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Σηµαντικ�!  

  

 

 

Μην αϕ�νετε τη β�ση του υπολογιστ�, � οποιοδ�ποτε �λλο 

µ�ρος του υπολογιστ� που θερµα�νεται κατ� τη λειτουργ�α του, 

σε επαϕ� µε το µηρ� � �λλο µ�ρος του σ!µατ�ς σας για µεγ�λο 

χρονικ� δι�στηµα �ταν ε�ναι σε λειτουργ�α ο υπολογιστ�ς � 

�ταν ϕορτ�ζεται η µπαταρ�α.

  

 @ταν ο µετασχηµατιστ�ς εναλλασσ�µενου ρε�µατος ε�ναι συνδεδεµ�νος µε µια 

ηλεκτρικ� πρ�ζα και τον υπολογιστ� σας, αυτ�ς παρ�γει θερµ�τητα. Μην αϕ�νετε 

το µετασχηµατιστ� να �ρθει σε επαϕ� µε οποιοδ�ποτε σηµε�ο του σ!µατ�ς σας 

�σο βρ�σκεται σε λειτουργ�α. Μη χρησιµοποιε�τε το µετασχηµατιστ� 

εναλλασσ�µενου ρε�µατος για να ζεστ�νετε το σ!µα σας. Η εκτεταµ�νη επαϕ� µε 

το σ!µα, ακ�µα και µ�σω των ρο�χων σας, µπορε� να προκαλ�σει εγκα�µατα.
  

 Τοποθετ�στε τα καλ!δια του µετασχηµατιστ� εναλλασσ�µενου ρε�µατος, του 

ποντικιο�, του πληκτρολογ�ου, του εκτυπωτ� � οποιασδ�ποτε �λλης 

ηλεκτρονικ�ς συσκευ�ς, � οποιωνδ�ποτε γραµµ!ν επικοινων�ας, �τσι !στε να 

µην ε�ναι δυνατ� η εµπλοκ� τους µε τον υπολογιστ� σας � µε οποιαδ�ποτε �λλα 

αντικε�µενα, να µη µπορε�τε να τα πατ�τε � να σκοντ�ϕτετε σε αυτ� και να µην 

εκτ�θενται κατ� οποιονδ�ποτε �λλο τρ�πο σε συνθ�κες που ενδ�χεται να 

διαταρ�ξουν την οµαλ� λειτουργ�α του υπολογιστ� σας. Η εϕαρµογ� ισχυρ�ς 

π�εσης στα καλ!δια µπορε� να �χει ως αποτ�λεσµα να υποστο�ν ζηµι� � ακ�µα 

και να σπ�σουν.
 

 

© Copyright  Lenovo  2006 v



Πριν µετακιν�σετε τον υπολογιστ� σας, κλε�στε τον υπολογιστ� 

� πατ�στε το συνδυασµ� πλ�κτρων Fn+F4 για να µεταβε� σε 

κατ�σταση αναµον�ς, !στε να αποϕ�γετε την πρ�κληση ζηµι�ς 

στο σκληρ� δ�σκο και την επακ�λουθη απ!λεια δεδοµ�νων. 

Βεβαιωθε�τε �τι η ενδεικτικ� λυχν�α της κατ�στασης αναµον�ς 

ε�ναι αναµµ�νη (πρ�σινη) πριν µετακιν�σετε τον υπολογιστ�.
  

 

 

Μην πετ�τε, τραντ�ζετε, γρατζουν�ζετε, παραµορϕ!νετε, 

χτυπ�τε � σπρ!χνετε απ�τοµα τον υπολογιστ� σας, την οθ�νη 

του � τις εξωτερικ�ς του συσκευ�ς και µην τοποθετε�τε βαρι� 

αντικε�µενα σε αυτ�.

  

 

 

Για τη µεταϕορ� του υπολογιστ�, χρησιµοποιε�τε µια καλ�ς 

ποι�τητας τσ�ντα η οπο�α παρ�χει την απαρα�τητη προστασ�α 

απ� κραδασµο�ς. Μην τοποθετε�τε τον υπολογιστ� σε µια πολ� 

γεµ�τη βαλ�τσα � τσ�ντα.

  

 

 

Μην τοποθετε�τε υγρ�ς ουσ�ες κοντ� στον υπολογιστ�, !στε να 

αποϕε�γετε το ενδεχ�µενο να χυθο�ν στην οθ�νη � στο 

πληκτρολ�γιο, και κρατ�τε τον υπολογιστ� µακρι� απ� νερ� 

!στε να αποϕε�γετε τον κ�νδυνο ηλεκτροπληξ�ας.
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Κεϕ�λαιο  1. Ε�ρεση  πληροϕορι�ν  

Ο παρ�ν οδηγ�ς και �λλες δηµοσιε�σεις 

Οδηγ�ες  εγκατ	στασης  

Σας  βοηθο�ν  στην  αποσυσκευασ�α  του  υπολογιστ�  σας  και  στην  �ναρξη  

των  εργασι!ν  σας  µε  αυτ�.  Περιλαµβ�νουν  µερικ�ς  χρ�σιµες  συµβουλ�ς  

για  ν�ους  χρ�στες  και  περιγρ�ϕουν  το  λογισµικ�  που  ε�ναι  

προεγκατεστηµ�νο  απ�  τη  Lenovo.  

Ο  παρ�ν  Οδηγ�ς  συντ�ρησης  και  επ�λυσης  προβληµ�των  

Παρ�χει  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  απαιτο�µενη  ϕροντ�δα  για  τον  

υπολογιστ�  σας,  βασικ�ς  πληροϕορ�ες  για  την  επ�λυση  προβληµ�των,  

πληροϕορ�ες  βο�θειας  και  επισκευ�ς  και  πληροϕορ�ες  εγγ�ησης  για  τον  

υπολογιστ�  σας.  Οι  πληροϕορ�ες  επ�λυσης  προβληµατων  που  παρ�χονται  

στον  παρ�ντα  Οδηγ�  αϕορο�ν  µ�νο  σε  προβλ�µατα  που  ενδ�χεται  να  

εµποδ�ζουν  την  πρ�σβασ�  σας  στην  αναλυτικ�  π�λη  βο�θειας  και  

πληροϕορι!ν  µε  το  �νοµα  Lenovo  CareSM, η οπο�α  βρ�σκεται  

προεγκατεστηµ�νη  στον  υπολογιστ�  σας.  

Access  Help  

Πρ�κειται  για  �να  αναλυτικ�  ηλεκτρονικ�  εγχειρ�διο  που  παρ�χει  

απαντ�σεις  στις  περισσ�τερες  ερωτ�σεις  σας  σχετικ�  µε  τη  χρ�ση  του  

υπολογιστ�  σας.  Επιπλ�ον  σας  βοηθ�  να  ρυθµ�σετε  τις  

προεγκατεστηµ�νες  λειτουργ�ες  και  εργαλε�α,  καθ!ς  και  να  επιλ�σετε  

δι�ϕορα  προβλ�µατα.  Για  να  ανο�ξετε  το  Access  Help,  επιλ�ξτε  %ναρξη  

(Start), &λα  τα  προγρ	µµατα  (All  Programs)  και  στη  συν�χεια  Lenovo  

Care. Επιλ�ξτε  Access  Help. 

Lenovo  Care  

Παρ�χει  ε�κολη  πρ�σβαση  σε  εργαλε�α  λογισµικο�  και  σηµαντικο�ς  

δικτυακο�ς  τ�πους  της  Lenovo,  εξαλε�ϕοντας  �τσι  την  αν�γκη  για  �λλα  

εγχειρ�δια  αναϕορ�ς.  Για  να  ανο�ξετε  το  Lenovo  Care,  πατ�στε  το  πλ�κτρο  

Lenovo  Care  στο  πληκτρολ�γι�  σας.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  

σχετικ�  µε  τη  χρ�ση  του  πλ�κτρου  Lenovo  Care,  ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  

“Ε�ρεση  πληροϕορι!ν  µε  το  πλ�κτρο  Lenovo  Care”  στη  σελ�δα  2.  

Οδηγ#ς  ασϕ	λειας  και  εγγ�ησης  

Περι�χει  γενικ�ς  οδηγ�ες  ασϕ�λειας  και  την  πλ�ρη  ∆�λωση  

Περιορισµ�νης  Εγγ�ησης  της  Lenovo.  

∆�λωση  συµµ#ρϕωσης  

Συµπληρ!νει  τον  παρ�ντα  Οδηγ�.  ∆ιαβ�στε  την  πριν  χρησιµοποι�σετε  τις  

δυνατ�τητες  ασ�ρµατης  σ�νδεσης  του  υπολογιστ�  σας.  Ο υπολογιστ�ς  σας  

συµµορϕ!νεται  µε  τα  πρ�τυπα  ραδιοσυχνοτ�των  και  ασϕ�λειας  
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οποιασδ�ποτε  χ!ρας  � περιοχ�ς  στην  οπο�α  �χει  εγκριθε�  για  ασ�ρµατη  

χρ�ση.  Θα  πρ�πει  να  εγκαταστ�σετε  και  να  χρησιµοποιε�τε  τον  

υπολογιστ�  σας  σε  αυστηρ�  συµµ�ρϕωση  µε  τους  τοπικο�ς  κανονισµο�ς  

περ�  ραδιοσυχνοτ�των.

Ε�ρεση πληροϕορι�ν µε το πλ�κτρο Lenovo Care 

Το  πλ�κτρο  Lenovo  Care  µπορε�  να  σας  βοηθ�σει  σε  πολλ�ς  καταστ�σεις  �ταν  ο 

υπολογιστ�ς  σας  λειτουργε�  κανονικ�,  � ακ�µα  και  σε  περιπτ!σεις  �που  δεν  

λειτουργε�  κανονικ�.  Πατ�στε  το  πλ�κτρο  Lenovo  Care  για  να  ανο�ξετε  το  Lenovo  

Care  και  να  αποκτ�σετε  πρ�σβαση  σε  κατατοπιστικ�ς  εικονογραϕηµ�νες  οδηγ�ες  

για  να  ξεκιν�σετε  τις  εργασ�ες  σας  και  να  παραµε�νετε  παραγωγικο�.  

Μπορε�τε  επ�σης  να  χρησιµοποι�σετε  το  πλ�κτρο  Lenovo  Care  για  να  διακ�ψετε  

τη  σειρ�  εκκ�νησης  του  υπολογιστ�  σας  και  να  ορ�σετε  την  �ναρξη  του  χ!ρου  

εργασ�ας  του  προγρ�µµατος  Rescue  and  Recovery™, ο οπο�ος  λειτουργε�  

ανεξ�ρτητα  απ�  το  λειτουργικ�  σ�στηµα  Windows,  απ�  το  οπο�ο  δεν  επηρε�ζεται.  
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Κεϕ�λαιο  2. Φροντ�δα  για τον υπολογιστ�  σας 

Αν  και  ο υπολογιστ�ς  σας  �χει  σχεδιαστε�  !στε  να  λειτουργε�  αξι�πιστα  σε  

κανονικ�  περιβ�λλοντα  εργασ�ας,  ε�ναι  απαρα�τητο  να  εϕαρµ�ζετε  κ�ποιους  

απλο�ς  καν�νες  κοιν�ς  λογικ�ς  �ταν  τον  χειρ�ζεστε.  Ακολουθ!ντας  αυτ�ς  τις  

σηµαντικ�ς  συµβουλ�ς,  θα  µπορ�σετε  να  �χετε  την  καλ�τερη  δυνατ�  απ�δοση  

καθ!ς  απολαµβ�νετε  τη  χρ�ση  του  υπολογιστ�  σας.  

