.  ΜΕΤΑ  ΤΗ ΛΗΞΗ  

ΑΥΤΗΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  ∆ΕΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΚΑΜΙΑ  ΕΓΓΥΗΣΗ.  ΣΕ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

ΧΩΡΕΣ  Q  ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ  ∆ΕΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΣΧΕΤΙΚΑ  

ΜΕ  ΤΗ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΩΝ  ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ,  ΕΠΟΜΕΝΩΣ,  Ο 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  Q ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΜΗΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΓΙΑ  

ΕΣΑΣ.  

Π	ς  να λ$βετε  Υπηρεσ�ες  Εγγ�ησης  

Ε
ν  το προϊ�ν  δεν λειτουργε�  �πως  προβλ�πει  η εγγ�ηση  κατ
  τη δι
ρκεια  της  

περι�δου  εγγ�ησης,  µπορε�τε  να λ
βετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης  επικοινων%ντας  µε  τη 

Lenovo  � µε  �ναν  εγκεκριµ�νο  παροχ�α  υπηρεσι%ν.  Ο καθ�νας  απ�  αυτο�ς  

αναϕ�ρεται  ως  ″Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν″. ∆ιατ�θεται  µια λ�στα  των  Παροχ�ων  

Υπηρεσι%ν  και  των  αριθµ%ν  τηλεϕ%νου  τους  στη  διε�θυνση  www.lenovo.com/
support/phone.  
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Μπορε�  να  µη  διατ�θενται  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης  σε  �λες  τις  τοποθεσ�ες  και  οι 

παρεχ�µενες  υπηρεσ�ες  µπορε�  να  διαϕ�ρουν  απ�  τοποθεσ�α  σε  τοποθεσ�α.  Για  την  

παροχ�  υπηρεσι%ν  εκτ�ς  της  κανονικ�ς  περιοχ�ς  κ
λυψης  του  Παροχ�α  

Υπηρεσι%ν  µπορε�  να  ισχ�ουν  χρε%σεις.  Επικοινων�στε  µε �ναν  τοπικ�  Παροχ�α  

Υπηρεσι%ν  για πληροϕορ�ες  σχετικ
  µε τις παρεχ�µενες  υπηρεσ�ες  στην  

τοποθεσ�α  σας.  

Τι  θα  κ$νει  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι	ν  για τη δι�ρθωση  προβληµ$των  

Xταν  επικοινωνε�τε  µε �ναν  Παροχ�α  Υπηρεσι%ν,  πρ�πει  να ακολουθε�τε  τις  

καθορισµ�νες  διαδικασ�ες  προσδιορισµο�  και επ�λυσης  προβληµ
των.  

Ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  σας  θα επιχειρ�σει  να διαγν%σει  και  να λ�σει  το 

πρ�βληµ
  σας  απ�  τηλεϕ%νου  � µε την  παροχ�  εξ αποστ
σεως  βο�θειας.  Ο 

Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  µπορε�  να  σας  ζητ�σει  να µεταϕορτ%σετε  και  να 

εγκαταστ�σετε  συγκεκριµ�νες  ενηµερωµ�νες  εκδ�σεις  λογισµικο�.  

Ορισµ�να  προβλ�µατα  µπορο�ν  να επιλυθο�ν  µε  �να  εξ
ρτηµα  αντικατ
στασης  που 

εγκαθιστ
τε  µ�νοι  σας  (π.χ.  πληκτρολ�γιο,  ποντ�κι,  ηχε�ο,  µν�µη,  µον
δα  σκληρο�  

δ�σκου  � αναπαραγωγ�ας  θυρ%ν  (port replicator)).  Τ�τοια  εξαρτ�µατα  ονοµ
ζονται  

″Μον
δες  Αντικαθιστ%µενες  απ�  τον  Πελ
τη″ (Customer  Replaceable  Units  � 

″µον
δες  CRU″). Σε τ�τοιες  περιπτ%σεις,  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  θα σας  

αποστ�λλει  τη  µον
δα  CRU  %στε  να την  εγκαταστ�σετε  εσε�ς.  

Ε
ν  το πρ�βληµα  που  αντιµετωπ�ζετε  δεν µπορε�  να επιλυθε�  απ�  τηλεϕ%νου  � εξ 

αποστ
σεως,  µ�σω  της  εϕαρµογ�ς  αναβαθµ�σεων  λογισµικο�,  � µε µια  µον
δα  CRU,  

ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  θα  κανον�σει  την  επισκευ�  του  προϊ�ντος  β
σει  του ε�δους  

υπηρεσι%ν  εγγ�ησης  που  προβλ�πονται  για το προϊ�ν  στο  
ρθρο  µε τον  τ�τλο  

″Πληροϕορ�ες  σχετικ$  µε την  Εγγ�ηση″. 

Ε
ν  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  καθορ�σει  �τι  δεν  ε�ναι  σε θ�ση  να επισκευ
σει  το 

προϊ�ν  σας,  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  θα το αντικαταστ�σει  µε �να  
λλο  προϊ�ν  που  

ε�ναι  τουλ
χιστον  ισοδ�ναµο  απ�  λειτουργικ�  
ποψη.  

Ε
ν  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  καθορ�σει  �τι  δεν  ε�ναι  σε θ�ση  ο�τε  να  επισκευ
σει  

ο�τε  να  αντικαταστ�σει  το  προϊ�ν,  τ�τε  το µοναδικ�  µ�σο  επαν�ρθωσης  ε�ναι  να  

επιστρ�ψετε  το  προϊ�ν  στον  τ�πο  αγορ
ς  του  � στη  Lenovo  %στε  να σας  επιστραϕε�  

το  χρηµατικ�  ποσ�  που  καταβ
λατε  για την  αγορ
  του.  

Ανταλλαγ  Προϊ�ντος    Εξαρτ µατος  

Xταν  οι υπηρεσ�ες  εγγ�ησης  περιλαµβ
νουν  την ανταλλαγ�  εν�ς  προϊ�ντος  � 

εξαρτ�µατος,  το µ�ρος  που  αντικαθιστ
  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  περι�ρχεται  στην  

κυρι�τητα  της  Lenovo  και  το µ�ρος  που  αντικαθιστ
  το παλαι�  περι�ρχεται  στη  δικ�  

σας  κυρι�τητα.  Xλα  τα µ�ρη  που  αϕαιρο�νται  πρ�πει  να ε�ναι  γν�σια  και  χωρ�ς  

µετατροπ�ς.  Το  µ�ρος  που  αντικαθιστ
  το παλαι�  δεν θα  ε�ναι  απαρα�τητα  
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καινο�ργιο,  αλλ
  θα ε�ναι  σε κατ
σταση  καλ�ς  λειτουργ�ας  και  θα  ε�ναι  

τουλ
χιστον  ισοδ�ναµο  λειτουργικ%ς  µε  το αντικατασταθ�ν  µ�ρος.  Το  µ�ρος  που  

αντικαθιστ
  το  παλαι�  καλ�πτεται  απ�  το καθεστ%ς  εγγ�ησης  που �σχυε  για  το 

αντικατασταθ�ν  µ�ρος.  

Πριν  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  ανταλλ
ξει  �να  προϊ�ν  � εξ
ρτηµα,  συµϕωνε�τε  τα  

εξ�ς:  

1.   Να  αϕαιρ�σετε  �λες  τις  προσθ�κες  (features),  τα εξαρτ�µατα,  τις  προαιρετικ�ς  

συσκευ�ς  (options),  τις  µετατροπ�ς  και τα προσαρτ�µατα  που  δεν  καλ�πτονται  

απ�  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης.  

2.   Να  εξασϕαλ�ζετε  �τι  το προϊ�ν  δεν  υπ�κειται  σε νοµικ
  κωλ�µατα  που  

εµποδ�ζουν  την  ανταλλαγ�  του.  

3.   Ε
ν  το προϊ�ν  δεν σας  αν�κει,  να εξασϕαλ�ζετε  την  εξουσιοδ�τηση  του  κυρ�ου  

του  προϊ�ντος  για  την  παροχ�  υπηρεσι%ν  απ�  τον  Παροχ�α  Υπηρεσι%ν.

Οι  Πρ�σθετες  Υποχρε	σεις  σας  

Στις  περιπτ%σεις  �που  ισχ�ει,  πριν  την  παροχ�  των  υπηρεσι%ν,  συµϕωνε�τε  τα 

εξ�ς:  

1.   Να  ακολουθε�τε  τις  διαδικασ�ες  α�τησης  παροχ�ς  υπηρεσι%ν  που  καθορ�ζει  ο 

Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν.  

2.   Να  προβα�νετε  σε εϕεδρικ�  αποθ�κευση  (backup)  � να εξασϕαλ�ζετε  την  

προστασ�α  �λων  των  προγραµµ
των  και δεδοµ�νων  που  περι�χονται  στο  προϊ�ν.  

3.   Να  παρ�χετε  στον  Παροχ�α  Υπηρεσι%ν  �λα  τα κλειδι
  συστ�µατος  � κωδικο�ς  

πρ�σβασης  και  να του εξασϕαλ�ζετε  επαρκ�,  δωρε
ν  και  ασϕαλ�  πρ�σβαση  στις  

εγκαταστ
σεις  σας  %στε  να επιτρ�πετε  την εκπλ�ρωση  των  �ρων  της  παρο�σας  

εγγ�ησης.  Και  

4.   Να  εξασϕαλ�ζετε  τη διαγραϕ�  απ�  το προϊ�ν  οποιωνδ�ποτε  πληροϕορι%ν  στις  

οπο�ες  δηλ%νεται  η ταυτ�τητα  � απ�  τις  οπο�ες  µπορε�  να  προκ�ψει  η ταυτ�τητα  

προσ%πων  (″∆εδοµ�να  Προσωπικο�  Χαρακτ�ρα″)  � να συµµορϕ%νεστε  µε το 

εϕαρµοστ�ο  δ�καιο  αναϕορικ
  µε οποιαδ�ποτε  ∆εδοµ�να  Προσωπικο�  

Χαρακτ�ρα  τα  οπο�α  δεν  διαγρ
ψατε.  

Χρ ση  ∆εδοµ�νων  Προσωπικο�  Χαρακτ ρα  

Ε
ν  λ
βετε  υπηρεσ�ες  β
σει  της  παρο�σας  εγγ�ησης,  η Lenovo  θα αποθηκε�σει,  θα 

χρησιµοποι�σει  και  θα  επεξεργαστε�  τις  πληροϕορ�ες  σχετικ
  µε το θ�µα  για το 

οπο�ο  ζητ
τε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης,  καθ%ς  και  τις  πληροϕορ�ες  επικοινων�ας  σας,  

συµπεριλαµβανοµ�νων  του ον�µατος,  των  αριθµ%ν  τηλεϕ%νου,  της  ταχυδροµικ�ς  

διε�θυνσης  και  της  ηλεκτρονικ�ς  διε�θυνσης  (e-mail)  σας.  Η Lenovo  θα 

χρησιµοποιε�  τις  εν λ�γω  πληροϕορ�ες  για την  παροχ�  υπηρεσι%ν  β
σει  της  

παρο�σας  εγγ�ησης  και για τη βελτ�ωση  της  επιχειρηµατικ�ς  µας  σχ�σης  µαζ�  σας,  

π.χ.  για  τη διεξαγωγ�  εσωτερικ%ν  ελ�γχων  της  αποτελεσµατικ�τητας  των  

υπηρεσι%ν  εγγ�ησης  που  σας  παρ�χουµε.  Ενδ�χεται  να  επικοινων�σουµε  µαζ�  σας  

για να σας  ζητ�σουµε  να  δηλ%σετε  το βαθµ�  ικανοπο�ησ�ς  σας  µε  τις  υπηρεσ�ες  

εγγ�ησης  που  σας  παρ�χουµε  � να σας  ειδοποι�σουµε  για τυχ�ν  ανακλ�σεις  
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προϊ�ντων  � θ�µατα  ασϕ
λειας.  Για την  επ�τευξη  των  ανωτ�ρω  σκοπ%ν,  µπορο�µε  

να  µεταβιβ
σουµε  τις  εν λ�γω  πληροϕορ�ες  σε  οποιαδ�ποτε  χ%ρα  στην  οπο�α  

δραστηριοποιο�µαστε  και  µπορο�µε  να τις  παρ
σχουµε  σε νοµικ
  πρ�σωπα  που  

ενεργο�ν  εκ  µ�ρους  µας.  Επ�σης  µπορο�µε  να αποκαλ�ψουµε  τις  πληροϕορ�ες  αυτ�ς  

�ταν  η εν λ�γω  αποκ
λυψη  απαιτε�ται  απ�  το ν�µο  � τις  αρµ�διες  αρχ�ς.  

Τι  δεν  καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση  

Η παρο�σα  εγγ�ηση  δεν  καλ�πτει  τα  ακ�λουθα:  

v   αδι
λειπτη  � χωρ�ς  σϕ
λµατα  λειτουργ�α  εν�ς  προϊ�ντος  

v   απ%λεια  δεδοµ�νων  � πρ�κληση  ζηµι
ς  στα  δεδοµ�να  σας  

v   οποιαδ�ποτε  προγρ
µµατα  λογισµικο�,  ε�τε  αυτ
  παρ�χονται  µε το  προϊ�ν  ε�τε  

εγκαθ�στανται  µεταγεν�στερα  

v   βλ
βη  � ζηµ�α  εξαιτ�ας  κακ�ς  χρ�σης,  ατυχ�µατος,  τροποπο�ησης,  ακατ
λληλου  

ϕυσικο�  � λειτουργικο�  περιβ
λλοντος,  ϕυσικ%ν  καταστροϕ%ν,  διακυµ
νσεων  

της  ηλεκτρικ�ς  τ
σης  � ακατ
λληλης  συντ�ρησης  εκ  µ�ρους  σας  

v   οποιαδ�ποτε  προϊ�ντα  τρ�των,  συµπεριλαµβανοµ�νων  εκε�νων  που  η Lenovo  

µπορε�  να προµηθε�εται  και να παρ�χει  µε  � να ενσωµατ%νει  σε  προϊ�ν  της  

Lenovo  κατ�πιν  αιτ�µατ�ς  σας 

v   οποιαδ�ποτε  τεχνικ�  � 
λλου  ε�δους  υποστ�ριξη,  �πως  η παροχ�  βο�θειας  

αναϕορικ
  µε  ερωτ�σεις  τ�που  ″π%ς  να″ και ερωτ�σεις  σχετικ�ς  µε τη 

δι
ρθρωση  και εγκατ
σταση  προϊ�ντων

Η  παρο�σα  εγγ�ηση  ακυρ%νεται  ε
ν  τροποποιηθο�ν  � αϕαιρεθο�ν  οι 

αναγνωριστικ�ς  ετικ�τες  απ�  το προϊ�ν  � τα εξαρτ�µατ
  του.  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης  

Η Lenovo  ε�ναι  υπε�θυνη  για απ%λεια  του προϊ�ντος  � πρ�κληση  ζηµ�ας  σε  αυτ�  

µ�νο  �σο  το προϊ�ν  βρ�σκεται  1) στην  κατοχ�  του Παροχ�α  Υπηρεσι%ν  � 2) σε 

διαµετακ�µιση,  στις  περιπτ%σεις  στις  οπο�ες  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  ε�ναι  

υπε�θυνος  για  τη µεταϕορ
  του.  

Ο�τε  η Lenovo  ο�τε  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  ϕ�ρουν  ευθ�νη  για οποιαδ�ποτε  

δεδοµ�να  σας,  συµπεριλαµβανοµ�νων  των  εµπιστευτικ%ν,  αποκλειστικο�  

χαρακτ�ρα  � προσωπικ%ν  πληροϕορι%ν  που  περι�χονται  σε �να  προϊ�ν.  Θα πρ�πει  

να  αϕαιρ�σετε  �λες  τις εν λ�γω  πληροϕορ�ες  απ�  το  προϊ�ν  �/και  να 

δηµιουργ�σετε  εϕεδρικ
  αντ�γραϕ
  τους  πριν  την  επισκευ�  � την  επιστροϕ�  του  

προϊ�ντος.  

Ενδ�χεται  να  προκ�ψουν  περιστ
σεις  κατ
  τις οπο�ες,  λ�γω  αθ�τησης  συµβατικ�ς  

υποχρ�ωσης  εκ  µ�ρους  της  Lenovo  � λ�γω  
λλης  ευθ�νης,  µπορε�  να δικαιο�στε  τη 

λ�ψη  αποζηµ�ωσης  απ�  τη Lenovo.  Σε κ
θε  τ�τοια  περ�πτωση,  ανεξ
ρτητα  απ�  τη 

β
ση  επ�  της  οπο�ας  δικαιο�στε  να εγε�ρετε  αξ�ωση  αποζηµ�ωσης  εναντ�ον  της  

Lenovo  (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  � 
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αδικοπραξ�α),  εκτ�ς  ε
ν  και στο  βαθµ�  που  δεν  ε�ναι  δυνατ�ς  ο αποκλεισµ�ς  � 

περιορισµ�ς  ευθ�νης  β
σει  του  εϕαρµοστ�ου  δικα�ου,  η Lenovo  δεν  ϕ�ρει  ευθ�νη  

παρ
  µ�νο  για  το ποσ�  οποιωνδ�ποτε  θετικ%ν  
µεσων  ζηµι%ν  που  υποστ�κατε,  �ως  

το ποσ�  που  πληρ%σατε  για το προϊ�ν.  Ο περιορισµ�ς  αυτ�ς  δεν  θα  ισχ�ει  σε  

περιπτ%σεις  αποζηµ�ωσης  για  σωµατικ�  βλ
βη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  του 

θαν
του)  � ζηµ�ας  σε  κινητ�  και  ακ�νητη  προσωπικ�  περιουσ�α  για  τις  οπο�ες  η 

Lenovo  απαιτε�ται  απ�  το ν�µο  να ϕ�ρει  ευθ�νη.  

Το  �ριο  αυτ�  ισχ�ει  επ�σης  για τους  προµηθευτ�ς  και  τους  µεταπωλητ�ς  της  Lenovo,  

καθ%ς  και για τον  Παροχ�α  Υπηρεσι%ν  σας.  Ε�ναι  η µ�γιστη  ευθ�νη  που  ϕ�ρουν  

συλλογικ
  η Lenovo,  οι  προµηθευτ�ς  της,  οι µεταπωλητ�ς  της  και  ο Παροχ�ας  

Υπηρεσι%ν  σας.  

ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ∆ΕΝ  ΦΕΡΟΥΝ  ΕΥΘΥΝΗ  Η LENOVO,  ΟΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ,  ΟΙ  ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ  Q ΟΙ  ΠΑΡΟΧΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ  

ΓΙΑ  Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΑ,  ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΟΥΝ  

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ:  1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ  

ΤΡΙΤΩΝ  ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΣΑΣ  ΓΙΑ  ΖΗΜΙΕΣ,  2) ΑΠΩΛΕΙΑ  Q ΠΡΟΚΛΗΣΗ  

ΖΗΜΙΑΣ  ΣΤΑ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  ΣΑΣ,  3) ΕΙ∆ΙΚΕΣ,  ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ  Q ΕΜΜΕΣΕΣ  

ΖΗΜΙΕΣ,  Q ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ  ΚΕΡ∆ΩΝ,  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΣΟ∆ΩΝ,  ΑΫΛΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ  Q  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ  ΚΕΡ∆ΩΝ.  ΣΕ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΧΩΡΕΣ  Q ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ  

∆ΕΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  Q ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΣΕ  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ  ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ  Q ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ  ΖΗΜΙΩΝ  

ΚΑΙ,  ΕΠΟΜΕΝΩΣ,  Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  Q ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  

ΕΥΘΥΝΗΣ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ.  

Επ�λυση  ∆ιαϕορ	ν  

Ε
ν  αποκτ�σατε  το προϊ�ν  σε µ�α απ�  τις χ%ρες  Καµπ�τζη,  Ινδονησ�α,  Φιλιππ�νες,  

Βιετν$µ    Σρι Λ$νκα, η οριστικ�  διευθ�τηση  διαϕορ%ν  που  απορρ�ουν  απ�  � 

σχετ�ζονται  µε την  παρο�σα  εγγ�ηση  θα γ�νεται  µε διαιτησ�α  η οπο�α  θα λαµβ
νει  

χ%ρα  στη  Σιγκαπο�ρη  και  το  δ�καιο  της  Σιγκαπο�ρης  θα δι�πει  την  ισχ�,  την  

ερµηνε�α  και  την  εκτ�λεση  της  παρο�σας  εγγ�ησης,  χωρ�ς  να λαµβ
νονται  υπ�ψη  

οι καν�νες  του  ιδιωτικο�  διεθνο�ς  δικα�ου.  Ε
ν  αποκτ�σατε  το προϊ�ν  στην  Ινδ�α, η 

οριστικ�  διευθ�τηση  διαϕορ%ν  που  απορρ�ουν  απ�  � σχετ�ζονται  µε την  παρο�σα  

εγγ�ηση  θα γ�νεται  µε  διαιτησ�α  η οπο�α  θα λαµβ
νει  χ%ρα  στο  Bangalore  της  

Ινδ�ας.  Η διαιτησ�α  στη  Σιγκαπο�ρη  θα  γ�νεται  σ�µϕωνα  µε τους  εκ
στοτε  

ισχ�οντες  Καν�νες  ∆ιαιτησ�ας  του ∆ιεθνο�ς  Κ�ντρου  ∆ιαιτησ�ας  της  Σιγκαπο�ρης  

(Singapore  International  Arbitration  Center)  (″Καν�νες  SIAC″). Η διαιτησ�α  στην  

Ινδ�α  θα γ�νεται  σ�µϕωνα  µε την  εκ
στοτε  ισχ�ουσα  νοµοθεσ�α  της  Ινδ�ας.  Η 

διαιτητικ�  απ�ϕαση  θα  ε�ναι  οριστικ�  και  δεσµευτικ�  για τα µ�ρη,  χωρ�ς  

δυνατ�τητα  �ϕεσης,  θα υποβ
λλεται  εγγρ
ϕως  και θα παραθ�τει  τα πραγµατικ
  

περιστατικ
  και  τα νοµικ
  συµπερ
σµατα.  Xλες  οι διαδικασ�ες  διαιτησ�ας  θα  

διεξ
γονται  στην  αγγλικ�  γλ%σσα,  συµπεριλαµβανοµ�νων  �λων  των  εγγρ
ϕων  που  
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θα  υποβ
λλονται  στα  πλα�σια  αυτ%ν  των  διαδικασι%ν,  και  η αγγλικ�  �κδοση  της 

παρο�σας  εγγ�ησης  θα  κατισχ�ει  οποιασδ�ποτε  
λλης  �κδοσης  σε 
λλη  γλ%σσα  

στις  εν λ�γω  διαδικασ�ες.  

bλλα  ∆ικαι	µατα  

Η ΠΑΡΟΥΣΑ  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΝΟΜΙΚΑ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,  ΕΝΩ  ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ  ΑΝΑΛΟΓΑ  ΜΕ  ΤΗ  ΧΩΡΑ  Q ΤΗ  

∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ.  ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ∆ΙΑΘΕΤΕΤΕ  ΚΑΙ  ΑΛΛΑ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΒΑΣΕΙ  

ΤΟΥ  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ  ∆ΙΚΑΙΟΥ  Q ΒΑΣΕΙ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  ΜΕ  ΤΗ  

LENOVO.  ΚΑΝΕΝΑΣ  ΟΡΟΣ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΣΑ  ΕΓΓΥΗΣΗ  ∆ΕΝ  ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ  

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΝΟΜΟ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΒΑΣΕΙ  

ΕΘΝΙΚΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  ΤΑ  ΟΠΟΙΑ  ∆ΙΕΠΟΥΝ  ΤΗΝ  ΠΩΛΗΣΗ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΟΠΟΙΑ  ∆ΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ  

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ  Q ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ. 

Ευρωπαϊκ�ς  Οικονοµικ�ς  Χ	ρος  (ΕΟΧ)  

Οι  πελ
τες  στον  ΕΟΧ  µπορο�ν  να επικοινων�σουν  µε τη Lenovo  στην  ακ�λουθη  

διε�θυνση:  Lenovo  Warranty  & Service  Quality  Dept.,  PO  Box  19547,  Inverkip  Road,  

Greenock,  Scotland  PA16  9WX.  Οι υπηρεσ�ες  β
σει  της  παρο�σας  εγγ�ησης  για  

προϊ�ντα  υλικο�  εξοπλισµο�  της  Lenovo  τα οπο�α  αγορ
στηκαν  σε  χ%ρες  του  ΕΟΧ  

µπορο�ν  να λαµβ
νονται  σε  οποιαδ�ποτε  χ%ρα  του  ΕΟΧ  στην  οπο�α  το προϊ�ν  �χει  

ανακοινωθε�  και  γ�νει  διαθ�σιµο  απ�  τη  Lenovo.  

Η παρο�σα  Περιορισµ�νη  Εγγ�ηση  της  Lenovo  ε�ναι  διαθ�σιµη  σε 
λλες  γλ%σσες  

στη  διε�θυνση  www.lenovo.com/warranty.  

 

26  Οδηγ�ς ασϕ
λειας και εγγ�ησης



Πληροϕορ�ες εγγ�ησης 

 

Τ�πος  

µηχαν ς  Χ	ρα    περιοχ  αγορ$ς Περ�οδος  εγγ�ησης  

Ε�δη 

υπηρεσι	ν  

εγγ�ησης  

9120 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα,  Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 2 

Ιαπων�α  Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 3 

9126 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα,  Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 2 

Ιαπων�α  Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 3 

9127 Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�  και Αϕρικ�  Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 4 

9128 Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�  και Αϕρικ�  Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 4 

9129 Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα,  Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  - 3 �τη
Εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 2 

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�  Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 4 

 

Κεϕ
λαιο 3. Περιορισµ�νη Εγγ�ηση της Lenovo 27



Τ�πος 

µηχαν ς Χ	ρα   περιοχ  αγορ$ς  Περ�οδος  εγγ�ησης  

Ε�δη 

υπηρεσι	ν  

εγγ�ησης  

9130 Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�  Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 4 

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα, Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας,  Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  - 3 �τη
Εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 2 

9134 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα, Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Κορ�α, Λαϊκ�  ∆ηµοκρατ�α  

της Κ�νας, Ειδικ� ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ της Κ�νας  

και Ταϊβ
ν  

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 2 

9135 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα, Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Κορ�α, Λαϊκ�  ∆ηµοκρατ�α  

της Κ�νας, Ειδικ� ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ της Κ�νας  

και Ταϊβ
ν  

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 2 

9136 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα, Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Κ�να (Ειδικ�  

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ 

Κονγκ) και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 2 

Ιαπων�α  Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 3 

 

28  Οδηγ�ς ασϕ
λειας και εγγ�ησης



Τ�πος  

µηχαν ς  Χ	ρα    περιοχ  αγορ$ς Περ�οδος  εγγ�ησης  

Ε�δη 

υπηρεσι	ν  

εγγ�ησης  

9137 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Ιαπων�α,  Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα,  Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Κ�να  (Ειδικ�  

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  

Κονγκ) και Ταϊβ
ν  

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 2 

Ιαπων�α  Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 3 

9139 Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�  και Αϕρικ�  

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 4 

9140 Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�  και Αϕρικ�  

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 4 

9141 Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα,  Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  - 3 �τη
Εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 2 

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�  και Αϕρικ�  Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 4 

9142 Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα,  Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  - 3 �τη
Εργασ�α  - 1 �τος 

1 και 2 

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�  και Αϕρικ�  Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 4 

 

Κεϕ
λαιο 3. Περιορισµ�νη Εγγ�ηση της Lenovo 29



Τ�πος 

µηχαν ς Χ	ρα   περιοχ  αγορ$ς  Περ�οδος  εγγ�ησης  

Ε�δη 

υπηρεσι	ν  

εγγ�ησης  

9143 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα, Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας,  Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 2 