Σηµαντικ�ς  συµβουλ�ς:  

Προσεκτικ�  επιλογ�  της  θ�σης  και  και  τρ#που  εργασ�ας  

v   Μην  αϕ�νετε  τη  β�ση  του  υπολογιστ�,  � οποιοδ�ποτε  �λλο  µ�ρος  του  

υπολογιστ�  που  θερµα�νεται  κατ�  τη  λειτουργ�α  του,  σε  επαϕ�  µε  το  µηρ�  � 

�λλο  µ�ρος  του  σ!µατ�ς  σας  για  µεγ�λο  χρονικ�  δι�στηµα  �ταν  ε�ναι  σε  

λειτουργ�α  ο υπολογιστ�ς  � �ταν  ϕορτ�ζεται  η µπαταρ�α.  Ο υπολογιστ�ς  

παρ�γει  κ�ποια  θερµ�τητα  κατ�  τη  δι�ρκεια  της  κανονικ�ς  λειτουργ�ας  του.  

Αυτ�  η θερµ�τητα  αποτελε�  συν�ρτηση  του  επιπ�δου  λειτουργ�ας  του  

συστ�µατος  και  του  επιπ�δου  ϕ�ρτισης  της  µπαταρ�ας.  Η παρατεταµ�νη  επαϕ�  

µε  το  σ!µα,  ακ�µα  και  µ�σω  των  ρο�χων  σας,  µπορε�  να  προκαλ�σει  δυσϕορ�α  � 

ακ�µα  και  εγκα�µατα.  

v   @ταν  ο µετασχηµατιστ�ς  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  ε�ναι  συνδεδεµ�νος  µε  µια  

ηλεκτρικ�  πρ�ζα  και  τον  υπολογιστ�  σας,  τ�τε  παρ�γει  θερµ�τητα.  Μην  

αϕ�νετε  το  µετασχηµατιστ�  να  �ρθει  σε  επαϕ�  µε  οποιοδ�ποτε  σηµε�ο  του  

σ!µατ�ς  σας  �σο  βρ�σκεται  σε  λειτουργ�α.  Μη  χρησιµοποιε�τε  το  

µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  για  να  ζεστ�νετε  το  σ!µα  σας.  Η 

εκτεταµ�νη  επαϕ�  µε  το  σ!µα,  ακ�µα  και  µ�σω  των  ρο�χων  σας,  µπορε�  να  

προκαλ�σει  εγκα�µατα.  

v   Τοποθετ�στε  τα  καλ!δια  του  µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος,  του  

ποντικιο�,  του  πληκτρολογ�ου,  του  εκτυπωτ�  � οποιασδ�ποτε  �λλης  

ηλεκτρονικ�ς  συσκευ�ς,  � οποιωνδ�ποτε  γραµµ!ν  επικοινων�ας,  �τσι  !στε  να  

µην  ε�ναι  δυνατ�  η εµπλοκ�  τους  µε  τον  υπολογιστ�  σας  � µε  οποιαδ�ποτε  �λλα  

αντικε�µενα,  να  µη  µπορε�τε  να  τα  πατ�τε  � να  σκοντ�ϕτετε  σε  αυτ�  και  να  µην  

εκτ�θενται  κατ�  οποιονδ�ποτε  �λλο  τρ�πο  σε  συνθ�κες  που  ενδ�χεται  να  

διαταρ�ξουν  την  οµαλ�  λειτουργ�α  του  υπολογιστ�  σας.  Η εϕαρµογ�  ισχυρ�ς  

π�εσης  στα  καλ!δια  µπορε�  να  �χει  ως  αποτ�λεσµα  να  υποστο�ν  ζηµι�  � ακ�µα  

και  να  σπ�σουν.  

v   Μην  τοποθετε�τε  υγρ�ς  ουσ�ες  κοντ�  στον  υπολογιστ�,  !στε  να  αποϕε�γετε  το  

ενδεχ�µενο  να  χυθο�ν  στην  οθ�νη  � στο  πληκτρολ�γιο  και  κρατ�τε  τον  

υπολογιστ�  µακρι�  απ�  το  νερ�,  !στε  να  αποϕε�γετε  τον  κ�νδυνο  

ηλεκτροπληξ�ας.  
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v   Αποθηκε�στε  τα  υλικ�  συσκευασ�ας  σε  ασϕαλ�  χ!ρο  µακρι�  απ�  παιδι�  για  να  

αποϕ�γετε  τον  κ�νδυνο  ασϕυξ�ας  απ�  πλαστικ�ς  σακο�λες.  

v   Μην  τοποθετε�τε  µαγν�τες,  ενεργοποιηµ�να  κινητ�  τηλ�ϕωνα,  ηλεκτρικ�ς  

συσκευ�ς  � µεγ�ϕωνα  κοντ�  στον  υπολογιστ�  (σε  απ�σταση  µικρ�τερη  των  13  

cm)  

v   Αποϕε�γετε  να  εκθ�τετε  τον  υπολογιστ�  σε  ακρα�ες  θερµοκρασ�ες  (κ�τω  των  

5°C  � π�νω  απ�  35°C).

Προσοχ�  κατ	  το  χειρισµ#  του  υπολογιστ�  

v   Μην  τοποθετε�τε  αντικε�µενα  (ο�τε  χαρτ�)  αν�µεσα  στην  οθ�νη  και  το  

πληκτρολ�γιο  � κ�τω  απ�  το  πληκτρολ�γιο.  

v   Μην  πετ�τε,  τραντ�ζετε,  γρατσουν�ζετε,  παραµορϕ!νετε,  χτυπ�τε,  προκαλε�τε  

δον�σεις  � σπρ!χνετε  απ�τοµα  τον  υπολογιστ�,  την  οθ�νη  του  � τις  εξωτερικ�ς  

του  συσκευ�ς  και  µην  τοποθετε�τε  βαρι�  αντικε�µενα  σε  αυτ�.  

v   Η  οθ�νη  του  υπολογιστ�  σας  �χει  σχεδιαστε�  !στε  να  ανο�γει  και  να  

χρησιµοποιε�ται  σε  γων�α  που  ε�ναι  ελαϕρ!ς  µεγαλ�τερη  των  90 µοιρ!ν.  Μην  

ανο�γετε  την  οθ�νη  σε  γων�α  ε�ρους  που  ξεπερν�  τις  135  µο�ρες,  καθ!ς  αυτ�  

µπορε�  να  προκαλ�σει  ζηµι�  στην  �ρθρωση  αν�µεσα  στην  οθ�νη  και  το  σ!µα  

του  υπολογιστ�.

Προσοχ�  κατ	  τη  µεταϕορ	  του  υπολογιστ�  

v   Πριν  µεταϕ�ρετε  τον  υπολογιστ�  σας,  βεβαιωθε�τε  �τι  �χετε  αποµακρ�νει  τυχ�ν  

µ�σα  αποθ�κευσης  δεδοµ�νων,  �χετε  απενεργοποι�σει  τις  συνδεδεµ�νες  

συσκευ�ς  και  αποσυνδ�σει  τυχ�ν  καλ!δια.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  ο υπολογιστ�ς  σας  ε�ναι  σε  κατ�σταση  αναµον�ς  (standby)  � σε  

κατ�σταση  αδρ�νειας  (hibernation),  � απενεργοποιηµ�νος,  πριν  τον  µεταϕ�ρετε.  

Με  τον  τρ�πο  αυτ�  αποϕε�γεται  η πρ�κληση  ζηµι�ς  στο  σκληρ�  δ�σκο  και  η 

απ!λεια  δεδοµ�νων.  

v   @ταν  σηκ!νετε  τον  υπολογιστ�  σας,  �σο  ε�ναι  ενεργ�ς,  κρατ�στε  τον  απ�  κ�τω.  

Μην  σηκ!νετε  � κρατ�τε  τον  υπολογιστ�  σας  απ�  την  οθ�νη.  

v   Για  τη  µεταϕορ�  του  υπολογιστ�,  χρησιµοποιε�τε  µια  καλ�ς  ποι�τητας  τσ�ντα  η 

οπο�α  παρ�χει  την  απαρα�τητη  προστασ�α  απ�  κραδασµο�ς.  Μην  τοποθετε�τε  

τον  υπολογιστ�  σε  µια  υπερβολικ�  γεµ�τη  βαλ�τσα  � τσ�ντα.

Προσοχ�  κατ	  το  χειρισµ#  µ�σων  αποθ�κευσης  και  µον	δων  δ�σκου  

v   Ε�ν  ο υπολογιστ�ς  σας  διαθ�τει  µια  µον�δα  οπτικο�  δ�σκου,  π.χ.  µια  µον�δα  CD,  

DVD  � CD-RW/DVD,  µην  αγγ�ζετε  την  επιϕ�νεια  του  δ�σκου  � το  ϕακ�  της  

µον�δας.  

v   Περιµ�νετε  µ�χρι  να  ακο�σετε  το  CD  � DVD  να  στερεωθε�  στη  θ�ση  του  στον  

κεντρικ�  �ξονα  περιστροϕ�ς  της  µον�δας  οπτικο�  δ�σκου  (π.χ.  µον�δα  CD,  

DVD,  � CD-RW/DVD)  πριν  κλε�σετε  το  συρταρ�κι.  
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v   @ταν  εγκαταστ�τε  µια  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου,  δισκ�τας,  CD,  DVD  � 

CD-RW/DVD,  ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  σας  παρ�χονται  µε  τη  συσκευ�  και  

εϕαρµ�στε  π�εση  στη  συσκευ�  µ�νο  εκε�  �που  ε�ναι  απολ�τως  απαρα�τητο.

Προσοχ�  κατ	  τον  ορισµ#  κωδικ�ν  πρ#σβασης  

v   Να  θυµ�στε  τους  κωδικο�ς  πρ�σβασης  που  ορ�ζετε.  Ε�ν  ξεχ�σετε  τον  κωδικ�  

πρ�σβασης  εποπτε�οντος  (supervisor  password)  � τον  κωδικ�  πρ�σβασης  για  το  

σκληρ�  δ�σκο,  ο εξουσιοδοτηµ�νος  παροχ�ας  υπηρεσι!ν  της  Lenovo  δεν  θα  

ε�ναι  σε  θ�ση  να  τον  ανακτ�σει  και  ενδ�χεται  να  ε�ναι  απαρα�τητο  να  

αντικαταστ�σετε  την  πλακ�τα  συστ�µατος  � τη  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου.

*λλες  σηµαντικ�ς  συµβουλ�ς  

v   Το  modem  του  υπολογιστ�  σας  µπορε�  να  συνδεθε�  µ�νο  σε  αναλογικ�  

τηλεϕωνικ�  δ�κτυο  � σε  τηλεϕωνικ�  δ�κτυο  PSTN.  Μη  συνδ�ετε  το  modem  σε  

µια  γραµµ�  PBX  (private  branch  exchange)  � σε  οποιαδ�ποτε  ψηϕιακ�  γραµµ�  

επ�κτασης  τηλεϕ!νου,  γιατ�  ενδ�χεται  να  προκληθε�  ζηµι�  στο  modem  σας.  Οι  

αναλογικ�ς  τηλεϕωνικ�ς  γραµµ�ς  χρησιµοποιο�νται  συν�θως  σε  σπ�τια,  εν!  οι  

ψηϕιακ�ς  τηλεϕωνικ�ς  γραµµ�ς  χρησιµοποιο�νται  συχν�  σε  ξενοδοχε�α  � 

κτ�ρια  γραϕε�ων.  Ε�ν  δεν  ε�στε  β�βαιοι  για  τον  τ�πο  της  τηλεϕωνικ�ς  γραµµ�ς  

που  χρησιµοποιε�τε,  επικοινων�στε  µε  την  εταιρε�α  παροχ�ς  τηλεϕωνικ!ν  

υπηρεσι!ν.  

v   Ο  υπολογιστ�ς  µπορε�  να  �χει  τ�σο  µια  υποδοχ�  Ethernet  �σο  και  µια  υποδοχ�  

modem.  Στην  περ�πτωση  αυτ�,  βεβαιωθε�τε  �τι  συνδ�ετε  το  καλ!διο  

επικοινων�ας  στην  κατ�λληλη  υποδοχ�,  !στε  να  µη  προκληθε�  ζηµι�  στην  

υποδοχ�  σ�νδεσης.  

v   ∆ηλ!στε  τα  προϊ�ντα  Lenovo  που  αποκτ�σατε  στη  Lenovo  (ανατρ�ξτε  στην  