9144 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα, Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας,  Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 2 

9156 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Ιαπων�α,  Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα, Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας,  Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 4 �τη 

1 και 2 

9157 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Ιαπων�α,  Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα, Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ� 

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας,  Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 4 �τη 

1 και 2 

 

30  Οδηγ�ς ασϕ
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Τ�πος  

µηχαν ς  Χ	ρα    περιοχ  αγορ$ς Περ�οδος  εγγ�ησης  

Ε�δη 

υπηρεσι	ν  

εγγ�ησης  

9158 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Ιαπων�α,  Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα,  Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 2 

9159 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Ιαπων�α,  Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα,  Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Ινδ�α, Κορ�α, Λαϊκ�  

∆ηµοκρατ�α  της Κ�νας, Ειδικ� 

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ 

της Κ�νας και Ταϊβ
ν 

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 2 

9169 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα,  Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Κορ�α, Λαϊκ� ∆ηµοκρατ�α  

της Κ�νας, Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ της Κ�νας 

και Ταϊβ
ν  

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 2 

9171 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση Ανατολ�,  Αϕρικ�,  

Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα,  Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Κορ�α, Λαϊκ� ∆ηµοκρατ�α  

της Κ�νας, Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ Κονγκ της Κ�νας 

και Ταϊβ
ν  

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 2 
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Τ�πος 

µηχαν ς Χ	ρα   περιοχ  αγορ$ς  Περ�οδος  εγγ�ησης  

Ε�δη 

υπηρεσι	ν  

εγγ�ησης  

9189 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Ιαπων�α,  Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα, Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Κορ�α, Λαϊκ�  ∆ηµοκρατ�α  

της Κ�νας, Ειδικ� ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ της Κ�νας  

και Ταϊβ
ν  

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 2 

9191 Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Καναδ
ς,  

Λατινικ�  Αµερικ�,  Βραζιλ�α,  

Ευρ%πη,  Μ�ση  Ανατολ�, Αϕρικ�,  

Ιαπων�α,  Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ινδονησ�α,  

Μαλαισ�α,  Φιλιππ�νες,  Σιγκαπο�ρη,  

Σρι Λ
νκα, Βιετν
µ,  Μπρουν�ι,  

Ταϊλ
νδη,  Κορ�α, Λαϊκ�  ∆ηµοκρατ�α  

της Κ�νας, Ειδικ� ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ της Κ�νας  

και Ταϊβ
ν  

Εξαρτ�µατα  και 

εργασ�α  - 3 �τη 

1 και 2

  

 Ε
ν  απαιτε�ται,  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  θα  παρ�χει  υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  � 

ανταλλαγ�ς  αν
λογα  µε το ε�δος  των  υπηρεσι%ν  εγγ�ησης  που  καθορ�ζεται  για το 

προϊ�ν  σας  και  τις διαθ�σιµες  υπηρεσ�ες.  Ο χρ�νος  παροχ�ς  των  υπηρεσι%ν  θα 

εξαρτ
ται  απ�  το χρ�νο  της  κλ�σης  σας,  τη διαθεσιµ�τητα  των  εξαρτηµ
των  και  


λλους  παρ
γοντες.  

Περ�οδος  εγγ�ησης  3 ετ%ν  για εξαρτ�µατα  και  1 �τους  για εργασ�α  σηµα�νει  �τι η 

Lenovo  παρ�χει  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης  χωρ�ς  χρ�ωση  για:  

α) εξαρτ�µατα  και εργασ�α,  κατ
  τη δι
ρκεια  του  πρ%του  �τους  της  περι�δου  

εγγ�ησης  (� για  µεγαλ�τερη  περ�οδο  σ�µϕωνα  µε  τις  απαιτ�σεις  του  ν�µου)  

β) µ�νο  για εξαρτ�µατα,  σε β
ση  ανταλλαγ�ς,  κατ
  τη δι
ρκεια  του δε�τερου  και 

του  τρ�του  �τους  της  περι�δου  εγγ�ησης.  Ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  σας  θα  σας  

χρε%νει  για �λα  τα �ξοδα  εργασ�ας  που  σχετ�ζονται  µε κ
θε  επισκευ�  � 

αντικατ
σταση  κατ
  το δε�τερο  και  τρ�το  �τος  της  περι�δου  εγγ�ησης.  
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Ε�δη  υπηρεσι	ν  εγγ�ησης  

1. Υπηρεσ�ες  Παροχ ς  Μον$δων  Αντικαθιστ	µενων  απ�  τον Πελ$τη  (″CRU″) (CRU  

Service)  

Β
σει  των  Υπηρεσι%ν  CRU,  ο Προµηθευτ�ς  Υπηρεσι%ν  θα σας  αποστ�λλει  

µον
δες  CRU  %στε  να τις  εγκαταστ�σετε  εσε�ς.  Η εγκατ
σταση  των  περισσ�τερων  

µον
δων  CRU  ε�ναι  ε�κολη,  εν%  για την  εγκατ
σταση  κ
ποιων  
λλων  µπορε�  να  

απαιτο�νται  ορισµ�νες  τεχνικ�ς  δεξι�τητες  και  εργαλε�α.  Οι  πληροϕορ�ες  σχετικ
  

µε τις  CRU  και  οι οδηγ�ες  εγκατ
στασης  αποστ�λλονται  µε το προϊ�ν  σας  και  ε�ναι  

διαθ�σιµες  αν
  π
σα  στιγµ�  απ�  τη Lenovo  κατ�πιν  αιτ�µατ�ς  σας.  Μπορε�τε  να  

ζητ�σετε  απ�  �ναν  Παροχ�α  Υπηρεσι%ν  να εγκαταστ�σει  ορισµ�νες  µον
δες  CRU  

β
σει  κ
ποιου  απ�  τα  
λλα  ε�δη  υπηρεσι%ν  εγγ�ησης  που  �χουν  καθοριστε�  για το 

προϊ�ν  σας.  Η εγκατ
σταση  εξωτερικ%ν  µον
δων  CRU  (�πως  π.χ. ποντ�κια,  

πληκτρολ�για  και  οθ�νες)  αποτελε�  δικ�  σας  ευθ�νη.  Η Lenovo  καθορ�ζει,  στο  

υλικ�  που  αποστ�λλεται  µε τη µον
δα  CRU  αντικατ
στασης,  ε
ν  η ελαττωµατικ�  

µον
δα  CRU  πρ�πει  να  επιστραϕε�.  Xταν  απαιτε�ται  επιστροϕ�,  1) αποστ�λλονται  

οδηγ�ες  επιστροϕ�ς,  µια ετικ�τα  επιστροϕ�ς  µε προπληρωµ�να  ταχυδροµικ
  τ�λη  

και  το απαρα�τητο  υλικ�  συσκευασ�ας  µαζ�  µε  τη µον
δα  CRU  αντικατ
στασης,  και  

2) η Lenovo  µπορε�  να σας  χρε%σει  για  τη µον
δα  CRU  αντικατ
στασης  ε
ν  δεν  

λ
βει  την  ελαττωµατικ�  µον
δα  CRU  εντ�ς  τρι
ντα  (30)  ηµερ%ν  απ�  την  

ηµεροµην�α  που  παραλ
βατε  τη µον
δα  CRU  αντικατ
στασης.  

2. Επ�  Τ�που  Υπηρεσ�ες  (On-site  Service)  

Β
σει  των  Επ�  Τ�που  Υπηρεσι%ν,  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  θα επισκευ
ζει  � θα 

αντικαθιστ
  το  προϊ�ν  στις  εγκαταστ
σεις  σας.  Πρ�πει  να παρ�χετε  κατ
λληλο  

χ%ρο  εργασ�ας  για την  αποσυναρµολ�γηση  και  επανασυναρµολ�γηση  του 

προϊ�ντος  Lenovo.  Για  ορισµ�να  προϊ�ντα  µπορε�  για κ
ποιες  επισκευ�ς  να 

απαιτε�ται  η αποστολ�  του  προϊ�ντος  απ�  τον  Προµηθευτ�  Υπηρεσι%ν  σε  

καθορισµ�νο  κ�ντρο  επισκευ�ς.  

3. Υπηρεσ�ες  Courier    Depot  (Courier    Depot  Service)  

Β
σει  των  Υπηρεσι%ν  Courier  � Depot,  το προϊ�ν  θα επισκευ
ζεται  � θα  

αντικαθ�σταται  σε  καθορισµ�νο  κ�ντρο  επισκευ�ς,  �που  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  θα 

κανον�ζει  τη µεταϕορ
  του  προϊ�ντος.  Η αποσ�νδεση  του  προϊ�ντος  αποτελε�  δικ�  

σας  ευθ�νη.  Θα  σας  παρ�χεται  το απαρα�τητο  υλικ�  συσκευασ�ας  για  την  επιστροϕ�  

του  προϊ�ντος  στο  καθορισµ�νο  κ�ντρο  επισκευ�ς.  Μια  υπηρεσ�α  ταχυµεταϕορ
ς  

(courier)  θα  παραλαµβ
νει  το προϊ�ν  και  θα  το παραδ�δει  στο καθορισµ�νο  κ�ντρο  

επισκευ�ς.  Μετ
  την  επισκευ�  � την  αντικατ
στασ�  του,  το  κ�ντρο  επισκευ�ς  θα 

κανον�ζει  την  παρ
δοση  του προϊ�ντος  σε  εσ
ς.  
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4.  Υπηρεσ�ες  µε  Μεταϕορ$    Αποστολ  απ�  τον  Πελ$τη  (Customer  Carry-In    

Mail-In  Service)  

Β
σει  των  Υπηρεσι%ν  µε  Μεταϕορ
  � Αποστολ�  απ�  τον  Πελ
τη,  το προϊ�ν  θα 

επισκευ
ζεται  � θα αντικαθ�σταται  σε καθορισµ�νο  κ�ντρο  επισκευ�ς,  �που  εσε�ς  

θα  κανον�ζετε  την  παρ
δοση  � την  αποστολ�  του προϊ�ντος.  Αποτελε�  δικ�  σας  

ευθ�νη  να παραδ�δετε  � να αποστ�λλετε,  �πως  ορ�ζει  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν,  το 

προϊ�ν  κατ
λληλα  συσκευασµ�νο  (µε  προκαταβολ�  των  εξ�δων  µεταϕορ
ς,  εκτ�ς  

ε
ν  οριστε�  διαϕορετικ
)  σε  µια  καθορισµ�νη  τοποθεσ�α.  Μετ
  την  επισκευ�  � την  

αντικατ
σταση  του  προϊ�ντος,  θα ετοιµ
ζεται  για παραλαβ�  απ�  εσ
ς.  Σε 

περ�πτωση  µη παραλαβ�ς  του προϊ�ντος  εκ µ�ρους  σας,  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  

µπορε�,  κατ
  τη διακριτικ�  του  ευχ�ρεια,  να  προβε�  στην  απ�ρριψη  του  προϊ�ντος.  

Στην  περ�πτωση  των  Υπηρεσι%ν  µε Αποστολ�  απ�  τον  Πελ
τη,  το προϊ�ν  θα  σας  

επιστρ�ϕεται  µε �ξοδα  της  Lenovo,  εκτ�ς  ε
ν  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι%ν  ορ�σει  

διαϕορετικ
.  

Συµπλ�ρωµα εγγ�ησης για το Μεξικ� 

Το  παρ�ν  συµπλ�ρωµα  θεωρε�ται  µ�ρος  της  Περιορισµ�νης  Εγγ�ησης  της Lenovo  

και  θα ισχ�ει  αποκλειστικ
  και µ�νο  για προϊ�ντα  που  διαν�µονται  � 

εµπορευµατοποιο�νται  στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  του  Μεξικ�.  Σε  περ�πτωση  

αντ�θεσης  θα κατισχ�ουν  οι �ροι  του  παρ�ντος  συµπληρ%µατος.  

Xλα  τα προγρ
µµατα  λογισµικο�  που  ε�ναι  προϕορτωµ�να  στη  µηχαν�  θα �χουν  

µ�νο  µια  εγγ�ηση  τρι
ντα  (30)  ηµερ%ν  για ελαττ%µατα  εγκατ
στασης  απ�  την  

ηµεροµην�α  αγορ
ς.  Η Lenovo  δεν  ϕ�ρει  ευθ�νη  για  τις  πληροϕορ�ες  που  

περι�χονται  στα  εν  λ�γω  προγρ
µµατα  λογισµικο�  �/και  σε  οποιαδ�ποτε  πρ�σθετα  

προγρ
µµατα  λογισµικο�  που  εγκαταστ�σατε  εσε�ς  � που  εγκαταστ
θηκαν  µετ
  την  

αγορ
  του προϊ�ντος.  

Οι  υπηρεσ�ες  που  δεν  µπορο�ν  να  χρεωθο�ν  στην  εγγ�ηση  θα χρε%νονται  στον  

τελικ�  χρ�στη,  κατ�πιν  σχετικ�ς  εξουσιοδ�τησης.  

Σε  περ�πτωση  που  απαιτο�νται  υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  στα  πλα�σια  της  εγγ�ησης,  

καλ�στε  το Κ�ντρο  υποστ�ριξης  πελατ%ν  (Customer  Support  Center)  στον  αριθµ�  

001-866-434-2080,  το οπο�ο  θα  σας  παραπ�µψει  στο  πιο  κοντιν�  Εξουσιοδοτηµ�νο  

Κ�ντρο  Παροχ�ς  Υπηρεσι%ν  (Authorized  Service  Center).  Ε
ν  δεν υπ
ρχει  

Εξουσιοδοτηµ�νο  Κ�ντρο  Παροχ�ς  Υπηρεσι%ν  στον  τ�πο  διαµον�ς  σας  � σε 

ακτ�να  70 χιλιοµ�τρων  απ�  τον  τ�πο  διαµον�ς  σας,  η εγγ�ηση  περιλαµβ
νει  και  

οποιεσδ�ποτε  ε�λογες  χρε%σεις  παρ
δοσης  που  σχετ�ζονται  µε τη µεταϕορ
  του 

προϊ�ντος  στο  πιο  κοντιν�  µας  Εξουσιοδοτηµ�νο  Κ�ντρο  Παροχ�ς  Υπηρεσι%ν.  