ιστοσελ�δα:  www.lenovo.com/register).  Με  τη  δ�λωση  των  προϊ�ντων  σας  

βοηθ�τε  τις  αστυνοµικ�ς  αρχ�ς  να  σας  επιστρ�ψουν  τον  υπολογιστ�  σε  

περ�πτωση  απ!λειας  � κλοπ�ς  του.  Επ�σης  παρ�χετε  στη  Lenovo  τη  δυνατ�τητα  

να  σας  κοινοποι�σει  σηµαντικ�ς  τεχνικ�ς  πληροϕορ�ες  και  αναβαθµισµ�νες  

εκδ�σεις  των  προϊ�ντων  σας.  

v   Οποιαδ�ποτε  αποσυναρµολ�γηση  � επισκευ�  του  υπολογιστ�  σας  πρ�πει  να  

πραγµατοποιε�ται  αποκλειστικ�  απ�  εξουσιοδοτηµ�νο  τεχνικ�  επισκευ�ς  της  

Lenovo.  

v   Μην  τροποποιε�τε  � τοποθετε�τε  ταιν�α  στα  µ�νταλα  που  κρατο�ν  την  οθ�νη  

ανοιχτ�  �  κλειστ�.  

v   Μην  αναποδογυρ�ζετε  τον  υπολογιστ�  σας  �ταν  ε�ναι  συνδεδεµ�νος  ο 

µετασχηµατιστ�ς  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος.  Με  την  εν�ργεια  αυτ�  µπορε�  να  

σπ�σει  το  ϕ�ς  του  µετασχηµατιστ�.  

v   Να  ϕυλ�τε  τις  εξωτερικ�ς  και  αϕαιρ�σιµες  µον�δες  σκληρο�  δ�σκου,  δισκ�τας,  

CD,  DVD  και  CD-RW/DVD  π�ντοτε  στην  κατ�λληλη  θ�κη  � συσκευασ�α  �ταν  

δεν  χρησιµοποιο�νται.  
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v   Πριν  εγκαταστ�σετε  οποιαδ�ποτε  απ�  τις  ακ�λουθες  συσκευ�ς,  αγγ�ξτε  �να  

µεταλλικ�  τραπ�ζι  � �να  γειωµ�νο  µεταλλικ�  αντικε�µενο.  Με  την  εν�ργεια  

αυτ�  ελαττ!νεται  ο στατικ�ς  ηλεκτρισµ�ς  του  σ!µατ�ς  σας,  ο οπο�ος  µπορε�  να  

προκαλ�σει  ζηµι�  στη  συσκευ�.  

–   Κ�ρτα  µν�µης,  π.χ.  SD  Card,  Memory  Stick,  MultiMediaCard,  xD-Picture  Card  

και  Memory  Stick  Pro  Card.  

–   Μον�δα  µν�µης

Καθαρισµ#ς  του  καλ�µµατος  του  υπολογιστ�  

Συνιστ�ται  να  καθαρ�ζετε  σε  τακτ�  χρονικ�  διαστ�µατα  τον  υπολογιστ�  σας,  ως  

εξ�ς:  

1.   Ετοιµ�στε  �να  µε�γµα  �πιου  απορρυπαντικο�  κουζ�νας  (που  δεν  περι�χει  σκ�νη  

στ�λβωσης  � ισχυρ�  χηµικ�  �πως  ε�ναι  τα  οξ�α  � αλκαλικ�  στοιχε�α).  

Χρησιµοποι�στε  �να  µε�γµα  απ�  5 µ�ρη  νερο�  και  �να  µ�ρος  απορρυπαντικο�.  

2.   Απορροϕ�στε  λ�γο  απ�  το  διαλυµ�νο  απορρυπαντικ�  µε  �να  σϕουγγ�ρι.  

3.   Σϕ�γγοντας  καλ�  το  σϕουγγ�ρι,  αποµακρ�νετε  το  υγρ�  που  περισσε�ει.  

4.   Χρησιµοποι!ντας  το  σϕουγγ�ρι,  σκουπ�στε  το  κ�λυµµα  µε  κυκλικ�ς  κιν�σεις,  

προσ�χοντας  να  µην  αϕ�σετε  τυχ�ν  πλεον�ζον  υγρ�  να  στ�ξει.  

5.   Σκουπ�στε  την  επιϕ�νεια  για  να  αποµακρ�νετε  το  απορρυπαντικ�.  

6.   Ξεπλ�ντε  το  σϕουγγ�ρι  µε  καθαρ�,  τρεχο�µενο  νερ�.  

7.   Σκουπ�στε  το  κ�λυµµα  µε  το  καθαρ�  σϕουγγ�ρι.  

8.   Σκουπ�στε  ξαν�  την  επιϕ�νεια  µε  �να  στεγν�  και  µαλακ�  παν�  που  δεν  

χνουδι�ζει.  

9.   Περιµ�νετε  µ�χρι  να  στεγν!σει  εντελ!ς  η επιϕ�νεια  και  αϕαιρ�στε  τυχ�ν  �νες  

που  �χουν  µε�νει  στην  επιϕ�νεια  του  υπολογιστ�  σας.

Καθαρισµ#ς  του  πληκτρολογ�ου  

1.   Μουσκ�ψτε  �να  µαλακ�  και  χωρ�ς  σκ�νες  παν�  µε  λ�γη  ισοπροπυλικ�  αλκο�λη  

για  καθ�ρισµα.  

2.   Καθαρ�στε  το  π�νω  µ�ρος  κ�θε  πλ�κτρου  µε  το  παν�.  Καθαρ�στε  τα  πλ�κτρα  

�να  προς  �να.  Ε�ν  καθαρ�ζετε  πολλ�  πλ�κτρα  µαζ�,  το  παν�  µπορε�  να  

αγκιστρωθε�  σε  �να  διπλαν�  πλ�κτρο  και  να  του  προκαλ�σει  ζηµι�.  

Βεβαιωθε�τε  �τι  δεν  π�ϕτουν  σταγ�νες  υγρο�  π�νω  � αν�µεσα  στα  πλ�κτρα.  

3.   Αϕ�στε  το  να  στεγν!σει.  

4.   Για  να  αϕαιρ�σετε  τυχ�ν  ψ�χουλα  � σκ�νη  που  βρ�σκονται  κ�τω  απ�  τα  

πλ�κτρα,  µπορε�τε  να  χρησιµοποι�σετε  �να  ϕυσητ�ρα  για  ϕωτογραϕικ�  

µηχαν�  µε  �να  πιν�λο  � ακ�µα  και  τη  λειτουργ�α  του  κρ�ου  α�ρα  απ�  το  

πιστολ�κι  για  τα  µαλλι�.  

Σηµε�ωση:   Αποϕ�γετε  να  ψεκ�σετε  υγρ�  καθαρισµο�  απευθε�ας  στην  οθ�νη  � 

το  πληκτρολ�γιο.
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Καθαρισµ#ς  της  οθ#νης  του  υπολογιστ�  

1.    Σκουπ�στε  την  οθ�νη,  χωρ�ς  να  εϕαρµ�ζετε  π�εση,  µε  �να  στεγν�,  µαλακ�  παν�  

που  δεν  χνουδι�ζει.  Ε�ν  παρατηρ�σετε  κ�ποιο  σηµ�δι  που  µοι�ζει  µε  

γρατσουνι�  στην  οθ�νη  σας,  µπορε�  να  πρ�κειται  για  �να  στ�γµα  που  

µεταϕ�ρθηκε  απ�  το  πληκτρολ�γιο  �ταν  το  κ�λυµµα  δ�χθηκε  εξωτερικ�  π�εση.  

2.    Σκουπ�στε  � ξεσκον�στε  το  στ�γµα,  χωρ�ς  να  εϕαρµ�ζετε  π�εση,  µε  �να  απαλ�,  

στεγν�  παν�.  

3.    Ε�ν  το  στ�γµα  παραµ�νει,  υγρ�νετε  ελαϕρ�  �να  µαλακ�  παν�  που  δεν  

χνουδι�ζει,  χρησιµοποι!ντας  νερ�  � �να  µε�γµα  που  να  αποτελε�ται  απ�  δ�ο  

ισ�ποσα  µ�ρη  ισοπροπυλικ�ς  αλκο�λης  και  καθαρο�  νερο�.  

4.    Στ�ψτε  το  παν�  για  να  αποµακρυνθε�  �σο  το  δυνατ�ν  περισσ�τερο  υγρ�.  

5.    Σκουπ�στε  ξαν�  την  οθ�νη,  µην  αϕ�νοντας  σταγ�νες  να  στ�ξουν  στον  

υπολογιστ�.  

6.    Βεβαιωθε�τε  �τι  η οθ�νη  ε�ναι  στεγν�  πριν  την  κλε�σετε.

Φροντ�δα  για  το  µηχανισµ#  αν	γνωσης  δακτυλικο�  αποτυπ�µατος  

Οι  παρακ�τω  εν�ργειες  µπορε�  να  προκαλ�σουν  ζηµι�  στο  µηχανισµ�  αν�γνωσης  

δακτυλικο�  αποτυπ!µατος  (σε  ορισµ�να  µοντ�λα)  � να  προκαλ�σουν  τη  µη  σωστ�  

λειτουργ�α  του:  

v   Χαρ�κωµα  της  επιϕ�νειας  του  µηχανισµο�  αν�γνωσης  µε  �να  σκληρ�,  αιχµηρ�  

αντικε�µενο.  

v   Ξ�σιµο  της  επιϕ�νειας  του  µηχανισµο�  αν�γνωσης  µε  τα  ν�χια  σας  � µε  

οποιοδ�ποτε  σκληρ�  αντικε�µενο.  

v   Χρ�ση  � επαϕ�  του  µηχανισµο�  αν�γνωσης  µε  βρ�µικα  δ�χτυλα.

Ε�ν  παρατηρ�σετε  οποιαδ�ποτε  απ�  τις  παρακ�τω  συνθ�κες,  καθαρ�στε  την  

επιϕ�νεια  του  µηχανισµο�  αν�γνωσης,  χωρ�ς  να  εϕαρµ�ζετε  π�εση,  µε  �να  στεγν�,  

απαλ�  παν�  που  δεν  χνουδι�ζει:  

v   Η  επιϕ�νεια  του  µηχανισµο�  αν�γνωσης  ε�ναι  βρ�µικη  � �χει  στ�γµατα.  

v   Η  επιϕ�νεια  του  µηχανισµο�  αν�γνωσης  ε�ναι  υγρ�.  

v   Ο  µηχανισµ�ς  αν�γνωσης  παρουσι�ζει  συχν�  προβλ�µατα  καταγραϕ�ς  � 

πιστοπο�ησης  του  δακτυλικο�  σας  αποτυπ!µατος.

Φροντ�δα για τον υπολογιστ� σας 
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Σηµε�ωση:   Ανατρ�ξτε  στο  βο�θηµα  Access  Help  ε�ν  το σ�στηµ�  σας  βρ�σκεται  σε λειτουργ�α  και  �χετε  

πρ�σβαση  στο  βο�θηµα  Access  Help.  Σε  αυτ�  το κεϕ�λαιο  παρουσι�ζονται  πληροϕορ�ες  που  

µπορε�τε  να χρησιµοποι�σετε  αν  δεν  �χετε  πρ�σβαση  στο  βο�θηµα  Access  Help.
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Ερωτ�σεις που τ�θενται συχν� 

Στην  εν�τητα  αυτ�  αναϕ�ρονται  µερικ�ς  ερωτ�σεις  που  τ�θενται  συχν�  και  σας  

εξηγε�ται  πο�  µπορε�τε  να  βρε�τε  αναλυτικ�ς  απαντ�σεις  στις  ερωτ�σεις  αυτ�ς.  

Για  περισσ�τερες  λεπτοµ�ρειες  σχετικ�  µε  τα  εγχειρ�δια  που  περιλαµβ�νονται  

στο  πακ�το  του  υπολογιστ�  σας,  βλ.  την  εν�τητα  “Ο  παρ!ν  οδηγ�ς  και  �λλες  

δηµοσιε�σεις”  στη  σελ�δα  1.  

  

 

Ποιες προϕυλ	ξεις ασϕ	λειας πρ�πει να λαµβ	νω #ταν χρησιµοποι� τον υπολογιστ� 

µου; Ανατρ�ξτε στο χωριστ� ″Οδηγ� ασϕ�λειας και εγγ�ησης″ για αναλυτικ�ς 

πληροϕορ�ες σχετικ� µε την ασϕ�λεια. 

 

Π�ς µπορ� να αποϕ�γω την παρουσ�αση προβληµ	των στον υπολογιστ� µου; 

Βλ. την εν�τητα “Σηµαντικ�!” στη σελ�δα v και το Κεϕ�λαιο 2, “Φροντ�δα 

για τον υπολογιστ� σας”, στη σελ�δα 3 του παρ�ντος Οδηγο�. Μπορε�τε να 

βρε�τε περισσ�τερες συµβουλ�ς στην εν�τητα Preventing στο σ�στηµα 

ηλεκτρονικ�ς βο�θειας Access Help. 

 

Ποια ε�ναι τα κ�ρια στοιχε�α εξοπλισµο� του ν�ου µου υπολογιστ�; 

Ανατρ�ξτε στην εν�τητα “Lenovo 3000 tour” στο σ�στηµα ηλεκτρονικ�ς 

βο�θειας Access Help. 

 

Πο� µπορ� να βρω τις αναλυτικ�ς προδιαγραϕ�ς του υπολογιστ� µου;  

Βλ. www.lenovo.com/support 

 

Πρ�πει να αναβαθµ�σω µια συσκευ� � πρ�πει να αντικαταστ�σω τη µον	δα σκληρο� 

δ�σκου, τη µν�µη � το πληκτρολ#γιο. 

Ανατρ�ξτε στην εν�τητα Παρ�ρτηµα Β, “Μον�δες αντικαθιστ!µενες απ� 

τον πελ�τη (CRU)”, στη σελ�δα 51 του παρ�ντος Οδηγο� για µια λ�στα των 

αντικαθιστ!µενων απ� τον πελ�τη µον�δων (CRU) και τη θ�ση των 

οδηγι!ν για την αϕα�ρεση � αντικατ�σταση στοιχε�ων εξοπλισµο�. 

 

Ο υπολογιστ�ς µου δεν λειτουργε� σωστ	. 

Μελετ�στε την εν�τητα “Problem solving” στο σ�στηµα ηλεκτρονικ�ς 

βο�θειας Access Help. Στον παρ�ντα Οδηγ� περιγρ�ϕονται µ�νο 

προβλ�µατα που ενδ�χεται να εµποδ�ζουν την πρ�σβασ� σας στο σ�στηµα 

ηλεκτρονικ�ς βο�θειας.
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Π�ς µπορ� να επικοινων�σω µε το Κ�ντρο Υποστ�ριξης Πελ	των; 

Βλ. το Κεϕ�λαιο 6, “Βο�θεια και υπηρεσ�ες”, στη σελ�δα 39 στον παρ�ντα 

Οδηγ�. Για να βρε�τε τον αριθµ� τηλεϕ!νου του πιο κοντινο� Κ�ντρου 

Υποστ�ριξης Πελατ!ν, βλ. “Παγκ�σµιος Τηλεϕωνικ�ς Κατ�λογος” στη 

σελ�δα 46. 

 

Πο� µπορ� να βρω πληροϕορ�ες σχετικ	 µε την εγγ�ηση; 

Ανατρ�ξτε στο χωριστ� ″Οδηγ� ασϕ�λειας και εγγ�ησης″ για αναλυτικ�ς 

πληροϕορ�ες σχετικ� µε την εγγ�ηση. Για πληροϕορ�ες σχετικ� µε την 

εγγ�ηση που ισχ�ει για τον υπολογιστ� σας, συµπεριλαµβανοµ�νης της 

περι�δου εγγ�ησης και του ε�δους των παρεχ�µενων υπηρεσι!ν εγγ�ησης, 

βλ. την εν�τητα “Πληροϕορ�ες εγγ�ησης” στη σελ�δα 43.

 

Κεϕ�λαιο  3. Επ�λυση  προβληµ�των  µε τον υπολογιστ�  11



∆ι�γνωση προβληµ�των 

Ε�ν  αντιµετωπ�ζετε  κ�ποιο  πρ�βληµα  µε  τον  υπολογιστ�  σας,  µπορε�τε  να  

ελ�γξετε  τη  λειτουργ�α  του  χρησιµοποι!ντας  το  πρ�γραµµα  PC-Doctor® για  

Windows.  Για  να  εκτελ�σετε  το  πρ�γραµµα  PC-Doctor  για  Windows,  κ�ντε  τα  

ακ�λουθα:  

1.   Επιλ�ξτε  Εκτ�λεση  (Start). 

2.   Επιλ�ξετε  &λα  τα  προγρ	µµατα  (All  Programs)  και  στη  συν�χεια  PC-Doctor  

για  Windows. 

3.   Επιλ�ξτε  PC-Doctor. 

Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  το  πρ�γραµµα  PC-Doctor  για  Windows,  

ανατρ�ξτε  στην  ηλεκτρονικ�  βο�θεια  του  προγρ�µµατος.  

 

 

Προσοχ�  

Για  την  εκτ�λεση  οποιωνδ�ποτε  ελ�γχων  µπορε�  να  απαιτο�νται  µερικ�  

λεπτ�  � επιπλ�ον.  Βεβαιωθε�τε  �τι  διαθ�τετε  αρκετ�  χρ�νο  για  να  

εκτελ�σετε  ολ�κληρο  τον  �λεγχο.  Μη  διακ�πτετε  τον  �λεγχο  κατ�  τη  

δι�ρκεια  της  εκτ�λεσ�ς  του.

 Ε�ν  σκοπε�ετε  να  επικοινων�σετε  µε  τον  Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  Πελατ!ν  

(Customer  Support Center),  τ�τε  συνιστ�ται  να  εκτυπ!σετε  το  αρχε�ο  καταγραϕ�ς  

ελ�γχου  (test  log),  το  οπο�ο  σας  επιτρ�πει  να  παρ�σχετε  πιο  γρ�γορα  τις  

απαρα�τητες  πληροϕορ�ες  στον  τεχνικ�  υποστ�ριξης.  

Επ�λυση προβληµ�των 

Ε�ν  δεν  βρε�τε  το  πρ�βληµ�  σας  σε  αυτ�  την  εν�τητα,  ανατρ�ξτε  στο  

ενσωµατωµ�νο  σ�στηµα  βο�θειας  Access  Help.  Στην  εν�τητα  αυτ�  περιγρ�ϕονται  

µ�νο  τα  προβλ�µατα  που  µπορε�  να  εµποδ�ζουν  την  πρ�σβασ�  σας  σε  αυτ�  το  

σ�στηµα  βο�θειας.  

Μην�µατα σϕαλµ�των 

Ακολουθε�  µια  λ�στα  µε  τα  µην�µατα  που  µπορε�  να  παρουσι�σει  το  BIOS.  Τα  

περισσ�τερα  απ�  τα  µην�µατα  αυτ�  εµϕαν�ζονται  κατ�  τη  δι�ρκεια  της  διαδικασ�ας  

POST.  Σε  ορισµ�να  µην�µατα  παρουσι�ζονται  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µια  κ�ποια  

συσκευ�  � εξ�ρτηµα,  �πως  π.χ.  η ποσ�τητα  της  εγκατεστηµ�νης  µν�µης.  Σε  �λλα  

µην�µατα  δηλ!νεται  κ�ποιο  πρ�βληµα  µε  µια  συσκευ�,  π.χ.  ο τρ�πος  µε  τον  οπο�ο  

ρυθµ�στηκε.  Στη  δεξι�  στ�λη  της  λ�στας  παρ�χονται  επεξηγ�σεις  των  µηνυµ�των  

και  τρ�ποι  επ�λυσης  των  αναϕερ�µενων  προβληµ�των.  Ε�ν  στο  σ�στηµ�  σας  

εµϕαν�ζεται  κ�ποιο  απ�  τα  µην�µατα  που  σηµει!νονται  παρακ�τω  µε  αστερ�σκο  

(*),  τ�τε  συνιστ�ται  να  καταγρ�ψετε  το  µ�νυµα  και  να  επικοινων�σετε  µε  τον  

εκπρ�σωπο  µ�ρκετινγκ.  Ε�ν  το  σ�στηµ�  σας  παρουσι�σει  σϕ�λµα  µετ�  την  

Επ�λυση προβληµ�των µε τον υπολογιστ�  
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πραγµατοπο�ηση  αλλαγ!ν  στα  µενο�  του  BIOS  Setup  Utility,  επανεκκιν�στε  τον  

υπολογιστ�,  µεταβε�τε  στο  BIOS  Setup  Utility  και  επαναϕ�ρετε  τις  προεπιλεγµ�νες  

ρυθµ�σεις  � διορθ!στε  το  σϕ�λµα.  

 Κωδικ#ς  Μ�νυµα  Περιγραϕ�  

0200  Failure  Fixed  Disk  (Βλ�βη  

σκληρο�  δ�σκου)  

Ο σκληρ�ς  δ�σκος  δεν  λειτουργε�  σωστ�  � δεν  �χει  ρυθµιστε�  

σωστ�.  Ελ�γξτε  αν ο σκληρ�ς  δ�σκος  �χει  συνδεθε�  σωστ�  στον  

υπολογιστ�.  Εκτελ�στε  το πρ�γραµµα  Setup.  Βεβαιωθε�τε  �τι  ο 

τ�πος  του  σκληρο�  δ�σκου  �χει  οριστε�  σωστ�.  

0210  Stuck  key  (Κολληµ�νο  

πλ�κτρο)  

Κ�λλησε  κ�ποιο  πλ�κτρο  στο πληκτρολ�γιο.  

0211  Keyboard  error  (Σϕ�λµα  

πληκτρολογ�ου)  

Το πληκτρολ�γιο  δεν λειτουργε�.  

0212*  Keyboard  Controller  Failed  

(Σϕ�λµα  ελεγκτ�  

πληκτρολογ�ου)  

Απ�τυχε  η δοκιµ�  του  ελεγκτ�  πληκτρολογ�ου  (keyboard  

controller).  Μπορε�  να ε�ναι  απαρα�τητη  η αντικατ�σταση  του  

ελεγκτ�  πληκτρολογ�ου.  

0213  Keyboard  locked  - Unlock  

key  switch  (Κλειδωµ�νο  

πληκτρολ�γιο  - 

Ξεκλειδ!στε  το 

πληκτρολ�γιο)  

Ξεκλειδ!στε  το σ�στηµα  για να προχωρ�σετε.  

0220  Monitor  type  does  not  match  

CMOS  - Run  SETUP  (Ο 

τ�πος  οθ�νης  δεν  συµϕωνε�  

µε  το CMOS  - Εκτελ�στε  

το πρ�γραµµα  Setup)  

Ο τ�πος  οθ�νης  δεν  �χει  οριστε�  σωστ�  στο πρ�γραµµα  Setup.  

0230*  Shadow  RAM  failed  at 

offset:  nnnn  (Αποτυχ�α  

σκι!δους  µν�µης  RAM  στο  

σηµε�ο:  nnnn)  

Η σκι!δης  µν�µη  RAM  (shadow  RAM)  απ�τυχε  στο σηµε�ο  

�ναρξης  nnnn  την εν�τητας  64k �που  εντοπ�στηκε  το σϕ�λµα.  

0231*  System  RAM  failed  at offset:  

nnnn  (Η µν�µη  RAM  

συστ�µατος  απ�τυχε  στο  

σηµε�ο:  nnnn)  

Η µν�µη  RAM  συστ�µατος  (system  RAM)  απ�τυχε  στο  σηµε�ο  

�ναρξης  nnnn  της  εν�τητας  64k �που  εντοπ�στηκε  το σϕ�λµα.  