Καλ�στε  το  πιο κοντιν�  Εξουσιοδοτηµ�νο  Κ�ντρο  Παροχ�ς  Υπηρεσι%ν  για  να 

αποκτ�σετε  τη απαρα�τητη  �γκριση,  καθ%ς  και  τις  πληροϕορ�ες  που  χρει
ζεστε  για 

τη  µεταϕορ
  του  προϊ�ντος,  �πως  η διε�θυνση  αποστολ�ς.  
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Για  να αποκτ�σετε  µια  λ�στα  των  Εξουσιοδοτηµ�νων  Κ�ντρων  Παροχ�ς  

Υπηρεσι%ν,  επισκεϕθε�τε  την  εξ�ς  ιστοσελ�δα:  

http://www.lenovo.com/mx/es/servicios  

Κατασκευ :  

SCI  Systems  de México,  S.A.  de C.V. 

Av.  De la Solidaridad  Iberoamericana  No.  7020  

Col.  Club  de Golf  Atlas  

El Salto,  Jalisco,  México  

C.P. 45680,  

Τηλ.  01-800-3676900  

Μ$ρκετιγκ:  

Lenovo  de México,  Comercialización y 

Servicios,  S. A.  de C. V. 

Alfonso  Nápoles  Gándara  No  3111  

Parque  Corporativo  de Peña  Blanca  

Delegación Álvaro  Obregón 

México,  D.F.,  México  

C.P. 01210,  

Τηλ.  01-800-00-325-00  
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Κεϕ�λαιο 4. Παγκ�σµιος τηλεϕωνικ�ς κατ�λογος 

 Χ	ρα   περιοχ  Αριθµ�ς  τηλεϕ	νου  

Αργεντιν�  0800-666-0011  (Ισπανικ
)  

Αυστραλ�α  131-426  (Αγγλικ
)  

Αυστρ�α  Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  01-24592-5901  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ� την εγγ�ηση:  01-211-454-610  

(Γερµανικ
)  

Αϕρικ�  Αϕρικ�:  +44 (0)1475-555-055  

Ν�τια  Αϕρικ�:  +27-11-3028888  και 0800110756  

Κεντρικ�  Αϕρικ�:  Επικοινων�στε  µε τον πιο κοντιν�  

Εµπορικ�  Συνεργ
τη  της Lenovo 

Β�λγιο  Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  02-210-9820  (Ολλανδικ
)  

Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  02-210-9800  (Γαλλικ
)  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ� την εγγ�ηση:  02-225-3611  (Ολλανδικ
,  Γαλλικ
)  

Βενεζου�λα  0-800-100-2011  (Ισπανικ
)  

Βιετν
µ  Β�ρεια περιοχ�  και Αν�ι: 84-4-843-6675  

Ν�τια  περιοχ� και Χο Τσι Μινχ: 84-8-829-5160  

(Αγγλικ
,  Βιετναµ�ζικα)  

Βολιβ�α  0800-10-0189  (Ισπανικ
)  

Βραζιλ�α  Περιοχ�  του Sao Paulo: (11) 3889-8986  

<ξω απ� την περιοχ�  του Sao Paulo: 0800-701-4815  

(Πορτογαλικ
  Βραζιλ�ας)  

Γαλλ�α Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  0238-557-450  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ� την εγγ�ηση (εξοπλισµ�ς):  0810-631-213  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ� την εγγ�ηση (λογισµικ�):  0810-631-020  

(Γαλλικ
)  

Γερµαν�α  Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  07032-15-49201  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ� την εγγ�ηση:  01805-25-35-58  

(Γερµανικ
)  

Γουατεµ
λα  1800-624-0051  (Ισπανικ
)  
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Χ	ρα    περιοχ  Αριθµ�ς  τηλεϕ	νου  

∆αν�α  Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  4520-8200  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  

καλυπτ�µενες  απ� την εγγ�ηση:  7010-5150  

(∆ανικ
)  

∆οµινικαν�  

∆ηµοκρατ�α  

1-866-434-2080  (Ισπανικ
)  

Ελβετ�α  Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  058-333-0900  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ� την εγγ�ηση:  0800-55-54-54  

(Γερµανικ
,  Γαλλικ
,  Ιταλικ
)  

Ελλ
δα  +30-210-680-1700  

Ελ Σαλβαδ�ρ  800-6264  (Ισπανικ
)  

Εσθον�α  +372 6776793+372  66 00 800 

Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  1-800-426-7378  (Αγγλικ
)  

Ηνωµ�νο  Βασ�λειο  Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  01475-555-055  

Υποστ�ριξη  καλυπτ�µενη  απ� την εγγ�ηση  

(Warranty  support):  08705-500-900  

(Αγγλικ
)  

Ιαπων�α  Χωρ�ς χρ�ωση:  0120-20-5550  

∆ιεθνε�ς  κλ�σεις:  +81-46-266-4716  

Η κλ�ση σας σε �ναν απ� τους παραπ
νω αριθµο�ς  θα απαντηθε�  

στην ιαπωνικ�  γλ%σσα  απ� αυτ�µατο  τηλεϕωνητ�.  Για τηλεϕωνικ�  

υποστ�ριξη  στην αγγλικ�  γλ%σσα, περιµ�νετε  µ�χρι την 

ολοκλ�ρωση  του ιαπωνικο�  µην�µατος.  Στη συν�χεια  θα σας 

απαντ�σει  �νας τηλεϕωνητ�ς.  Πε�τε τη ϕρ
ση ″English support 

please″, %στε η κλ�ση  σας να διαβιβαστε�  σε αγγλ�ϕωνο  

τηλεϕωνητ�.  

 Λογισµικ�  υπολογιστ�:  

0120-558-695  

Κλ�σεις  απ� το εξωτερικ�:  +81-44-200-8666  (Ιαπωνικ
)  

Ινδ�α 1800-425-6666  

+91-80-2678-8970  

(Αγγλικ
)  

Ινδονησ�α  800-140-3555  (Αγγλικ
)  

62-21-251-2955  (Μπαχ
σα,  Ινδονησιακ
)  

Ιρλανδ�α  Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  01-815-9202  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  

καλυπτ�µενες  απ� την εγγ�ηση:  01-881-1444  

(Αγγλικ
)  
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Χ	ρα   περιοχ  Αριθµ�ς  τηλεϕ	νου  

Ισηµεριν�ς  1-800-426911  (Ισπανικ
)  

Ισπαν�α 91-714-7983  

0901-100-000  

(Ισπανικ
)  

Ισρα�λ  Κ�ντρο  Παροχ�ς  Υπηρεσι%ν  Givat Shmuel: 

+972-3-531-3900  

(Εβραϊκ
,  Αγγλικ
)  

Ιταλ�α Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  02-7031-6101  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ� την εγγ�ηση:  +39-800-820094  

(Ιταλικ
)  

Καναδ
ς  Τορ�ντο:  416-383-3344  

Εκτ�ς  του Τορ�ντο:  1-800-565-3344  

(Αγγλικ
,  Γαλλικ
)  

Κ�να 86-10-58851110  

800-990-8888  

(Μανδαρινικ
)  

Κ�να 

(Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Μακ
ο)  

ThinkCentre  (Γραµµ�  τεχνικ%ν  ερωτ�σεων):   0800-336  

(Καντον�ζικα,  Αγγλικ
,  Μανδαρινικ
)  

Κ�να 

(Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  

Χονγκ Κονγκ) 

Εµπορικ
  PC ThinkCentre®: 

8205-0333  

Οικιακ
  PC πολυµ�σων:   800-938-228  

(Καντον�ζικα,  Αγγλικ
,  Μανδαρινικ
)  

Κολοµβ�α  1-800-912-3021  (Ισπανικ
)  

Κορ�α 1588-5801  (Κορεατικ
)  

Κ�στα  Ρ�κα  0-800-011-1029  (Ισπανικ
)  

Κροατ�α  0800-0426  

Κ�προς  +357-22-841100  

Λετον�α  +371  7070360  

Λιθουαν�α  +370  5 278 66 00 

Λουξεµβο�ργο  +352-298-977-5063  (Γαλλικ
)  

Μαλαισ�α  1800-88-8558  (Αγγλικ
, Μπαχ
σα,  Μαλαισιαν
)  

Μ
λτα  +35621445566  

Μεξικ� 001-866-434-2080  (Ισπανικ
)  

Μ�ση Ανατολ�  +44 (0)1475-555-055  

Ν�α Ζηλανδ�α  0800-733-222  (Αγγλικ
)  

Νικαρ
γουα  001-800-220-1830  (Ισπανικ
)  
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Νορβηγ�α  Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  6681-1100  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ� την εγγ�ηση:  8152-1550  

(Νορβηγικ
)  

Ολλανδ�α  +31-20-514-5770  (Ολλανδικ
)  

Ονδο�ρα  Tegucigalpa:  232-4222  

San Pedro  Sula:  552-2234(Ισπανικ
)  

Ουγγαρ�α  +36-1-382-5720  

Ουρουγου
η  000-411-005-6649  (Ισπανικ
)  

Παναµ
ς  001-866-434-2080  (χωρ�ς  χρ�ωση)  

206-6047  

(Ισπανικ
)  

Περο�  0-800-50-866  (Ισπανικ
)  

Πολων�α  +48-22-878-6999  

Πορτογαλ�α  +351-21-892-7147  (Πορτογαλικ
)  

Ρουµαν�α  +4-021-224-4015  

Ρωσ�α  +7-495-258-6300  

+8-800-200-6300  

(Ρωσικ
)  

Σιγκαπο�ρη  1800-3172-888  (Αγγλικ
, Μπαχ
σα,  Μαλαισιαν
)  

Σλοβακ�α  +421-2-4954-5555  

Σλοβεν�α  +386-1-4796-699  

Σουηδ�α  Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  08-477-4420  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  

καλυπτ�µενες  απ� την εγγ�ηση:  077-117-1040  

(Σουηδικ
)  

Σρι Λ
νκα  +9411 2493547  

+9411 2493548  

(Αγγλικ
)  

Ταϊβ
ν  886-2-8723-9799  

0800-000-700  

(Μανδαρινικ
)  

Ταϊλ
νδη  1-800-299-229  (Ταϊλανδικ
)  

Τουρκ�α  00800-4463-2041  (Τουρκικ
)  

Τσεχικ�  ∆ηµοκρατ�α  +420-2-7213-1316  

Φιλιππ�νες  1800-1888-1426  (Αγγλικ
)  

63-2-995-8420  (Φιλιππινεζικ
)  
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Φινλανδ�α  Υποστ�ριξη  εγκατ
στασης  και ρ�θµισης  

(Up and Running  Support):  09-459-6960  

Υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ� την εγγ�ηση:  +358-800-1-4260  

(Φινλανδικ
)  

Χιλ� 800-361-213
Χωρ�ς  χρ�ωση:  188-800-442-488
(Ισπανικ
)

  

Παροχε�ς Υπηρεσι�ν Εγγ�ησης για την Ελλ�δα 

 Επωνυµ�α  Εταιρε�ας  ∆ιε�θυνση/Τηλ�ϕωνο  

ACTIVE COMPUTER  

SYSTEMS  LTD. 

Ελ. Βενιζ�λου  107, Αγ. Παρασκευ�  - 153 41 

Τηλ. 210-65.11.202,  Fax: 210-65.38.002  

ALTEC S.A. Π
τµου 12, Μαρο�σι  - 151 23 

Τηλ. 210-68.72.200,  Fax: 210-68.72.687  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ  Χ. ΕΠΕ Φιλικ%ν  25, Περιστ�ρι  - 121 31 

Τηλ. 210-57.69.798,  Fax: 210-57.69.799  

BYTE COMPUTER  ABEE  Καλλιρρ�ης  98 & Τριβ%λη,  Αθ�να  - 117 41 

Τηλ. 210-90.02.000,  Fax: 210-92.44.084  

COSMOS  BUSINESS  

SYSTEMS  AEBE  

Βριλησσο�  73, Αθ�να - 114 76 

Τηλ. 210-64.92.800,  Fax: 210-69.90.820  

DIGIMARK  S.A. Ανθ�ων  37-39, _νω Πατ�σια  - 111 43 

Τηλ. 210-25.18.666,  Fax: 210-25.88.617  

ELMISYSTEMS  S.A. Πατησ�ων  267, Αθ�να  - 112 54 

Τηλ. 210-20.23.475,  Fax: 210-20.12.500  

INFOASSIST  Κον�τσης  11Β, Μαρο�σι  - 151 25 

Τηλ. 210-80.99.500,  Fax: 210-80.99.501  

INFO QUEST  AEBE  Λ. Π
ντου  25-27,  Καλλιθ�α  - 176 71 

Τηλ. 210-92.99.400,  Fax: 210-92.99.491  

PANSYSTEMS  S.A. Λ. Συγγρο�  314, Καλλιθ�α  - 176 73 

Τηλ. 210-95.71.971-9,  Fax: 210-95.89.026  

PC SYSTEMS  A.E. Πεντ�λης  14, Μαρο�σι  - 151 26 

Τηλ. 210-81.23.000,  Fax: 210-80.69.333  

PERFORMANCE  

TECHNOLOGIES  Α.Ε. 