0232*  Extended  RAM  failed  at 

offset:  nnnn  (Η εκτεταµ�νη  

µν�µη  RAM  απ�τυχε  στο  

σηµε�ο:  nnnn)  

Η εκτεταµ�νη  µν�µη  RAM  (extended  RAM)  δεν λειτουργε�  � δεν  

�χει  ρυθµιστε�  σωστ�  στο  σηµε�ο  �ναρξης  nnnn.  

0250  System  battery  is dead  - 

Replace  and  run  SETUP  (Η 

µπαταρ�α  του συστ�µατος  

ε�ναι  κεν�  - 

Αντικαταστ�στε  τη και  

εκτελ�στε  το πρ�γραµµα  

Setup)  

Η �νδειξη  µπαταρ�ας  του  ρολογιο�  CMOS  δε�χνει  �τι  η µπαταρ�α  

δεν λειτουργε�  πλ�ον.  Φορτ�στε  τη µπαταρ�α  του  ρολογιο�  CMOS  

για περισσ�τερες  απ�  8 !ρες  συνδ�οντας  το µετασχηµατιστ�  

εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  και  εκτελ�στε  το πρ�γραµµα  Setup  για  

να ρυθµ�σετε  εκ ν�ου  το σ�στηµα.  

Επ�λυση προβληµ�των µε τον υπολογιστ� 
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Κωδικ#ς  Μ�νυµα  Περιγραϕ�  

0251  System  CMOS  checksum  

bad  - Default  configuration  

use  (Μη  �γκυρο  ελεγκτικ�  

�θροισµα  CMOS  - Χρ�ση  

προεπιλεγµ�νων  

ρυθµ�σεων)  

Το  CMOS  του  συστ�µατος  �χει  αλλοιωθε�  � τροποποιηθε�  µε µη  

�γκυρο  τρ�πο,  ενδεχοµ�νως  απ�  µια  εϕαρµογ�  που  αλλ�ζει  τα  

δεδοµ�να  που  αποθηκε�ονται  στο  CMOS.  Το  BIOS  προχ!ρησε  

στην  εγκατ�σταση  προεπιλεγµ�νων  ρυθµ�σεων.  Ε�ν  δεν θ�λετε  

τις  ρυθµ�σεις  αυτ�ς,  εκτελ�στε  το πρ�γραµµα  Setup  και  καθορ�στε  

τις  δικ�ς  σας  τιµ�ς.  Ε�ν  το  σϕ�λµα  εξακολουθε�  να 

παρουσι�ζεται,  ϕορτ�στε  τη µπαταρ�α  του  συστ�µατος  για  

περισσ�τερες  απ�  8 !ρες  συνδ�οντας  το µετασχηµατιστ�  

εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  � επικοινων�στε  µε το  κατ�στηµα  

�που  αγορ�σατε  τον υπολογιστ�  σας.  

0271  Check  date  and  time  settings  

(Ελ�γξτε  τις ρυθµ�σεις  

ηµεροµην�ας  και  !ρας)  

Το  BIOS  διαπ�στωσε  �τι  η ηµεροµην�α  � !ρα  ε�ναι  εκτ�ς  του  

ε�ρους  �γκυρων  τιµ!ν  και  προχ!ρησε  στον  ανακαθορισµ�  του  

ρολογιο�  πραγµατικο�  χρ�νου.  Μπορε�  να απαιτε�ται  ο ορισµ�ς  

µιας  �γκυρης  ηµεροµην�ας  (1991-2099).  

0280  Previous  boot  incomplete  - 

Default  configuration  used  

(Η προηγο�µενη  εκκ�νηση  

�ταν  ηµιτελ�ς  - 

Χρησιµοποιο�νται  οι 

προεπιλεγµ�νες  ρυθµ�σεις)  

Η προηγο�µενη  διαδικασ�α  POST  δεν  ολοκληρ!θηκε  επιτυχ!ς.  

Η διαδικασ�α  POST  ϕορτ!νει  τις  προεπιλεγµ�νες  τιµ�ς  και δ�νει  

τη δυνατ�τητα  εκτ�λεσης  του  προγρ�µµατος  Setup.  Ε�ν  το 

σϕ�λµα  προκλ�θηκε  απ�  λανθασµ�νες  τιµ�ς  οι οπο�ες  δεν  

διορθ!θηκαν  στη  συν�χεια,  ε�ναι  πολ�  πιθαν�  να αποτ�χει  και η 

επ�µενη  εκκ�νηση.  Σε συστ�µατα  µε �λεγχο  των  καταστ�σεων  

αναµον�ς,  οι λανθασµ�νες  ρυθµ�σεις  στο πρ�γραµµα  Setup  

µπορο�ν  επ�σης  να οδηγ�σουν  στον  τερµατισµ�  της  διαδικασ�ας  

POST  και  να προκαλ�σουν  την  εµϕ�νιση  αυτο�  του  σϕ�λµατος  

κατ�  την  επ�µενη  εκκ�νηση.  Εκτελ�στε  το πρ�γραµµα  Setup  και  

βεβαιωθε�τε  �τι  οι ρυθµ�σεις  για  την  κατ�σταση  αναµον�ς  ε�ναι  

σωστ�ς.  Το  σϕ�λµα  αυτ�  διορθ!νεται  µε την επ�µενη  εκκ�νηση  

του  συστ�µατος.  

0281  Memory  size  found  by POST  

differed  from  CMOS  (Το  

µ�γεθος  της  µν�µης  που  

εντοπ�στηκε  απ�  τη 

διαδικασ�α  POST  ε�ναι  

διαϕορετικ�  απ�  το  CMOS)  

Το  µ�γεθος  της µν�µης  που  εντοπ�στηκε  απ�  τη διαδικασ�α  POST  

ε�ναι  διαϕορετικ�  απ�  το CMOS.  

02B0
02B1  

Diskette  drive  A error  

(Σϕ�λµα  στη  µον�δα  

δισκ�τας  A)
Diskette  drive  B error  

(Σϕ�λµα  στη  µον�δα  

δισκ�τας  B) 

Η µον�δα  A: � B: ε�ναι  παρο�σα  αλλ�  παρουσι�ζει  σϕ�λµα  κατ�  

την  εκτ�λεση  των  δοκιµ!ν  της  δισκ�τας  BIOS  POST. Βεβαιωθε�τε  

�τι  �χει  οριστε�  ο σωστ�ς  τ�πος  δισκ�τας  για  τη µον�δα  δισκ�τας  

στο  πρ�γραµµα  Setup  και  �τι  η µον�δα  δισκ�τας  �χει  συνδεθε�  

σωστ�  στον  υπολογιστ�.  

02B2  Incorrect  Drive  A type  - run 

SETUP  (Λανθασµ�νος  

τ�πος  µον�δας  Α: - 

Εκτελ�στε  το πρ�γραµµα  

Setup)  

Ο τ�πος  της  µον�δας  δισκ�τας  A: δεν �χει  οριστε�  σωστ�  στο  

πρ�γραµµα  Setup.  

Επ�λυση προβληµ�των µε τον υπολογιστ�  
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Κωδικ#ς  Μ�νυµα  Περιγραϕ�  

02B3  Incorrect  Drive  B type  - run 

SETUP  (Λανθασµ�νος  

τ�πος  µον�δας  B: - 

Εκτελ�στε  το πρ�γραµµα  

Setup)  

Ο τ�πος  της  µον�δας  δισκ�τας  B: δεν �χει  οριστε�  σωστ�  στο  

πρ�γραµµα  Setup.  

02D0  System  cache  error  - Cache  

disabled  (Σϕ�λµα  στη  

λανθ�νουσα  µν�µη  

συστ�µατος  - 

Απενεργοποι�θηκε  η 

λανθ�νουσα  µν�µη)  

Παρουσι�στηκε  σϕ�λµα  στη  λανθ�νουσα  µν�µη  RAM  (RAM  

cache),  η οπο�α  απενεργοποι�θηκε  απ�  το BIOS.  Σε  παλι�τερες  

πλακ�τες,  ελ�γξτε  τις  γεϕυρ!σεις  (jumpers)  της  λανθ�νουσας  

µν�µης.  Μπορε�  να  ε�ναι  απαρα�τητο  να  αντικαταστ�σετε  τη 

λανθ�νουσα  µν�µη.  Απευθυνθε�τε  στο  κατ�στηµα  �που  

αγορ�σατε  τον  υπολογιστ�.  Μια  απενεργοποιηµ�νη  λανθ�νουσα  

µν�µη  �χει  αρνητικ�ς  επιπτ!σεις  στην  απ�δοση  του  συστ�µατος.  

02F0  CPU  ID Αριθµ�ς  υποδοχ�ς  CPU  για σϕ�λµα  πολλαπλ!ν  επεξεργαστ!ν.  

02F4*  EISA  CMOS  not writable  

(∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η 

εγγραϕ�  στο  EISA  CMOS)  

Σϕ�λµα  δοκιµ�ς  ServerBIOS2:  δεν ε�ναι  δυνατ�  η εγγραϕ�  στο  

EISA  CMOS.  

02F5*  DMA  Test  Failed  (Αποτυχ�α  

δοκιµ�ς  DMA)  

Σϕ�λµα  δοκιµ�ς  ServerBIOS2:  ∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η εγγραϕ�  στους  

εκτεταµ�νους  καταχωρητ�ς  DMA  (extended  Direct  Memory  Access  

registers).  

02F6*  Software  NMI  Failed  

(Αποτυχ�α  NMI  

λογισµικο�)  

Σϕ�λµα  δοκιµ�ς  ServerBIOS2:  ∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η δηµιουργ�α  

NMI  (Non-Maskable  Interrupt)  λογισµικο�.  

02F7*  Fail  - Safe  Timer  NMI  Failed  

(Αποτυχ�α  ΝΜΙ  ασϕαλο�ς  

χρονιστ�)  

Σϕ�λµα  δοκιµ�ς  ServerBIOS2:  Ο ασϕαλ�ς  χρονιστ�ς  (fail-safe  

timer)  χρει�ζεται  πολ�  χρ�νο  για να ολοκληρ!σει.  

∆εν  υπ�ρχει  Device  Address  Conflict  

(∆ι�νεξη  διε�θυνσης  

συσκευ�ς)  

∆ι�νεξη  διε�θυνσης  για την καθορισµ�νη  συσκευ�.  

∆εν  υπ�ρχει  Allocation  Error  for:  device  

(Σϕ�λµα  κατανοµ�ς  για:  

συσκευ�)  

Εκτελ�στε  το  ISA  � EISA  Configuration  Utility  για την  επ�λυση  

της  δι�νεξης  π�ρων  για την  καθορισµ�νη  συσκευ�.  

∆εν  

υπ�ρχει*  

Failing  Bits:  nnnn  (Bits  που  

παρουσι�ζουν  πρ�βληµα:  

nnnn)  

Ο δεκαεξαδικ�ς  αριθµ�ς  nnnn  ε�ναι  �νας  χ�ρτης  των  bits  στη  

διε�θυνση  της  µν�µης  RAM  �που  απ�τυχε  η δοκιµ�  µν�µης.  

Κ�θε  �σος  (1)  στο  χ�ρτη  αντιπροσωπε�ει  �να  bit που  

παρουσι�ζει  πρ�βληµα.  Βλ.  τα παραπ�νω  σϕ�λµατα  230,  231  � 

232  για το σηµε�ο  �ναρξης  της  διε�θυνσης  µν�µης  �που  

παρουσι�ζεται  το σϕ�λµα  στη  µν�µη  συστ�µατος,  στην  

εκτεταµ�νη  µν�µη  � στη  σκι!δη  µν�µη.  

∆εν  υπ�ρχει  Invalid  System  Configuration  

Data  (Μη  �γκυρα  δεδοµ�να  

ρυθµ�σεων  συστ�µατος)  

Πρ�βληµα  µε τα δεδοµ�να  NVRAM  (CMOS).  
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Κωδικ#ς  Μ�νυµα  Περιγραϕ�  

∆εν  υπ�ρχει  I/O  device  IRQ  conflict  error  

(Σϕ�λµα  δι�νεξης  IRQ  

συσκευ�ς  εισ�δου/εξ�δου)  

Σϕ�λµα  δι�νεξης  IRQ  συσκευ�ς  εισ�δου/εξ�δου  (I/O).  