Λ. Βουλιαγµ�νης  338, _γιος ∆ηµ�τριος  - 173 42 

Τηλ. 210-99.47.100,  Fax: 210-99.47.111  

ΠΥΛΩΝΕΣ  ΕΛΛΑΣ  Α.Ε. Λ. Μεσογε�ων  27, Αθ�να  - 115 26 

Τηλ. 210-74.83.700,  Fax: 210-74.80.196  

SYSCOM  S.A. Μπ�τσαρη  12-14,  Πειραι
ς  - 185 38 

Τηλ. 210-45.88.000,  Fax: 210-41.82.443  

SYSTEMLAN  A.E. Λ. Πεντ�λης  3, Μελ�σσια  - 151 27 

Τηλ. 210-61.35.427,  Fax: 210-61.35.528  
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Επωνυµ�α  Εταιρε�ας  ∆ιε�θυνση/Τηλ�ϕωνο  

TECHNICOMER  S.A. Λ. Μεσογε�ων  231, Ν. Ψυχικ�  - 154 51 

Τηλ. 210-67.45.801,  Fax: 210-67.45.189  

UNISYSTEMS  AEE Στρ. Συνδ�σµου  24, Αθ�να - 106 73 

Τηλ. 210-33.85.000,  210-33.85.113,  Fax: 210-36.30.785  
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Κεϕ�λαιο 5. Μον�δες αντικαθιστ�µενες απ� τον 

πελ�τη (Customer Replaceable Units - ″CRU″)  

Μον
δες  αντικαθιστ%µενες  απ�  τον πελ
τη  (Customer  Replaceable  Units  - ″µον
δες  

CRU″) ε�ναι  εξαρτ�µατα  υπολογιστ%ν  τα οπο�α  µπορο�ν  να αναβαθµιστο�ν  � να  

αντικατασταθο�ν  απ�  τον  πελ
τη.  Υπ
ρχουν  δ�ο  ε�δη  µον
δων  CRU:  εσωτερικ�ς  και  

εξωτερικ�ς  µον
δες.  Οι  εξωτερικ�ς  µον
δες  CRU  ε�ναι  ε�κολες  στην  εγκατ
σταση,  

εν%  για τις εσωτερικ�ς  µον
δες  CRU  απαιτο�νται  κ
ποιες  τεχνικ�ς  δεξι�τητες  και  

σε ορισµ�νες  περιπτ%σεις  και  εργαλε�α  �πως  �να  κατσαβ�δι.  Ωστ�σο,  τ�σο  οι 

εσωτερικ�ς  �σο  και  οι εξωτερικ�ς  µον
δες  CRU  µπορο�ν  να  αϕαιρεθο�ν  µε 

ασϕ
λεια  απ�  τον  πελ
τη.  

Οι πελ
τες  ε�ναι  υπε�θυνοι  για  την  αντικατ
σταση  �λων  των  εξωτερικ%ν  µον
δων  

CRU.  Οι εσωτερικ�ς  µον
δες  CRU  µπορο�ν  να αϕαιρεθο�ν  και  να εγκατασταθο�ν  

απ�  τον πελ
τη  � απ�  �ναν  τεχνικ�  της  Lenovo  κατ
  τη δι
ρκεια  της  περι�δου  

εγγ�ησης.  

Οι επιτραπ�ζιοι  υπολογιστ�ς  περι�χουν  εξωτερικ�ς  και εσωτερικ�ς  µον
δες  CRU.  

Οι εξωτερικ�ς  µον
δες  CRU  βρ�σκονται  �ξω  απ�  το  ″κουτ�″ του υπολογιστ�.  

Παραδε�γµατα  εξωτερικ%ν  µον
δων  CRU  ε�ναι  το πληκτρολ�γιο,  το ποντ�κι,  

οποιαδ�ποτε  συσκευ�  USB  και  το καλ%διο  ρε�µατος.  Οι  εσωτερικ�ς  µον
δες  CRU  

δεν  µπορο�ν  να αϕαιρεθο�ν  χωρ�ς  να ανο�ξετε  το κ
λυµµα  του  υπολογιστ�.  

Παραδε�γµατα  εσωτερικ%ν  µον
δων  CRU  ε�ναι  µον
δες  µν�µης,  µον
δες  οπτικο�  

δ�σκου,  µον
δες  σκληρο�  δ�σκου,  οποιεσδ�ποτε  κ
ρτες  και  το τροϕοδοτικ�.  

Στα  εγχειρ�δια  User  Guide  (το  οπο�ο  διατ�θεται  στα  ελληνικ
  µε  τον  τ�τλο  ″Οδηγ�ς  

χρ�σης″) και  Hardware  Installation  and  Replacement  Guide  (το  οπο�ο  διατ�θεται  στα  

ελληνικ
  µε  τον  τ�τλο  ″Οδηγ�ς  εγκατ
στασης  και αντικατ
στασης  εξοπλισµο�″)  

παρ�χονται  οδηγ�ες  για την  αντικατ
σταση  εσωτερικ%ν  και  εξωτερικ%ν  µον
δων  

CRU.  Αναϕερθε�τε  στους  παρακ
τω  π�νακες  για να βρε�τε  το εγχειρ�διο  που  

περι�χει  τις  οδηγ�ες  που  χρει
ζεστε.  Για  να δε�τε  κ
ποιο  εγχειρ�διο,  ανο�ξτε  το  

µενο�  <ναρξη  (Start) απ�  την  επιϕ
νεια  εργασ�ας  των  Windows  και στη  συν�χεια  

επιλ�ξτε  διαδοχικ
  %λα  τα προγρ$µµατα  (All  Programs), Online  Books  και  π
λι  

Online  Books. Επιλ�ξτε  το κατ
λληλο  εγχειρ�διο.  

Τα  εγχειρ�δια  ε�ναι  επ�σης  διαθ�σιµα  στο  δικτυακ�  τ�πο  της  Lenovo  στη  διε�θυνση  

http://www.lenovo.com.  

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

Ανατρ�ξτε  στο Κεϕ$λαιο  3, “Περιορισµ�νη  Εγγ�ηση  της  Lenovo”,  στη  σελ�δα  21 για  

πληροϕορ�ες  εγγ�ησης  σχετικ$  µε τις  µον$δες  CRU  για  τον τ�πο  µηχαν ς  του 

υπολογιστ  σας.
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Λ�στα  τ�πων  µηχαν ς:  9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 

User Guide  (Οδηγ�ς  χρ σης)  Hardware  Installation  and 

Replacement  Guide  (Οδηγ�ς  

εγκατ$στασης  και 

αντικατ$στασης  εξοπλισµο�)  

Εξωτερικ�ς  µον$δες  CRU 

Πληκτρολ�γιο  X X 

Ποντ�κι  X X 

Εσωτερικ�ς  µον$δες  CRU 

Μον
δα  σκληρο�  δ�σκου X 

Μν�µη  X 

Κ
ρτα  προσαρµογ�α  X 

Μον
δα  οπτικο�  δ�σκου X 

Μον
δα  δισκ�τας  X 

Ψ�κτρα  X 

Ανεµιστ�ρες  συστ�µατος  X
  

 Λ�στα  τ�πων  µηχαν ς:  9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191 

User Guide  (Οδηγ�ς  χρ σης)  Hardware  Installation  and 

Replacement  Guide  (Οδηγ�ς  

εγκατ$στασης  και 

αντικατ$στασης  εξοπλισµο�)  

Εξωτερικ�ς  µον$δες  CRU 

Πληκτρολ�γιο  X X 

Ποντ�κι  X X 

Εσωτερικ�ς  µον$δες  CRU 

Μον
δα  σκληρο�  δ�σκου X 

Μν�µη  X 

Κ
ρτα  προσαρµογ�α  X 

Μον
δα  οπτικο�  δ�σκου X 

Μον
δα  δισκ�τας  X 

Ψ�κτρα  X 

Τροϕοδοτικ�  X 

Ανεµιστ�ρες  συστ�µατος  X 
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Κεϕ�λαιο 6. Ειδικ�ς παρατηρ�σεις 

Η Lenovo  ενδ�χεται  να  µη διαθ�τει  σε �λες  τις  χ%ρες  τα  προϊ�ντα,  τις  υπηρεσ�ες  � 

τις  λειτουργ�ες  που  περιγρ
ϕονται  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 παραβι
ζει  δικαι%µατα  πνευµατικ�ς  ιδιοκτησ�ας  της  

Lenovo.  Ωστ�σο,  η αξιολ�γηση  και  επαλ�θευση  της  λειτουργ�ας  οποιουδ�ποτε  


λλου  προϊ�ντος,  προγρ
µµατος  � υπηρεσ�ας  ε�ναι  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  

εγγρ
ϕου  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  εγγρ
ϕως  στην  

ακ�λουθη  διε�θυνση:  

   Lenovo  (United  States),  Inc.  

   1009  Think  Place  - Building  One  

   Morrisville,  NC  27560  

   U.S.A.  

   Attention:  Lenovo  Director  of Licensing

Η  LENOVO  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 παραπ
νω  δ�λωση  µπορε�  να  µην  ισχ�ει  για εσ
ς.  

Οι πληροϕορ�ες  αυτ�ς  µπορε�  να περιλαµβ
νουν  τεχνικ�ς  ανακρ�βειες  � 

τυπογραϕικ
  λ
θη.  Περιοδικ
,  πραγµατοποιο�νται  αλλαγ�ς  στις  πληροϕορ�ες  αυτο�  

του  εγγρ
ϕου.  Οι  αλλαγ�ς  αυτ�ς  ενσωµατ%νονται  σε  κ
θε  ν�α  �κδοση  του  

εγγρ
ϕου.  Η Lenovo  µπορε�  να προβε�  οποιαδ�ποτε  στιγµ�  και  χωρ�ς  ειδοπο�ηση  

σε βελτι%σεις  �/και  τροποποι�σεις  προϊ�ντων  �/και  προγραµµ
των  που  

περιγρ
ϕονται  σε αυτ�  την  �κδοση.  

Τα  προϊ�ντα  που  περιγρ
ϕονται  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�  βλ
βη  � θ
νατο  ανθρ%πων.  Οι  

πληροϕορ�ες  που  περι�χονται  στο  παρ�ν  �γγραϕο  δεν  επηρε
ζουν  ο�τε  

τροποποιο�ν  τις  προδιαγραϕ�ς  � εγγυ�σεις  των  προϊ�ντων  Lenovo.  Τ�ποτα  στο 
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παρ�ν  �γγραϕο  δεν  θα  θεωρηθε�  ρητ�  � σιωπηρ�  
δεια  � υποχρ�ωση  αποζηµ�ωσης  

στα  πλα�σια  των δικαιωµ
των  πνευµατικ�ς  ιδιοκτησ�ας  της Lenovo  � τρ�των.  Xλες  

οι πληροϕορ�ες  που  περι�χονται  στο  παρ�ν  �γγραϕο  προσδιορ�στηκαν  σε  

συγκεκριµ�να  περιβ
λλοντα  και  παρουσι
ζονται  ως παρ
δειγµα.  Τα  αποτελ�σµατα  

σε  
λλα  περιβ
λλοντα  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�  κατ
λληλο  χωρ�ς  καµ�α  

υποχρ�ωση  προς  εσ
ς.  

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  περιλαµβ
νονται  στο �γγραϕο  αυτ�  �χουν  

συγκεντρωθε�  σε  περιβ
λλον  ελεγχ�µενης  λειτουργ�ας.  Κατ
  συν�πεια,  τα 

αποτελ�σµατα  απ�δοσης  που  συγκεντρ%θηκαν  σε  
λλα  λειτουργικ
  περιβ
λλοντα  

µπορε�  να διαϕ�ρουν  σηµαντικ
.  Ορισµ�νες  µετρ�σεις  πραγµατοποι�θηκαν  σε 

συστ�µατα  σε  περιβ
λλον  αν
πτυξης  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 εγγρ
ϕου  θα  

πρ�πει  να επαληθε�σουν  τα δεδοµ�να  που  ισχ�ουν  για το δικ�  τους  περιβ
λλον.  

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�  περιλαµβ
νει  τεχνολογ�α  προστασ�ας  πνευµατικ%ν  δικαιωµ
των  

που  προστατε�εται  απ�  µεθ�δους  που  περιγρ
ϕονται  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  δικαιωµ
των.  Η χρ�ση  της  εν λ�γω  

τεχνολογ�ας  προστασ�ας  πνευµατικ%ν  δικαιωµ
των  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 υπ
ρχει  σχετικ�  

εξουσιοδ�τηση  για  
λλη  χρ�ση  απ�  τη Macrovision  Corporation.  Απαγορε�εται  η 

αντ�στροϕη  µηχ
νευση  (reverse  engineering)  και  η αποσυναρµολ�γηση.  

Εµπορικ� σ�µατα 

Ο �ρος  Lenovo  και  το  λογ�τυπο  Lenovo  ε�ναι  εµπορικ
  σ�µατα  της  Lenovo  στις  

Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  �/και  σε 
λλες  χ%ρες.  
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Οι �ροι  IBM  και  Lotus  ε�ναι  εµπορικ
  σ�µατα  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.  

Σηµει�σεις σχετικ� µε την ηλεκτρονικ� ακτινοβολ�α 

Οι παρακ
τω  πληροϕορ�ες  αϕορο�ν  προσωπικο�ς  υπολογιστ�ς  Lenovo  µε τους  

ακ�λουθους  τ�πους  µηχαν�ς:  9120,  9126,  9127,  9128,  9129,  9130,  9134,  9135,  9136,  

9137,  9139,  9140,  9141,  9142,  9143,  9144,  9156,  9157,  9158,  9159,  9169,  9171,  9189,  

9191.  