∆εν  υπ�ρχει  One  or more  I2O  Block  

Storage  Devices  were  

excluded  from  the  Setup  

Boot  menu  (Μ�α  � 

περισσ�τερες  συσκευ�ς  

αποθ�κευσης  σε εν�τητες  

I2O  αποκλε�στηκαν  απ�  το 

µενο�  εκκ�νησης  του  

προγρ�µµατος  Setup)  

∆εν  επαρκε�  ο χ!ρος  στον  π�νακα  IPL  για την  παρουσ�αση  �λων  

των  εγκατεστηµ�νων  συσκευ!ν  αποθ�κευσης  σε εν�τητες  I2O.  

∆εν  υπ�ρχει  Operating  system  not  found  

(∆εν  εντοπ�στηκε  

λειτουργικ�  σ�στηµα)  

∆εν  εντοπ�στηκε  λειτουργικ�  σ�στηµα  ο�τε  στη  µον�δα  A: ο�τε  

στη  µον�δα  C:.  Εκτελ�στε  το πρ�γραµµα  Setup  και βεβαιωθε�τε  

�τι  ο σκληρ�ς  δ�σκος  και η µον�δα  A:  �χουν  δηλωθε�  σωστ�.  

∆εν  

υπ�ρχει*  

Parity  Check  1 nnnn  

(=λεγχος  ισοτιµ�ας  1 nnnn)  

Εντοπ�στηκε  σϕ�λµα  ισοτιµ�ας  (parity)  στο  δ�αυλο  συστ�µατος  

(system  bus).  Το  BIOS  επιχειρε�  να εντοπ�σει  τη διε�θυνση  και  να  

την  παρουσι�σει  στην  οθ�νη.  Ε�ν  δεν µπορε�  να εντοπ�σει  τη 

διε�θυνση,  θα παρουσι�σει  τους  χαρακτ�ρες  ????.  Η ισοτιµ�α  

ε�ναι  µια µ�θοδος  ελ�γχου  σϕαλµ�των  σε  δυαδικ�  δεδοµ�να.  =να  

σϕ�λµα  ισοτιµ�ας  αποτελε�  µια �νδειξη  �τι �χουν  αλλοιωθε�  

κ�ποια  δεδοµ�να.  

∆εν  

υπ�ρχει*  

Parity  Check  2 nn (=λεγχος  

ισοτιµ�ας  2 nn)  

Εντοπ�στηκε  σϕ�λµα  ισοτιµ�ας  (parity)  στο  δ�αυλο  

εισ�δου/εξ�δου  (I/O  bus).  Το  BIOS  επιχειρε�  να εντοπ�σει  τη 

διε�θυνση  και  να την  παρουσι�σει  στην  οθ�νη.  Ε�ν  δεν  µπορε�  

να εντοπ�σει  τη  διε�θυνση,  θα παρουσι�σει  τους  χαρακτ�ρες  

????.  

∆εν  υπ�ρχει  Press  F1 to resume,  F2 to 

Setup,  F3 for previous  

(Πατ�στε  F1  για  συν�χιση,  

F2 για το πρ�γραµµα  Setup,  

F3 για επιστροϕ�)  

Το  µ�νυµα  αυτ�  εµϕαν�ζεται  µετ�  απ�  κ�θε  µ�νυµα  σϕ�λµατος  

�ταν  υπ�ρχει  δυνατ�τητα  αποκατ�στασης.  Πατ�στε  F1 για να 

ξεκιν�σετε  τη διαδικασ�α  εκκ�νησης  � F2  για να ανο�ξετε  το 

πρ�γραµµα  Setup  και  να  αλλ�ξετε  τις ρυθµ�σεις.  Πατ�στε  F3 για 

να επιστρ�ψετε  στην  προηγο�µενη  οθ�νη  (συν�θως  στην  

περ�πτωση  εν�ς  σϕ�λµατος  απ�δοσης  αρχικ!ν  τιµ!ν  � 

προσθ�κης  ROM,  π.χ. µια  πρ�σθετη  κ�ρτα).  Καταγρ�ψτε  και  

ακολουθ�στε  τις  πληροϕορ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.
  

Σϕ�λµατα χωρ�ς µην�µατα 

 Πρ#βληµα:  @ταν  αν�ψω  τον  υπολογιστ�,  δεν  εµϕαν�ζεται  τ�ποτα  στην  οθ�νη  και δεν  ακο�γεται  καν�να  

ηχητικ�  σ�µα  κατ�  τη διαδικασ�α  εκκ�νησης.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  δεν  ε�στε  β�βαιοι  αν ακο�σατε  ηχητικ�  σ�µατα,  κλε�στε  τον  υπολογιστ�,  

αν�ψτε  τον  ξαν�  και  ακο�στε  πιο  προσεκτικ�.  Ε�ν  χρησιµοποιε�τε  µια εξωτερικ�  οθ�νη,  

ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Προβλ�µατα  µε την  οθ�νη  του  υπολογιστ�”  στη  σελ�δα  20. 
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Λ�ση:  Ε�ν  �χει  οριστε�  κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ�στη,  πατ�στε  οποιοδ�ποτε  πλ�κτρο  για να 

εµϕανιστε�  το παρ�θυρο  �που  σας  ζητε�ται  ο κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ�στη.  Γρ�ψτε  το σωστ�  

κωδικ�  πρ�σβασης  και πατ�στε  το πλ�κτρο  Enter.  

Ε�ν  δεν  εµϕανιστε�  το παρ�θυρο  �που  σας  ζητε�ται  ο κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ�στη,  τ�τε  µπορε�  

να  �χει  οριστε�  το  ελ�χιστο  επ�πεδο  ϕωτειν�τητας  της  οθ�νης.  Ρυθµ�στε  το  επ�πεδο  

ϕωτειν�τητας  χρησιµοποι!ντας  το συνδυασµ�  πλ�κτρων  Fn+F11.  

Ε�ν  η οθ�νη  παραµ�νει  κεν�,  βεβαιωθε�τε  �τι:  

v   Η µπαταρ�α  �χει  εγκατασταθε�  σωστ�.  

v   =χει  συνδεθε�  µετασχηµατιστ�ς  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  στον  υπολογιστ�  και το 

καλ!διο  ρε�µατος  �χει  συνδεθε�  στην  πρ�ζα.  

v   Ο υπολογιστ�ς  �χει  τεθε�  σε λειτουργ�α  (πατ�στε  ξαν�  το διακ�πτη  λειτουργ�ας  για  να  

ε�στε  β�βαιοι).

Ε�ν  �χετε  ελ�γξει  τα  παραπ�νω  στοιχε�α,  αλλ�  η οθ�νη  παραµ�νει  ωστ�σο  κεν�,  τ�τε  

ζητ�στε  την  επισκευ�  του  υπολογιστ�.
  

 Πρ#βληµα:  @ταν  αν�ψω  τον  υπολογιστ�,  δεν εµϕαν�ζεται  τ�ποτα  στην  οθ�νη,  αλλ�  ακο�ω  δ�ο  � 

περισσ�τερα  ηχητικ�  σ�µατα.  

Λ�ση:  Βεβαιωθε�τε  �τι  η κ�ρτα  µν�µης  �χει  εγκατασταθε�  σωστ�.  Ε�ν  �χει  εγκατασταθε�  σωστ�,  

αλλ�  η οθ�νη  παραµ�νει  κεν�  και  ακο�γονται  π�ντε  ηχητικ�  σ�µατα,  τ�τε  ζητ�στε  την 

επισκευ�  του  υπολογιστ�.
  

 Πρ#βληµα:  Η οθ�νη  γ�νεται  κεν�  εν!  ο υπολογιστ�ς  βρ�σκεται  σε  λειτουργ�α.  

Λ�ση:  Μπορε�  να �χει  ενεργοποιηθε�  η λειτουργ�α  προϕ�λαξης  οθ�νης  � η λειτουργ�α  διαχε�ρισης  

εν�ργειας.  Αγγ�ξτε  το πλα�σιο  αϕ�ς  � πατ�στε  κ�ποιο  πλ�κτρο  για  να βγε�τε  απ�  τη 

λειτουργ�α  προϕ�λαξης  οθ�νης,  � πατ�στε  το διακ�πτη  λειτουργ�ας  για να βγε�τε  απ�  την  

κατ�σταση  αναµον�ς  (standby)  � αδρ�νειας  (hibernation).
  

 

Επ�λυση προβληµ�των µε τον υπολογιστ� 

Κεϕ�λαιο  3. Επ�λυση  προβληµ�των  µε τον υπολογιστ�  17



Πρ�βληµα µε τον κωδικ� πρ�σβασης 

 Πρ#βληµα:  Ξ�χασα  τον  κωδικ�  πρ�σβασ�ς  µου.  

Λ�ση:  

   →  Ε�ν  ξεχ�σετε  τον  κωδικ�  πρ�σβασης  εκκ�νησης  (power-on  password),  θα πρ�πει  να π�τε  

τον  υπολογιστ�  σας  σε  �ναν  εξουσιοδοτηµ�νο  τεχνικ�  επισκευ�ς  � εκπρ�σωπο  

µ�ρκετινγκ  της  Lenovo  για  να σας  ακυρ!σει  τον κωδικ�  πρ�σβασης.  

   →  Ε�ν  ξεχ�σετε  τον  κωδικ�  πρ�σβασης  για  το σκληρ�  δ�σκο  (HDD  password),  ο 

εξουσιοδοτηµ�νος  τεχνικ�ς  επισκευ�ς  δεν  µπορε�  να  ακυρ!σει  τον κωδικ�  πρ�σβασ�ς  σας  

� να  ανακτ�σει  δεδοµ�να  απ�  το σκληρ�  δ�σκο.  Θα πρ�πει  να π�τε  τον  υπολογιστ�  σας  σε  

�ναν  εξουσιοδητηµ�νο  τεχνικ�  επισκευ�ς  � εκπρ�σωπο  µ�ρκετινγκ  της  Lenovo  για να σας  

αντικαταστ�σει  τη µον�δα  σκληρο�  δ�σκου.  Θα πρ�πει  να  �χετε  µαζ�  σας την  απ�δειξη  

αγορ�ς  του  υπολογιστ�  και  θα χρεωθε�τε  για τα  εξαρτ�µατα  και  την  παροχ�  της  υπηρεσ�ας  

αντικατ�στασης.  

   →  Ε�ν  ξεχ�σετε  τον  κωδικ�  πρ�σβασης  εποπτε�οντος  (supervisor  password),  ο 

εξουσιοδοτηµ�νος  τεχνικ�ς  επισκευ�ς  της  Lenovo  δεν  µπορε�  να σας  το ακυρ!σει.  Θα  

πρ�πει  να  π�τε  τον  υπολογιστ�  σας  σε �ναν  εξουσιοδητηµ�νο  τεχνικ�  επισκευ�ς  � 

εκπρ�σωπο  µ�ρκετινγκ  της  Lenovo  για  να σας  αντικαταστ�σει  την  πλακ�τα  συστ�µατος.  

Θα  πρ�πει  να �χετε  µαζ�  σας  την  απ�δειξη  αγορ�ς  του  υπολογιστ�  και θα χρεωθε�τε  για  τα 

εξαρτ�µατα  και  την  παροχ�  της  υπηρεσ�ας  αντικατ�στασης.
  

Προβλ�µατα µε το πληκτρολ�γιο 

 Πρ#βληµα:  Εµϕαν�ζεται  �νας  αριθµ�ς  �ταν  πληκτρολογε�τε  �να  γρ�µµα.  

Λ�ση:  =χει  ενεργοποιηθε�  η λειτουργ�α  κλειδ!µατος  αριθµητικο�  πεδ�ου.  Για  να την  

απενεργοποι�σετε,  πατ�στε  Fn + Delete.
  

 Πρ#βληµα:  @λα  � ορισµ�να  πλ�κτρα  του  εξωτερικο�  αριθµητικο�  πληκτρολογ�ου  δεν λειτουργο�ν.  

Λ�ση:  Βεβαιωθε�τε  �τι  το εξωτερικ�  αριθµητικ�  πληκτρολ�γιο  �χει  συνδεθε�  σωστ�  στον  

υπολογιστ�.
  

Προβλ�µατα µε την κατ�σταση αναµον�ς � αδρ�νειας 

 Πρ#βληµα:  Ο υπολογιστ�ς  µεταβα�νει  αναπ�ντεχα  στην  κατ�σταση  αναµον�ς  (standby).  

Λ�ση:  @ταν  ο επεξεργαστ�ς  υπερθερµα�νεται,  ο υπολογιστ�ς  µεταβα�νει  αυτ�µατα  σε  κατ�σταση  

αναµον�ς  (standby),  επιτρ�ποντας  �τσι  τη µε�ωση  της  θερµοκρασ�ας  του  και  την  προστασ�α  

του επεξεργαστ�  και  �λλων  εσωτερικ!ν  στοιχε�ων.  Ελ�γξτε  τις ρυθµ�σεις  για τη µετ�βαση  σε  

κατ�σταση  αναµον�ς.
  

 Πρ#βληµα:  Ο υπολογιστ�ς  µεταβα�νει  σε  κατ�σταση  αναµον�ς  (standby)  (αν�βει  η σχετικ�  ενδεικτικ�  

λυχν�α)  αµ�σως  µετ�  την  εκτ�λεση  της  διαδικασ�ας  POST  (Power-on  self-test).  
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Λ�ση:  Βεβαιωθε�τε  �τι:  

v   Η µπαταρ�α  ε�ναι  ϕορτισµ�νη.  

v   Η θερµοκρασ�α  λειτουργ�ας  ε�ναι  εντ�ς  αποδεκτ!ν  ορ�ων.  Βλ. “Προδιαγραϕ�ς”  στη  σελ�δα  

54.

Ε�ν  η µπαταρ�α  ε�ναι  ϕορτισµ�νη  και  η θερµοκρασ�α  ε�ναι  εντ�ς  αποδεκτ!ν  ορ�ων,  τ�τε  

στε�λτε  τον  υπολογιστ�  για επισκευ�.
  

 Πρ#βληµα:  Εµϕαν�ζεται  το µ�νυµα  "critical  low-battery  error" (κρ�σιµο  σϕ�λµα  χαµηλ�ς  στ�θµης  

µπαταρ�ας)  και  ο υπολογιστ�ς  σβ�νει  αµ�σως.  

Λ�ση:  Η στ�θµη  της  µπαταρ�ας  ε�ναι  πολ�  χαµηλ�.  Συνδ�στε  το µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  

ρε�µατος  στον  υπολογιστ�  � αντικαταστ�στε  τη  µπαταρ�α  µε  µια  �λλη  που  ε�ναι  πλ�ρως  

ϕορτισµ�νη.
  

 Πρ#βληµα:  @ταν  πατ�σετε  το πλ�κτρο  Fn για  να επιστρ�ψετε  απ�  την  κατ�σταση  αναµον�ς  (standby),  η 

οθ�νη  του  υπολογιστ�  παραµ�νει  κεν�.  

Λ�ση:  Ελ�γξτε  ε�ν  �χει  αποσυνδεθε�  � απενεργοποιηθε�  µια  εξωτερικ�  οθ�νη  εν!  ο υπολογιστ�ς  

βρισκ�ταν  σε  κατ�σταση  αναµον�ς.  Ε�ν  αποσυνδ�σατε  � σβ�σατε  την εξωτερικ�  οθ�νη,  

συνδ�στε  την  � αν�ψτε  την  πριν  επαναϕ�ρετε  τον  υπολογιστ�  απ�  την κατ�σταση  αναµον�ς.  

@ταν  επαναϕ�ρετε  τον  υπολογιστ�  απ�  την κατ�σταση  αναµον�ς  χωρ�ς  να συνδ�σετε  � να  

αν�ψετε  την  εξωτερικ�  οθ�νη  και  η οθ�νη  του υπολογιστ�  παραµ�νει  κεν�,  πατ�στε  Fn+F7  

για  να  ενεργοποι�σετε  την οθ�νη  του υπολογιστ�.  

Σηµε�ωση:  Ε�ν  χρησιµοποιε�τε  το  συνδυασµ�  πλ�κτρων  Fn+F7  για να  εϕαρµ�σετε  κ�ποιο  

σχ�µα  παρουσ�ασης,  πατ�στε  Fn+F7  τουλ�χιστον  τρεις  ϕορ�ς  µ�σα  σε τρ�α  δευτερ�λεπτα  

!στε  να επαναϕ�ρετε  την  εικ�να  στην  οθ�νη  του  υπολογιστ�.
  

 Πρ#βληµα:  Ο υπολογιστ�ς  δεν  επιστρ�ϕει  απ�  την  κατ�σταση  αναµον�ς  (standby)  � οι ενδεικτικ�ς  

λυχν�ες  παροχ�ς  ρε�µατος  και  κατ�στασης  αναµον�ς  παραµ�νουν  αναµµ�νες  και ο 

υπολογιστ�ς  δεν  λειτουργε�.  
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Λ�ση:  Ε�ν  το  σ�στηµα  δεν  επιστρ�ψει  απ�  την  κατ�σταση  αναµον�ς,  ενδ�χεται  να �χει  µεταβε�  

αυτ�µατα  σε κατ�σταση  αναµον�ς  � αδρ�νειας  επειδ�  η µπαταρ�α  �χει  εξαντληθε�.  Ελ�γξτε  

την  ενδεικτικ�  λυχν�α  κατ�στασης  αναµον�ς.  

v   Ε�ν  η ενδεικτικ�  λυχν�α  ε�ναι  αναµµ�νη,  τ�τε  ο υπολογιστ�ς  ε�ναι  σε κατ�σταση  

αναµον�ς.  Συνδ�στε  το µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  στον  υπολογιστ�  και  

στη  συν�χεια  πατ�στε  το πλ�κτρο  Fn.  

v   Ε�ν  η ενδεικτικ�  λυχν�α  δεν ε�ναι  αναµµ�νη,  τ�τε  ο υπολογιστ�ς  ε�ναι  σε κατ�σταση  

αδρ�νειας  (hibernation)  � απενεργοπο�ησης  (power-off).  Συνδ�στε  το µετασχηµατιστ�  

εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  στον  υπολογιστ�  και στη  συν�χεια  πατ�στε  το διακ�πτη  

λειτουργ�ας  για  να  τεθε�  ο υπολογιστ�ς  ξαν�  σε  λειτουργ�α.

Ε�ν  το  σ�στηµα  και  π�λι  δεν  επιστρ�ψει  απ�  την  κατ�σταση  αναµον�ς,  µπορε�  να  µην  

αποκρ�νεται  πλ�ον  και  να  µην  ε�ναι  δυνατ�ς  ο τερµατισµ�ς  της  λειτουργ�ας  του.  Στην  

περ�πτωση  αυτ�,  θα  πρ�πει  να επανεκκιν�σετε  τον υπολογιστ�.  Ε�ν  δεν  �χετε  αποθηκε�σει  τα 

δεδοµ�να  σας,  µπορε�  αυτ�  να χαθο�ν.  Για  να επανεκκιν�σετε  τον υπολογιστ�,  πατ�στε  και  

κρατ�στε  πατηµ�νο  το διακ�πτη  λειτουργ�ας  για 4 δευτερ�λεπτα  � παραπ�νω.  Ε�ν  το σ�στηµα  

ακ�µα  δεν  επανεκκινηθε�,  αϕαιρ�στε  το µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  και την  

µπαταρ�α.
  

Προβλ�µατα µε την οθ�νη του υπολογιστ� 

 Πρ#βληµα:  Η οθ�νη  ε�ναι  κεν�.  

Λ�ση:  Πατ�στε  Fn+F7  για επαναϕορ�  της  εικ�νας.  

Σηµε�ωση:  Ε�ν  χρησιµοποιε�τε  το συνδυασµ�  πλ�κτρων  Fn+F7  για  να εϕαρµ�σετε  κ�ποιο  

σχ�µα  παρουσ�ασης,  πατ�στε  Fn+F7  τουλ�χιστον  τρεις  ϕορ�ς  µ�σα  σε τρ�α  δευτερ�λεπτα  

!στε  να επαναϕ�ρετε  την  εικ�να  στην  οθ�νη  του  υπολογιστ�.Ε�ν  χρησιµοποιε�τε  το 

µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος,  � χρησιµοποιε�τε  τη µπαταρ�α  και η ενδεικτικ�  

λυχν�α  κατ�στασης  µπαταρ�ας  ε�ναι  αναµµ�νη  (πρ�σινη),  τ�τε  πατ�στε  Fn+F11  για να 

αυξ�σετε  τη ϕωτειν�τητα  της  οθ�νης.  

Ε�ν  το  πρ�βληµα  εξακολουθε�  να εµϕαν�ζεται,  εϕαρµ�στε  τη λ�ση  για  το παρακ�τω  πρ�βληµα  

“Οι  πληροϕορ�ες  στην  οθ�νη  ε�ναι  δυσαν�γνωστες  � διαστρεβλωµ�νες".
  

 Πρ#βληµα:  Οι πληροϕορ�ες  στην  οθ�νη  ε�ναι  δυσαν�γνωστες  � διαστρεβλωµ�νες.  
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Λ�ση:  Βεβαιωθε�τε  �τι:  

v   Το  πρ�γραµµα  οδ�γησης  οθ�νης  (display  device  driver)  �χει  εγκατασταθε�  σωστ�.  

v   Η αν�λυση  οθ�νης  και  η ποι�τητα  χρωµ�των  �χουν  οριστε�  σωστ�.  

v   Ο τ�πος  οθ�νης  ε�ναι  σωστ�ς.

Για  να  ελ�γξετε  αυτ�ς  τις  ρυθµ�σεις,  κ�ντε  τα ακ�λουθα:  

Πατ�στε  µε το δεξ�  πλ�κτρο  του  ποντικιο�  στην  επιϕ�νεια  εργασ�ας  και  επιλ�ξτε  Ιδι�τητες  

για  να  ανο�ξει  το παρ�θυρο  Ιδι�τητες  οθ�νης  (Display  Properties).  

1.   Επιλ�ξτε  την  καρτ�λα  Ρυθµ�σεις  (Settings). 

2.   Βεβαιωθε�τε  �τι  η αν�λυση  οθ�νης  και  η ποι�τητα  χρωµ�των  �χουν  οριστε�  σωστ�.  

3.   Επιλ�ξτε  Για προχωρηµ�νους  (Advanced). 

4.   Επιλ�ξτε  την  καρτ�λα  Προσαρµογ�ας  (Adapter). 

5.   Βεβαιωθε�τε  �τι  το �νοµα  του  προγρ�µµατος  οδ�γησης  συσκευ�ς  εµϕαν�ζεται  στο  

παρ�θυρο  µε τις  πληροϕορ�ες  για  τον  προσαρµογ�α.  

Σηµε�ωση:  Το �νοµα  του  προγρ�µµατος  πλο�γησης  συσκευ�ς  διαϕ�ρει  αν�λογα  µε το  

ολοκληρωµ�νο  κ�κλωµα  β�ντεο  (video  chip)  που  �χει  εγκατασταθε�  στον  υπολογιστ�  σας.  

6.   Πατ�στε  το κουµπ�  Ιδι#τητες  (Properties). Επιλ�ξτε  το τετραγων�διο  ″Κατ�σταση  

συσκευ�ς″ (Device  status)  και βεβαιωθε�τε  �τι η συσκευ�  λειτουργε�  σωστ�.  Ε�ν  �χι,  

πατ�στε  το κουµπ�  Αντιµετ�πιση  προβληµ	των  (Troubleshoot). 

7.   Επιλ�ξτε  την  καρτ�λα  Οθ#νη  (Monitor). 

8.   Βεβαιωθε�τε  �τι  οι πληροϕορ�ες  ε�ναι  σωστ�ς.  