∆�λωση συµµ�ρϕωσης µε τις προδιαγραϕ�ς της 

Οµοσπονδιακ�ς Επιτροπ�ς Επικοινωνι�ν (FCC) 

Μετ
  απ�  κατ
λληλους  ελ�γχους,  �χει  διαπιστωθε�  �τι  το προϊ�ν  αυτ�  λειτουργε�  

εντ�ς  των  ορ�ων  για ψηϕιακ�ς  συσκευ�ς  Κατηγορ�ας  Β σ�µϕωνα  µε το Μ�ρος  15 

των  κανονισµ%ν  της  FCC.  Τα �ρια  αυτ
  �χουν  καθοριστε�  �τσι  %στε  να παρ�χεται  

ε�λογη  προστασ�α  απ�  επιβλαβε�ς  παρεµβολ�ς  σε  οικιακ�  περιβ
λλον.  Ο 

εξοπλισµ�ς  αυτ�ς  παρ
γει,  χρησιµοποιε�  και  µπορε�  να εκπ�µπει  εν�ργεια  

ραδιοσυχνοτ�των.  Αν  δεν  εγκατασταθε�  και  δεν χρησιµοποιε�ται  σ�µϕωνα  µε τις 

οδηγ�ες  χρ�σης,  µπορε�  να  προκαλ�σει  επιβλαβε�ς  παρεµβολ�ς  στις  

ραδιοεπικοινων�ες.  Ωστ�σο,  δεν  παρ�χεται  εγγ�ηση  �τι  δεν θα υπ
ρξουν  

παρεµβολ�ς  σε  µια  συγκεκριµ�νη  εγκατ
σταση.  Αν  ο εξοπλισµ�ς  αυτ�ς  προκαλε�  

παρεµβολ�ς  στη  λ�ψη  ραδιοϕωνικ%ν  � τηλεοπτικ%ν  σηµ
των,  και µπορε�τε  να 

προσδιορ�σετε  �τι  αυτ�  ε�ναι  η προ�λευση  των  παρεµβολ%ν  αυτ%ν  σβ�νοντας  και  

αν
βοντας  τον  εξοπλισµ�,  ο χρ�στης  ενθαρρ�νεται  να επιχειρ�σει  να  διορθ%σει  το 

πρ�βληµα  των  παρεµβολ%ν  µε �να  � περισσ�τερα  απ�  τα ακ�λουθα  µ�τρα:  

v    Αλλ
ξτε  την  κατε�θυνση  � τη θ�ση  της  κερα�ας  του  δ�κτη.  

v    Αυξ�στε  την  απ�σταση  µεταξ�  εξοπλισµο�  και  δ�κτη.  

v    Συνδ�στε  τον εξοπλισµ�  σε  πρ�ζα  που  βρ�σκεται  σε διαϕορετικ�  κ�κλωµα  απ�  

αυτ�  στο  οπο�ο  ε�ναι  συνδεδεµ�νος  ο δ�κτης.  

v    Συµβουλευτε�τε  �ναν  εξουσιοδοτηµ�νο  αντιπρ�σωπο  � �ναν  τεχνικ�  για 

βο�θεια.  

Η Lenovo  δεν  ε�ναι  υπε�θυνη  για  οποιεσδ�ποτε  ραδιοϕωνικ�ς  � τηλεοπτικ�ς  

παρεµβολ�ς  οϕειλ�µενες  στη  χρ�ση  καλωδ�ων  � συνδ�σµων  διαϕορετικ%ν  απ�  τους  

προτειν�µενους  � σε  µη εξουσιοδοτηµ�νες  αλλαγ�ς  � τροποποι�σεις  αυτο�  του  

εξοπλισµο�.  Οι µη εξουσιοδοτηµ�νες  αλλαγ�ς  � τροποποι�σεις  µπορε�  να  

ακυρ%σουν  την  
δεια  του χρ�στη  να  χρησιµοποιε�  τον εξοπλισµ�.  

Η συσκευ�  αυτ�  ε�ναι  σ�µϕωνη  µε το Μ�ρος  15 των  κανονισµ%ν  της  FCC.  Η χρ�ση  

υπ�κειται  στις  ακ�λουθες  δ�ο  προϋποθ�σεις:  (1) η συσκευ�  αυτ�  δεν  πρ�πει  να 
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προκαλε�  επιβλαβε�ς  παρεµβολ�ς  και (2)  η συσκευ�  αυτ�  πρ�πει  να αποδ�χεται  

οποιεσδ�ποτε  παρεµβολ�ς,  συµπεριλαµβανοµ�νων  των  παρεµβολ%ν  που  προκαλο�ν  

δυσλειτουργ�α.  

Υπε�θυνη  υπηρεσ�α:  

   Lenovo  (United  States)  Incorporated  

   1009  Think  Place  - Building  One  

   Morrisville,  NC  27560  

   U.S.A.  

   Τηλ�ϕωνο:  001-919-294-5900

Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

  

 

∆�λωση συµµ�ρϕωσης µε τα βιοµηχανικ� πρ�τυπα του 

Καναδ� περ� ηλεκτροµαγνητικ�ν εκποµπ�ν συσκευ�ν 

Κατηγορ�ας Α 

Αυτ�  η ψηϕιακ�  συσκευ�  Κατηγορ�ας  B ε�ναι  συµβατ�  µε το πρ�τυπο  ICES-003  του 

Καναδ
.  

∆�λωση συµµ�ρϕωσης µε την Οδηγ�α EMC της Ευρωπαϊκ�ς 

8νωσης 

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 Lenovo  δεν  αποδ�χεται  

οποιαδ�ποτε  ευθ�νη  για τη µη  κ
λυψη  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  καρτ%ν  
λλων  κατασκευαστ%ν.  

Μετ
  απ�  κατ
λληλους  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
  περιβ
λλοντα,  απ�  παρεµβολ�ς  που  προκαλο�νται  

απ�  συσκευ�ς  επικοινων�ας  µε ν�µιµη  
δεια.  

∆�λωση σχετικ� µε τις συσκευ�ς Κατηγορ�ας B στην Κορ�α 
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∆�λωση σχετικ� µε τις συσκευ�ς Κατηγορ�ας Β απ� τον 

ιαπωνικ� οργανισµ� VCCI 

  

 

Ιαπωνικ� δ�λωση συµµ�ρϕωσης για προϊ�ντα �σα � 

µικρ�τερα απ� 20A σε κ�θε ϕ�ση. 

  

 

∆�λωση συµµ�ρϕωσης πληκτρολογ�ου και ποντικιο� για την 

Ταϊβ�ν 

  

 

Υπηρεσ�ες για προϊ�ντα Lenovo στην Ταϊβ�ν 

  

 

Απαιτ�σεις της Οµοσπονδιακ�ς Επιτροπ�ς Επικοινωνι�ν 

(FCC) των ΗΠΑ και των εταιρει�ν τηλεϕων�ας 

1.   Η συσκευ�  αυτ�  ε�ναι  σ�µϕωνη  µε το  Μ�ρος  68 των  κανονισµ%ν  της  FCC.  Στη  

συσκευ�  �χει  προσαρτηθε�  µια  ετικ�τα  που  αναγρ
ϕει,  µεταξ�  
λλων,  τον  

αριθµ�  εγγραϕ�ς  (registration  number)  FCC,  το USOC  και τον αριθµ�  REN  

(Ringer  Equivalency  Number)  για τον  εξοπλισµ�  αυτ�.  Αν  σας  ζητηθο�ν  αυτο�  οι 

αριθµο�,  µπορε�τε  να παρ
σχετε  αυτ�ς  τις  πληροϕορ�ες  στην  εταιρε�α  που  σας  

παρ�χει  υπηρεσ�ες  τηλεϕων�ας.  

Σηµε�ωση:   Αν  η συσκευ�  ε�ναι  εσωτερικ�  modem,  παρ�χεται  επ�σης  µια 

δε�τερη  ετικ�τα  εγγραϕ�ς  FCC.  Μπορε�τε  να προσαρτ�σετε  αυτ�  την  ετικ�τα  
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στο  εξωτερικ�  περ�βληµα  του υπολογιστ�  �που  εγκαθιστ
τε  το  modem  Lenovo  � 

στο  εξωτερικ�  DAA  (Data  Access  Arrangement),  αν υπ
ρχει.  Τοποθετ�στε  την  

ετικ�τα  σε σηµε�ο  στο  οπο�ο  η πρ�σβαση  να ε�ναι  ε�κολη,  %στε  να µπορε�τε  

ε�κολα  να παρ
σχετε  τις  πληροϕορ�ες  της  ετικ�τας  στην  εταιρε�α  τηλεϕων�ας.  

2.    Ο αριθµ�ς  REN  χρησιµε�ει  στον  προσδιορισµ�  του  µ�γιστου  αριθµο�  συσκευ%ν  

που  µπορε�τε  να  συνδ�σετε  στην  τηλεϕωνικ�  σας  γραµµ�  χωρ�ς  να εµποδ�ζεται  

ο κωδωνισµ�ς  των συσκευ%ν  αυτ%ν  �ταν  καλε�ται  ο αριθµ�ς  σας.  Στις  

περισσ�τερες,  αλλ
  �χι  �λες,  τις περιοχ�ς,  το 
θροισµα  των  αριθµ%ν  REN  �λων  

των  συσκευ%ν  δεν  πρ�πει  να υπερβα�νει  τον αριθµ�  π�ντε  (5). Για  να 

βεβαιωθε�τε  για  τον  αριθµ�  των  συσκευ%ν  που  µπορε�τε  να συνδ�σετε  στην  

τηλεϕωνικ�  σας  γραµµ�  β
σει  του  αριθµο�  REN,  επικοινων�στε  µε  την  τοπικ�  

εταιρε�α  τηλεϕων�ας  για  να  πληροϕορηθε�τε  το µ�γιστο  αριθµ�  REN  για  την  

περιοχ�  σας.  

3.    Αν η συσκευ�  προκαλ�σει  βλ
βη  στο  τηλεϕωνικ�  δ�κτυο,  η εταιρε�α  

τηλεϕων�ας  µπορε�  να  σας  αποσυνδ�σει  προσωριν
.  Αν  ε�ναι  δυνατ�,  θα  σας  

ειδοποι�σει  εκ  των  προτ�ρων.  Αν η εκ των  προτ�ρων  ειδοπο�ηση  δεν  ε�ναι  

πρακτικ
  εϕικτ�,  θα  ειδοποιηθε�τε  το συντοµ�τερο  δυνατ�.  Θα ενηµερωθε�τε  

σχετικ
  µε  το δικα�ωµ
  σας  να υποβ
λλετε  παρ
πονο  στην  FCC.  

4.    Η εταιρε�α  που  σας  παρ�χει  υπηρεσ�ες  τηλεϕων�ας  µπορε�  να προβε�  σε 

αλλαγ�ς  στις  εγκαταστ
σεις,  τον  εξοπλισµ�,  τις δραστηρι�τητες  � τις  

διαδικασ�ες  της,  οι οπο�ες  να  επηρε
ζουν  τη σωστ�  λειτουργ�α  του  εξοπλισµο�  

σας.  Σε  αυτ�  την  περ�πτωση,  θα σας  παρ
σχει  εκ των  προτ�ρων  ειδοπο�ηση  

προκειµ�νου  να  εξασϕαλ�σετε  την  αδι
λειπτη  λειτουργ�α  του εξοπλισµο�  σας.  

5.    Αν αντιµετωπ�σετε  προβλ�µατα  µε αυτ�  το προϊ�ν,  επικοινων�στε  µε τον 

εξουσιοδοτηµ�νο  µεταπωλητ�  απ�  τον  οπο�ο  το  αγορ
σατε  � µε  το Κ�ντρο  

υποστ�ριξης  πελατ%ν.  Στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  καλ�στε  τον  αριθµ�  

1-800-426-7378. Στον  Καναδ
,  καλ�στε  τον  αριθµ�  1-800-565-3344. Μπορε�  να  

σας  ζητηθε�  να προσκοµ�σετε  απ�δειξη  αγορ
ς.  

Η εταιρε�α  τηλεϕων�ας  µπορε�  να σας  ζητ�σει  να αποσυνδ�σετε  τη συσκευ�  απ�  

το τηλεϕωνικ�  δ�κτυο  �ως  �του  διορθωθε�  το πρ�βληµα  � �ως �του  βεβαιωθε�τε  

�τι  η συσκευ�  δεν  παρουσι
ζει  βλ
βη.  

6.    Καµ�α  επισκευ�  στη  συσκευ�  δεν  µπορε�  να  γ�νει  απ�  τον πελ
τη.  Αν  

αντιµετωπ�σετε  προβλ�µατα  µε τη συσκευ�,  επικοινων�στε  µε τον  

εξουσιοδοτηµ�νο  µεταπωλητ�  απ�  τον  οπο�ο  την  αγορ
σατε  � ανατρ�ξτε  στην  

εν�τητα  περ�  δι
γνωσης  προβληµ
των  αυτο�  του  οδηγο�  για  σχετικ�ς  

πληροϕορ�ες.  

7.    Η συσκευ�  αυτ�  δεν  µπορε�  να  χρησιµοποιηθε�  σε τηλεϕωνικ�  γραµµ�  που  

προορ�ζεται  για  νοµισµατοδ�κτη  � καρτοδ�κτη.  Η σ�νδεση  µε ψυχαγωγικ�ς  

τηλεϕωνικ�ς  γραµµ�ς  (party  lines)  υπ�κειται  σε κρατικο�ς  δασµο�ς.  

Επικοινων�στε  µε την  τοπικ�  επιτροπ�  τηλεπικοινωνι%ν  για σχετικ�ς  

πληροϕορ�ες.  

8.    Xταν  παραγγ�λλετε  υπηρεσ�ες  NI (network  interface)  απ�  την  τοπικ�  εταιρε�α  

τηλεϕων�ας,  ζητ�στε  το ε�δος  υπηρεσ�ας  USOC  RJ11C.
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Ετικ�τα πιστοπο�ησης Καναδικο� Υπουργε�ου Επικοινωνι�ν 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Η ετικ�τα  Industry  Canada  επισηµα�νει  τον πιστοποιηµ�νο  

εξοπλισµ�.  Αυτ�  η πιστοπο�ηση  δηλ%νει  �τι  ο εξοπλισµ�ς  πληρο�  τις προϋποθ�σεις  

προστασ�ας,  λειτουργ�ας  και ασϕ
λειας  δικτ�ων  τηλεπικοινων�ας  �πως  

περιγρ
ϕονται  στα  κατ
λληλα  �γγραϕα  Τεχνικ%ν  απαιτ�σεων  εξοπλισµο�  

τερµατικ%ν.  Το Υπουργε�ο  δεν εγγυ
ται  �τι  ο εξοπλισµ�ς  θα  ικανοποι�σει  τις  

απαιτ�σεις  του  χρ�στη.  

Πριν  απ�  την  εγκατ
σταση  του  εξοπλισµο�,  οι χρ�στες  πρ�πει  να βεβαιωθο�ν  �τι  η 

σ�νδεση  στις  εγκαταστ
σεις  την  τοπικ�ς  εταιρε�ας  τηλεπικοινωνι%ν  δεν  

απαγορε�εται.  Ο εξοπλισµ�ς  πρ�πει  να εγκατασταθε�  λαµβ
νοντας  υπ�ψη  τις  

επιτρεπτ�ς  µεθ�δους  σ�νδεσης.  Ο πελ
της  πρ�πει  να γνωρ�ζει  �τι  η συµµ�ρϕωση  µε 

τις  παραπ
νω  συνθ�κες  �σως  δεν  αποτρ�ψει  την  ελλιπ�  παροχ�  υπηρεσι%ν  σε 

ορισµ�νες  περιπτ%σεις.  Η διαδικασ�α  επισκευ�ς  του πιστοποιηµ�νου  εξοπλισµο�  

θα γ�νει  µ�σω  αντιπροσ%που  που  θα υποδε�ξει  ο παροχ�ας.  Μετ
  απ�  επισκευ�ς  � 

µετατροπ�ς  του εξοπλισµο�  απ�  το χρ�στη  � πιθαν�ς  βλ
βες  του  εξοπλισµο�  η 

εταιρε�α  τηλεπικοινωνι%ν  �χει  το δικα�ωµα  να ζητ�σει  την  αποσ�νδεση  του 

εξοπλισµο�  σας.  

Οι χρ�στες  πρ�πει,  για τη δικ�  τους  προστασ�α,  να  βεβαιωθο�ν  �τι  το ηλεκτρικ�,  

τηλεϕωνικ�  και  υδραυλικ�  σ�στηµα  διαθ�τουν  κοιν�ς  συνδ�σεις  ηλεκτρικ�ς  

γε�ωσης.  Η συγκεκριµ�νη  προϕ�λαξη  ε�ναι  ιδια�τερα  σηµαντικ�  σε µη αστικ�ς  

περιοχ�ς.  

Προσοχ :   Αυτ�ς  οι συνδ�σεις  πρ�πει  να  γ�νουν  απ�  τον  αρµ�διο  ϕορ�α  � απ�  

ηλεκτρολ�γο  και  �χι  απ�  το χρ�στη.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Ο αριθµ�ς  REN  (Ringer  Equivalence  Number)  κ
θε  συσκευ�ς  

τερµατικο�  παρ�χει  µια  �νδειξη  για το µ�γιστο  αριθµ�  τερµατικ%ν  που  επιτρ�πεται  

να συνδεθο�ν  σε �να  τηλεϕωνικ�  δ�κτυο.  Ο τερµατισµ�ς  του  δικτ�ου  µπορε�  να  

περιλαµβ
νει  οποιονδ�ποτε  συνδυασµ�  συσκευ%ν  µε  µοναδικ�  περιορισµ�  το 

σ�νολο  των  αριθµ%ν  REN  �λων  των  συσκευ%ν,  ο οπο�ος  δεν πρ�πει  να ξεπερν
  το 5. 

Σηµε�ωση σχετικ� µε το καλ�διο ρε�µατος 

Για  την  ασϕ
λει
  σας,  η Lenovo  παρ�χει  �να  καλ%διο  ρε�µατος  µε  γειωµ�νο  ϕις  για 

χρ�ση  µε  αυτ�  το προϊ�ν.  Για  να αποϕ�γετε  τον  κ�νδυνο  ηλεκτροπληξ�ας,  συνδ�ετε  

π
ντα  το καλ%διο  ρε�µατος  σε σωστ
  γειωµ�νη  πρ�ζα.  

Τα  καλ%δια  ρε�µατος  που  παρ�χονται  απ�  τη Lenovo  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 καλ%διο  
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τρι%ν  αγωγ%ν  τουλ
χιστον  18 AWG,  τ�που  SVT  � SJT, µ�γιστου  µ�κους  5 µ�τρων,  

και  �να  γειωµ�νο  ϕις  παρ
λληλων  ακροδεκτ%ν  αντοχ�ς  15 Ampere/125  Volt.  

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  καλ%διο  τρι%ν  αγωγ%ν  τουλ
χιστον  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  περιλαµβ
νει  γε�ωση.  Το καλ%διο  

ρε�µατος  πρ�πει  να �χει  την  κατ
λληλη  πιστοπο�ηση  ασϕ
λειας  για  τη χ%ρα  στην  

οπο�α  θα  εγκατασταθε�  ο εξοπλισµ�ς.  

Τα  καλ%δια  ρε�µατος  που  παρ�χονται  απ�  τη Lenovo  για µια  συγκεκριµ�νη  χ%ρα  � 

περιοχ�  ε�ναι  συν�θως  διαθ�σιµα  µ�νο  στη  συγκεκριµ�νη  χ%ρα  � περιοχ�.  

Για  µον
δες  που  προορ�ζονται  για χρ�ση  στη  Γερµαν�α:  Τα  καλ%δια  ρε�µατος  

πρ�πει  να διαθ�τουν  πιστοπο�ηση  ασϕ
λειας.  Στη  Γερµαν�α  πρ�πει  να 

χρησιµοποι�σετε  καλ%δια  H05VV-F,  3G,  0.75  mm2 � µεγαλ�τερα.  Σε  
λλες  χ%ρες  

πρ�πει  να χρησιµοποι�σετε  τα αντ�στοιχα  κατ
λληλα  καλ%δια.  

 Αριθµ�ς  υλικο� του 

καλωδ�ου  ρε�µατος  Χ	ρες και περιοχ�ς στις οπο�ες χρησιµοποιε�ται  

24R2633  Ιαπων�α  

39M5067  Αργεντιν�,  Ουρουγου
η,  Παραγου
η  

39M5080  Αϊτ�, Αντ�γκουα  και Μπαρµπο�ντα,  Αρο�µπα,  Βενεζου�λα,  

Βερµο�δες,  Βολιβ�α,  Γκου
µ, Γουατεµ
λα,  ∆οµινικαν�  ∆ηµοκρατ�α,  

Ελ Σαλβαδ�ρ,  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  Ισηµεριν�ς,  Καναδ
ς,  Κολοµβ�α,  

Κ�στα  Ρ�κα, Κο�βα, Μεξικ�,  Μικρονησ�α  (Οµ�σπονδες  ∆ηµοκρατ�ες  

της), Μπαρµπ
ντος,  Μπαχ
µες,  Μπελ�ζ, Ν�σοι  Κ�ιµαν,  Ν�σοι Τερκς 

και Κ
ικος, Νικαρ
γουα,  Ολλανδικ�ς  Αντ�λλες,  Ονδο�ρα,  Παναµ
ς,  

Περο�,  Σαουδικ�  Αραβ�α,  Ταϊβ
ν, Ταϊλ
νδη,  Τζαµ
ικα,  Φιλιππ�νες  

39M5102  Αυστραλ�α,  Ν�α Ζηλανδ�α  
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Αριθµ�ς  υλικο� του 

καλωδ�ου  ρε�µατος  Χ	ρες και περιοχ�ς  στις οπο�ες χρησιµοποιε�ται  

39M5122  Αϕγανιστ
ν,  Αλβαν�α,  Αλγερ�α,  Ανδ�ρα,  Ανγκ�λα,  Αρµεν�α,  Αυστρ�α,  

Αζερµπαϊτζ
ν,  Λευκορωσ�α,  Β�λγιο, Μπ�νιν,  Βοσν�α - Ερζεγοβ�νη,  

Βουλγαρ�α,  Μπουρκ�να  Φ
σο, Μπουρο�ντι,  Καµπ�τζη,  Καµερο�ν,  

Ν�σοι  Πρ
σινου  Ακρωτηρ�ου,  Κεντροαϕρικανικ�  ∆ηµοκρατ�α,  

Τσαντ,  Κοµ�ρες,  Κονγκ�  (Λαϊκ�  ∆ηµοκρατ�α  του), Κονγκ�  

(∆ηµοκρατ�α  του), Ακτ� Ελεϕαντοστο�,  Κροατ�α  (∆ηµοκρατ�α  της), 

Τσεχικ�  ∆ηµοκρατ�α,  Νταχ�µι,  Τζιµπουτ�,  Α�γυπτος,  Ισηµεριν�  

Γουιν�α,  Ερυθρα�α,  Εσθον�α,  Αιθιοπ�α,  Φινλανδ�α,  Γαλλ�α,  Γαλλικ� 

Γουι
να,  Γαλλικ�  Πολυνησ�α,  Γκαµπ�ν,  Γεωργ�α,  Γερµαν�α,  Ελλ
δα,  

Γουαδελο�πη,  Γουιν�α, Γουιν�α  Μπισ
ου,  Ουγγαρ�α,  Ισλανδ�α,  

Ινδονησ�α,  Ιρ
ν, Καζακστ
ν,  Κιργκιστ
ν,  Λ
ος (Λαϊκ� ∆ηµοκρατ�α  

του), Λετον�α,  Λ�βανος,  Λιθουαν�α,  Λουξεµβο�ργο,  Μακεδον�α  

(Πρ%ην  Γιουγκοσλαβικ�  ∆ηµοκρατ�α  της), Μαδαγασκ
ρη,  Μ
λι, 

Μαρτιν�κα,  Μαυριταν�α,  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,  Ρου
ντα,  Σ
ο Τοµ� και Πρ�νσιπε,  

Σαουδικ�  Αραβ�α,  Σενεγ
λη,  Σερβ�α,  Σλοβακ�α,  Σλοβεν�α  

(∆ηµοκρατ�α  της), Σοµαλ�α,  Ισπαν�α,  Σουριν
µ,  Σουηδ�α, Συρ�α 

(Αραβικ�  ∆ηµοκρατ�α  της), Τατζικιστ
ν,  Ταϊτ�, Τ�γκο, Τυνησ�α,  

Τουρκ�α,  Τουρκµενιστ
ν,  Ουκραν�α,  _νω Β�λτα, Ουζµπεκιστ
ν,  

Βανου
του,  Βιετν
µ,  Ν�σοι  Ουαλλ�ς και Φουτουν
,  Γιουγκοσλαβ�α  

(Οµοσπονδιακ�  ∆ηµοκρατ�α  της), Ζαϊρ 

39M5129  ∆αν�α 

39M5143  Λεσ�το,  Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Μακ
ο της Κ�νας,  Μαλδ�βες,  

Μπανγκλαντ�ς,  Ναµ�µπια,  Νεπ
λ,  Ν�τια Αϕρικ�,  Ουγκ
ντα,  

Πακιστ
ν,  Σαµ�α, Σουαζιλ
νδη,  Σρι Λ
νκα 

39M5150  Αγ�α Λουκ�α, _γιος Βικ�ντιος  και Γρεναδ�νες,  _µπου Ντ
µπι,  

Αυστραλ�α,  Γκ
µπια,  Γκ
να, Γουι
να,  Γρεν
δα,  Ζ
µπια,  Ζιµπ
µπουε,  

Ηνωµ�να  Αραβικ
  Εµιρ
τα (Ντουµπ
ι),  Ηνωµ�νο  Βασ�λειο,  Ιορδαν�α,  

Ιρ
κ, Ιρλανδ�α,  Κατ
ρ,  Κ�νυα,  Κιριµπ
τι,  Κουβ�ιτ,  Κ�προς,  Λιβερ�α,  

Μαλαισ�α,  Μαλ
ουι,  Μ
λτα,  Μιανµ
ρ (Βιρµαν�α),  Μπαχρ�ιν,  

Μποτσου
να,  Μπρουν�ι Νταρουσαλ
µ,  Ναο�ρου,  Ν�α Ζηλανδ�α,  

Ν�σοι  Νορµανδ�ας,  Νιγηρ�α, Ντοµ�νικα,  Οµ
ν, Παπο�α  - Ν�α 

Γουιν�α,  Σαιντ Κιτς  και Ν�βις, Σεϋχ�λλες,  Σιγκαπο�ρη,  Σι�ρα Λε�νε,  

Σουδ
ν,  Τανζαν�α  (Ενωµ�νη  ∆ηµοκρατ�α  της), Τρινιντ
ντ  και 

Τοµπ
γκο,  Υεµ�νη,  Φ�τζι, Ειδικ� ∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ 

Κονγκ  της Κ�νας 

39M5151  Ειδικ� ∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ  της Κ�νας,  Κορ�α 

39M5157  Ελβετ�α,  Λιχτενστ
ιν  

39M5164  Ιταλ�α, Λιβ�η (Αραβικ�  ∆ηµοκρατ�α  της), Χιλ� 

39M5171  Ισρα�λ  

39M5205  Κ�να  

39M5212  Κορ�α 

39M5232  Βραζιλ�α  
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Αριθµ�ς  υλικο� του 

καλωδ�ου  ρε�µατος  Χ	ρες και περιοχ�ς στις οπο�ες χρησιµοποιε�ται  

39M5246  Ταϊβ
ν 

41R3175  Ινδ�α
  

Π�νακας αποκ�λυψης ουσι�ν για την Κ�να 

  

 

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  τµηµ
των  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  γενετικ�ς  ανωµαλ�ες  � 
λλες  αναπαραγωγικ�ς  βλ
βες.  

Πλ�νετε  τα χ�ρια  σας  µετ�  το χειρισµ�  των  καλωδ�ων. 
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Σηµει�σεις σχετικ� µε την απ�ρριψη ηλεκτρικο� και 

ηλεκτρονικο� εξοπλισµο� (WEEE) 

Η Lenovo  ενθαρρ�νει  τους  κατ�χους  εξοπλισµο�  πληροϕορικ�ς  να µεριµνο�ν  για 

την  υπε�θυνη  ανακ�κλωση  του εξοπλισµο�  τους  �ταν  δεν τον χρει
ζονται  πλ�ον.  Η 

Lenovo  προσϕ�ρει  µια  ευρε�α  γκ
µα  προγραµµ
των  και υπηρεσι%ν  %στε  να βοηθ
  

τους  κατ�χους  εξοπλισµο�  πληροϕορικ�ς  στην  ανακ�κλωση  των  προϊ�ντων  τους.  

Μπορε�τε  να βρε�τε  πληροϕορ�ες  για τα  εν λ�γω  προγρ
µµατα  και  υπηρεσ�ες  

ανακ�κλωσης  στο δικτυακ�  τ�πο  της  Lenovo  στο  Internet  στη  διε�θυνση  

http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment/.  

∆�λωση της Ευρωπαϊκ�ς 8νωσης για την απ�ρριψη 

ηλεκτρικο� και ηλεκτρονικο� εξοπλισµο� (WEEE) 

Το  σ�µα  WEEE  (Waste Electrical  and  Electronic  Equipment)  χρησιµοποιε�ται  µ�νο  σε 

χ%ρες  της  Ευρωπαϊκ�ς  <νωσης  και στη  Νορβηγ�α.  Στις  συσκευ�ς  τοποθετο�νται  

ετικ�τες  που  αϕορο�ν  στην  απ�ρριψη  ηλεκτρικ%ν  και  ηλεκτρονικ%ν  εξαρτηµ
των  

σ�µϕωνα  µε την  Ευρωπαϊκ�  Οδηγ�α  2002/96/EC.  Η Οδηγ�α  αυτ�  καθορ�ζει  το  

πλα�σιο  για  την  επιστροϕ�  και την  ανακ�κλωση  χρησιµοποιηµ�νων  συσκευ%ν  που  

ισχ�ει  σε  �λη  την  Ευρωπαϊκ�  <νωση.  Η ετικ�τα  τοποθετε�ται  σε  δι
ϕορα  προϊ�ντα  

για να υποδε�ξει  �τι  µετ
  το µ�νιµο  τερµατισµ�  της  χρ�σης  του το προϊ�ν,  σ�µϕωνα  

µε την  Οδηγ�α,  πρ�πει  να  ανακυκλωθε�  και  �χι  να απορριϕθε�.  

Οι χρ�στες  ηλεκτρικ%ν  και ηλεκτρικ%ν  εξαρτηµ
των  (electrical  and electronic  

equipment  - EEE)  που  ϕ�ρουν  το σ�µα  WEEE  σ�µϕωνα  µε το  Παρ
ρτηµα  IV της  εν 

λ�γω  Οδηγ�ας,  δεν  πρ�πει  να  απορρ�πτουν  τα εξαρτ�µατα  αλλ
  να χρησιµοποιο�ν  

το διαθ�σιµο  πλα�σιο  συλλογ�ς  για την  επιστροϕ�,  ανακ�κλωση  και  αν
κτηση  των  

εξαρτηµ
των  µε σκοπ�  την  ελαχιστοπο�ηση  δυνητικ%ν  επιρρο%ν  στο περιβ
λλον  

και  την  ανθρ%πινη  υγε�α  εξαιτ�ας  της  παρουσ�ας  επικ�νδυνων  ουσι%ν  στα  

εξαρτ�µατα  αυτ
.  Για περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ
  µε  τις  κατ
λληλες  

εν�ργειες  συλλογ�ς  και  κατεργασ�ας  ηλεκτρονικ%ν  συσκευ%ν  και  εξαρτηµ
των,  

επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα:  

http://www.lenovo.com/lenovo/environment.  

∆�λωση ανακ�κλωσης για την Ιαπων�α 

Συλλογ� και ανακ�κλωση υπολογιστ� � οθ�νης Lenovo που 

δεν χρησιµοποιε�ται πλ�ον 

Ε
ν  ε�στε  υπ
λληλος  εταιρε�ας  και  χρει
ζεται  να απορρ�ψετε  �ναν  υπολογιστ�  

Lenovo  ο οπο�ος  αποτελε�  ιδιοκτησ�α  της  εταιρε�ας  σας,  θα πρ�πει  να το πρ
ξετε  σε 

συµµ�ρϕωση  µε  τις  διατ
ξεις  του  Ν�µου  για την  Προ%θηση  της  Αποτελεσµατικ�ς  

Χρ�σης  Π�ρων.  Οι υπολογιστ�ς  και  οι οθ�νες  αν�κουν  στην  κατηγορ�α  των 

βιοµηχανικ%ν  αποβλ�των  και  κατ
  συν�πεια  η απ�ρριψ�  τους  πρ�πει  να γ�νεται  µε 

τον  κατ
λληλο  τρ�πο  απ�  εξειδικευµ�νη  εταιρε�α  απ�ρριψης  αποβλ�των  η οπο�α  

�χει  λ
βει  πιστοπο�ηση  απ�  τις  τοπικ�ς  αρχ�ς.  Σ�µϕωνα  µε τις  διατ
ξεις  του  Ν�µου  

για την  Προ%θηση  της  Αποτελεσµατικ�ς  Χρ�σης  Π�ρων,  η Lenovo  Ιαπων�ας  
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παρ�χει,  µ�σω  των  Υπηρεσι%ν  Συλλογ�ς  και Ανακ�κλωσης  Προσωπικ%ν  

Υπολογιστ%ν  της,  τη δυνατ�τητα  συλλογ�ς,  επαναχρησιµοπο�ησης  και  

ανακ�κλωσης  των  υπολογιστ%ν  και των  οθον%ν  που  δεν  χρησιµοποιο�νται  πλ�ον.  

Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες,  επισκεϕθε�τε  το δικτυακ�  τ�πο  της  Lenovo  στη  

διε�θυνση  

www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/  

Σ�µϕωνα  µε  τις  διατ
ξεις  του  Ν�µου  για την  Προ%θηση  της  Αποτελεσµατικ�ς  

Χρ�σης  Π�ρων,  η συλλογ�  και  ανακ�κλωση  οικιακ%ν  υπολογιστ%ν  και  οθον%ν  απ�  

τον  κατασκευαστ�  �χει  ξεκιν�σει  απ�  την  1η Οκτωβρ�ου  2003.  Η υπηρεσ�α  αυτ�  

παρ�χεται  δωρε
ν  για  οικιακο�ς  υπολογιστ�ς  οι οπο�οι  πωλ�θηκαν  µετ
  την  1η 

Οκτωβρ�ου  2003.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες,  επισκεϕθε�τε  το  δικτυακ�  τ�πο  

της  Lenovo  στη  διε�θυνση  www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal/.  

Απ�ρριψη τµ�µατος υπολογιστ� Lenovo 

Σε  ορισµ�νους  υπολογιστ�ς  Lenovo  που  πωλο�νται  στην  Ιαπων�α  µπορε�  να  

υπ
ρχουν  τµ�µατα  που  περι�χουν  βαρ�α  µ�ταλλα  � 
λλες  ουσ�ες  που  επιβαρ�νουν  

το  περιβ
λλον.  Για  να απορρ�ψετε  µε κατ
λληλο  τρ�πο  τµ�µατα  υπολογιστ%ν  που  

δεν  χρησιµοποιο�νται  πλ�ον,  �πως  µια  µον
δα  δ�σκου  � µια πλακ�τα  τυπωµ�νου  

κυκλ%µατος,  χρησιµοποι�στε  τις  µεθ�δους  που  περιγρ
ϕονται  παραπ
νω  για τη 

συλλογ�  και  ανακ�κλωση  υπολογιστ%ν  � οθον%ν.  

Απ�ρριψη µπαταρι�ν λιθ�ου απ� υπολογιστ�ς Lenovo 

Στην  πλακ�τα  συστ�µατος  του  υπολογιστ�  Lenovo  βρ�σκεται  εγκατεστηµ�νη  µια  

µπαταρ�α  λιθ�ου  σε σχ�µα  νοµ�σµατος,  η οπο�α  τροϕοδοτε�  το  ρολ�ι  του  

συστ�µατος  µε  ρε�µα  �ταν  ο υπολογιστ�ς  ε�ναι  απενεργοποιηµ�νος  � 

αποσυνδεδεµ�νος  απ�  την  πρ�ζα.  Ε
ν  επιθυµε�τε  να  την  αντικαταστ�σετε  µε µια 

καινο�ργια,  επικοινων�στε  µε το κατ
στηµα  αγορ
ς  του  υπολογιστ�  � απευθυνθε�τε  

στην  τεχνικ�  υπηρεσ�α  επισκευ%ν  της  Lenovo.  Ε
ν  �χετε  πραγµατοποι�σει  την 

αντικατ
σταση  µ�νοι  σας  και  επιθυµε�τε  να απορρ�ψετε  την  παλι
  µπαταρ�α  λιθ�ου,  

αποµον%στε  την  µε  µονωτικ�  ταιν�α,  απευθυνθε�τε  στο  κατ
στηµα  αγορ
ς  και  

ακολουθ�στε  τις οδηγ�ες  που  σας  παρ�χονται.  Ε
ν  χρησιµοποιε�τε  �ναν  υπολογιστ�  

Lenovo  στο  σπ�τι  και χρει
ζεται  να απορρ�ψετε  µια  µπαταρ�α  λιθ�ου,  θα πρ�πει  να 

ακολουθ�σετε  τις  διατ
ξεις  και  τους  κανονισµο�ς  που  ισχ�ουν  στον  τ�πο  διαµον�ς  

σας.  
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Πληροϕορ�ες για µοντ�λα που συµµορϕ�νονται µε το 

πρ�τυπο ENERGY STAR 

  

 

Το  ENERGY  STAR® ε�ναι  �να  κοιν�  πρ�γραµµα  της  Υπηρεσ�ας  Περιβαλλοντικ�ς  

Προστασ�ας  και  του Υπουργε�ου  Εν�ργειας  των  Ηνωµ�νων  Πολιτει%ν.  Στ�χος  του 

προγρ
µµατος  ε�ναι  η εξοικον�µηση  χρηµ
των  και  η προστασ�α  του  περιβ
λλοντος  

µ�σω  της  χρ�σης  ενεργειακ
  αποδοτικ%ν  προϊ�ντων  και  πρακτικ%ν.  

Η Lenovo  βρ�σκεται  στην  ευχ
ριστη  θ�ση  να  προσϕ�ρει  στους  πελ
τες  της  

προϊ�ντα  που  καλ�πτουν  τις  απαιτ�σεις  του  προγρ
µµατος  ENERGY  STAR.  Οι  

ακ�λουθοι  τ�ποι  µηχαν�ς  �χουν  σχεδιαστε�  και δοκιµαστε�  �τσι  %στε  να καλ�πτουν  

τις  απαιτ�σεις  του  προγρ
µµατος  ENERGY  STAR  4.0  για υπολογιστ�ς:  

v   9169  

v   9171  

v   9189  

v   9191

Χρησιµοποι%ντας  προϊ�ντα  που  καλ�πτουν  τις  απαιτ�σεις  του  προγρ
µµατος  

ENERGY  STAR  και αξιοποι%ντας  τις  λειτουργ�ες  διαχε�ρισης  εν�ργειας  του  

υπολογιστ�  σας,  µπορε�τε  να  συµβ
λετε  στη  µε�ωση  της καταν
λωσης  ηλεκτρικ�ς  

εν�ργειας.  Η µειωµ�νη  καταν
λωση  ηλεκτρικ�ς  εν�ργειας  µπορε�  να  �χει  ως  

αποτ�λεσµα  µια  µε�ωση  των  δαπαν%ν  σας,  �να  καθαρ�τερο  περιβ
λλον  και εν τ�λει  

µια  µε�ωση  των  εκποµπ%ν  αερ�ων  που  προκαλο�ν  το ϕαιν�µενο  του  θερµοκηπ�ου.  

Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ
  µε το πρ�γραµµα  ENERGY  STAR,  

επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  http://www.energystar.gov.  

Η Lenovo  σας  ενθαρρ�νει  να καταστ�σετε  την  αποδοτικ�  χρ�ση  εν�ργειας  

αναπ�σπαστο  τµ�µα  των  καθηµεριν%ν  σας  εργασι%ν.  Για  να σας  βοηθ�σει  στην  

προσπ
θεια  αυτ�,  η Lenovo  �χει  προκαθορ�σει  την  αυτ�µατη  ενεργοπο�ηση  των  

ακ�λουθων  λειτουργι%ν  διαχε�ρισης  εν�ργειας  �ταν  ο υπολογιστ�ς  σας  µε�νει  

ανενεργ�ς  για �να  συγκεκριµ�νο  χρονικ�  δι
στηµα:  
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Π
νακας  1. Λειτουργ
ες  διαχε
ρισης  εν�ργειας  ENERGY  STAR,  αν� λειτουργικ�  σ�στηµα 

Windows  XP Windows  Vista 

v   Απενεργοπο�ηση  οθ�νης:  Μετ
 απ� 15 

λεπτ
 

v   Απενεργοπο�ηση  σκληρ%ν  δ�σκων:  Ποτ� 

v   Μετ
βαση  σε κατ
σταση  αναµον�ς  

συστ�µατος  (standby):  Μετ
  απ� 20 λεπτ
 

v   Μετ
βαση  σε κατ
σταση  αδρ
νειας  

συστ�µατος  (hibernation):  Ποτ� 

Σχ�διο εν�ργειας  (Power  plan): 

Ισορροπηµ�νο  (Balanced)  

v   Απενεργοπο�ηση  οθ�νης:  Μετ
 απ� 10 

λεπτ
 

v   Μετ
βαση  σε κατ
σταση  �πνου  (sleep): 

Μετ
 απ� 25 λεπτ
 

v   Προηγµ�νες  ρυθµ�σεις  εν�ργειας:  

–   Απενεργοπο�ηση  σκληρ%ν  δ�σκων:  

Μετ
 απ� 20 λεπτ
 

–   Μετ
βαση  σε κατ
σταση  αδρ
νειας  

(hibernation):  Ποτ�
  

Για  να  ″ξυπν�σετε″ τον  υπολογιστ�  σας  �ταν  �χει  µεταβε�  σε κατ
σταση  �πνου  

(sleep)  � αναµον�ς  συστ�µατος  (standby),  πατ�στε  οποιοδ�ποτε  πλ�κτρο  του  

πληκτρολογ�ου.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ
  µε τις  ρυθµ�σεις  αυτ�ς,  

ανατρ�ξτε  στο  σ�στηµα  πληροϕορι%ν  βο�θειας  και  υποστ�ριξης  των  Windows.  
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Part Number: 43C4783
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