9.   Πατ�στε  το κουµπ�  Ιδι#τητες  (Properties). Επιλ�ξτε  το τετραγων�διο  ″Κατ�σταση  

συσκευ�ς″ (Device  status)  και βεβαιωθε�τε  �τι η συσκευ�  λειτουργε�  σωστ�.  Ε�ν  �χι,  

πατ�στε  το κουµπ�  Αντιµετ�πιση  προβληµ	των  (Troubleshoot).
  

 Πρ#βληµα:  Εµϕαν�ζονται  λανθασµ�νοι  χαρακτ�ρες  στην  οθ�νη.  

Λ�ση:  Εγκαταστ�σατε  σωστ�  το λειτουργικ�  σ�στηµα  � την  εϕαρµογ�;  Ε�ν  �χει  εγκατασταθε�  και 

ρυθµιστε�  σωστ�,  ζητ�στε  την επισκευ�  του  υπολογιστ�.
  

 Πρ#βληµα:  Ορισµ�νες  κουκκ�δες  λε�πουν  � εµϕαν�ζονται  ξ�θωρες  � πολ�  �ντονες  στην  οθ�νη  κ�θε  ϕορ�  

που  ανο�γετε  τον  υπολογιστ�  σας.  

Λ�ση:  Πρ�κειται  για  �να  χαρακτηριστικ�  της  τεχνολογ�ας  TFT. Η οθ�νη  του υπολογιστ�  σας  

περι�χει  πολλο�ς  ηµιαγωγο�ς  TFT  (thin-film  transistors).  =νας  µικρ�ς  αριθµ�ς  αυτ!ν  των 

ηµιαγωγ!ν  µπορε�  να µη λειτουργο�ν  σωστ�,  µε αποτ�λεσµα  να λε�πουν  κ�ποιες  κουκκ�δες  � 

να  εµϕαν�ζονται  ξ�θωρες  � πολ�  �ντονες.
  

 Πρ#βληµα:  Εµϕαν�ζεται  το µ�νυµα  “Unable  to create  overlay  window  (∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η δηµιουργ�α  

επικαλυπτ�µενου  παραθ�ρου)”  �ταν  επιχειρε�τε  να ξεκιν�σετε  την  αναπαραγωγ�  κ�ποιου  

DVD.  

�
∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η αναπαραγωγ�  β�ντεο  � DVD  � η εκτ�λεση  ηλεκτρονικ!ν  παιχνιδι!ν  � η 

ποι�τητα  της  εικ�νας  τους  ε�ναι  πολ�  κακ�.  
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Λ�ση:  Κ�ντε  �να  απ�  τα ακ�λουθα:  

v   Ε�ν  χρησιµοποιε�τε  χρ!µατα  32-bit,  αλλ�ξτε  την  αν�λυση  χρωµ�των  σε 16-bit.  

v   Ε�ν  χρησιµοποιε�τε  διαστ�σεις  επιϕ�νειας  εργασ�ας  1280×1024 � παραπ�νω  (επιλογ�  

Περιοχ�  οθ�νης),  µει!στε  τις διαστ�σεις  αυτ�ς,  καθ!ς  και την  αν�λυση  χρωµ�των.
  

Προβλ�µατα µε την µπαταρ�α 

 Πρ#βληµα:  ∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η πλ�ρης  ϕ�ρτιση  της  µπαταρ�ας  µε χρ�ση  της  µεθ�δου  του  τερµατισµο�  

λειτουργ�ας  (power-off)  στον  τυπικ�  χρ�νο  ϕ�ρτισης  για  τον  υπολογιστ�  σας.  

Λ�ση:  Για  περισσ�τερες  λεπτοµ�ρειες,  ανατρ�ξτε  στην  κατηγορ�α  ″Battery  and  power″ κ�τω  απ�  

″Troubleshooting″  στην  εν�τητα  ″Problem  solving″ στο  βο�θηµα  Access  Help.
  

 Πρ#βληµα:  Η λειτουργ�α  του  υπολογιστ�  σας  τερµατ�ζεται  πριν  εµϕανιστε�  η �νδειξη  κατ�στασης  

µπαταρ�ας  ″κεν�″. 

� 

Ο υπολογιστ�ς  σας  λειτουργε�  µετ�  την  εµϕ�νιση  της �νδειξης  κατ�στασης  µπαταρ�ας  

″κεν�″. 

Λ�ση:  Αποϕορτ�στε  την  µπαταρ�α  και  ϕορτ�στε  την  ξαν�.
  

 Πρ#βληµα:  Ο χρ�νος  λειτουργ�ας  για  µια  πλ�ρως  ϕορτισµ�νη  λειτουργ�α  ε�ναι  πολ�  σ�ντοµος.  

Λ�ση:  Για  περισσ�τερες  λεπτοµ�ρειες,  ανατρ�ξτε  στην  κατηγορ�α  ″Battery  and  power″ κ�τω  απ�  

″Troubleshooting″  στην  εν�τητα  ″Problem  solving″ στο  βο�θηµα  Access  Help.
  

 Πρ#βληµα:  Ο υπολογιστ�ς  δεν  λειτουργε�  µε µια  πλ�ρως  ϕορτισµ�νη  µπαταρ�α.  

Λ�ση:  Μπορε�  να ε�ναι  ενεργ�  η προστασ�α  υπ�ρτασης  (surge protector)  στην  µπαταρ�α.  Κλε�στε  τον  

υπολογιστ�  για �να  λεπτ�  για να  γ�νει  επαναϕορ�  της  προστασ�ας  υπ�ρτασης.  Στη  συν�χεια  

αν�ψτε  τον  υπολογιστ�  ξαν�.
  

 Πρ#βληµα:  Η µπαταρ�α  δεν ϕορτ�ζεται.  

Λ�ση:  Για  περισσ�τερες  λεπτοµ�ρειες,  ανατρ�ξτε  στην  κατηγορ�α  ″Battery  and  power″ κ�τω  απ�  

″Troubleshooting″  στην  εν�τητα  ″Problem  solving″ στο  βο�θηµα  Access  Help.
  

Πρ�βληµα µε τη µον�δα σκληρο� δ�σκου 

 Πρ#βληµα:  Η µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  δεν  λειτουργε�.  

Λ�ση:  Στο  µενο�  Boot  του  προγρ�µµατος  BIOS  Setup  Utility,  βεβαιωθε�τε  �τι η µον�δα  σκληρο�  

δ�σκου  �χει  συµπεριληϕθε�  σωστ�  στη  σειρ�  εκκ�νησης  (Boot  Sequence).
  

Πρ�βληµα εκκ�νησης 

 Πρ#βληµα:  ∆εν  γ�νεται  εκκ�νηση  του λειτουργικο�  συστ�µατος  Microsoft® Windows.  
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Λ�ση:  Χρησιµοποι�στε  το χ!ρο  εργασ�ας  του  προγρ�µµατος  Rescue  and  Recovery  για να λ�σετε  � να 

προσδιορ�σετε  την  αιτ�α  του  προβλ�µατος  που  αντιµετωπ�ζετε.  Για  περισσ�τερες  

λεπτοµ�ρειες  σχετικ�  µε  το πρ�γραµµα  Rescue  and Recovery,  βλ. το Κεϕ�λαιο  4, “Επιλογ�ς  

αποκατ�στασης”,  στη  σελ�δα  25.
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Πρ�βληµα εξακρ�βωσης δακτυλικο� αποτυπ�µατος 

 Πρ#βληµα:  ∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η εγγραϕ�  � η εξακρ�βωση  του  δακτυλικο�  σας  αποτυπ!µατος.  

Λ�ση:  Για  να  βελτι!σετε  την κατ�σταση,  δοκιµ�στε  τα ακ�λουθα:  

v   Καθαρ�στε  και στεγν!στε  καλ�  τα χ�ρια  σας.  

v   Εγγρ�ψτε  και  χρησιµοποι�στε  κ�ποιο  �λλο  δ�χτυλο  για  την εξακρ�βωση  στοιχε�ων.  

v   Ε�ν  τα χ�ρια  σας  ε�ναι  πολ�  στεγν�,  βρ�ξτε  τα ελαϕρ�  µε κ�ποιο  λοσι�ν.

Για  περισσ�τερες  λεπτοµ�ρειες,  ανατρ�ξτε  στην  κατηγορ�α  ″Fingerprint  reader″ κ�τω  απ�  

″Troubleshooting″ στην  εν�τητα  ″Problem  solving″ στο  βο�θηµα  Access  Help.
  

-λλα προβλ�µατα 

 Πρ#βληµα:  Ο υπολογιστ�ς  δεν αποκρ�νεται.  

Λ�ση:  v   Για  να  τερµατ�σετε  τη λειτουργ�α  του υπολογιστ�,  πατ�στε  και  κρατ�στε  πατηµ�νο  το 

διακ�πτη  λειτουργ�ας  για  4 δευτερ�λεπτα  � παραπ�νω.  Ε�ν  ο υπολογιστ�ς  ακ�µα  δεν  

αποκρ�νεται,  αϕαιρ�στε  το µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  και την  µπαταρ�α.  

v   Ο υπολογιστ�ς  σας  µπορε�  να κλειδ!σει  �ταν  µεταβε�  σε κατ�σταση  αναµον�ς  κατ�  τη 

δι�ρκεια  µιας  διαδικασ�ας  επικοινων�ας.  Απενεργοποι�στε  το χρονιστ�  για  τη  µετ�βαση  σε 

κατ�σταση  αναµον�ς  �ταν  εργ�ζεστε  στο  δ�κτυο.
  

 Πρ#βληµα:  Ο υπολογιστ�ς  δεν κλε�νει  µε  το διακ�πτη  λειτουργ�ας.  

Λ�ση:  Ε�ν  η ενδεικτικ�  λυχν�α  της  κατ�στασης  αναµον�ς  ε�ναι  αναµµ�νη  και  εργ�ζεστε  µε την 

µπαταρ�α  ως  πηγ�  ρε�µατος,  ε�τε  αντικαταστ�στε  την  µπαταρ�α  µε µια �λλη  που  ε�ναι  πλ�ρως  

ϕορτισµ�νη  � συνδ�στε  τον  υπολογιστ�  µ�σω  του  µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  

στην  πρ�ζα.  

Ε�ν  το  πρ�βληµα  εξακολουθε�  να παρουσι�ζεται,  πατ�στε  και  κρατ�στε  πατηµ�νο  το 

διακ�πτη  λειτουργ�ας  για 4 δευτερ�λεπτα  � παραπ�νω.  =τσι  αναγκ�ζετε  τον  υπολογιστ�  να 

τερµατ�σει  τη λειτουργ�α  του.
  

 Πρ#βληµα:  Ο υπολογιστ�ς  δεν ξεκιν�  απ�  τη συσκευ�  που  θ�λετε.  

Λ�ση:  Μεταβε�τε  στο µενο�  Startup του  προγρ�µµατος  BIOS  Setup  Utility.  Βεβαιωθε�τε  �τι η σειρ�  

εκκ�νησης  (Boot  Sequence)  στο  πρ�γραµµα  BIOS  Setup  Utility  �χει  οριστε�  �τσι  !στε  ο 

υπολογιστ�ς  να ξεκιν�  τη λειτουργ�α  του απ�  τη συσκευ�  που  θ�λετε.  

Βεβαιωθε�τε  επ�σης  �τι  η συσκευ�  απ�  την  οπο�α  ο υπολογιστ�ς  ξεκιν�  τη λειτουργ�α  του 

ε�ναι  ενεργοποιηµ�νη  (enabled).  Στο  µενο�  Boot  του προγρ�µµατος  BIOS  Setup  Utility,  

βεβαιωθε�τε  �τι  η συσκευ�  �χει  συµπεριληϕθε�  σωστ�  στη  σειρ�  εκκ�νησης  (Boot  Sequence).
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Κεϕ�λαιο  4. Επιλογ ς  αποκατ�στασης  

Χρ�ση του προγρ�µµατος Rescue and Recovery 

Ε�ν  τα  Windows  δεν  λειτουργο�ν  σωστ�,  χρησιµοποι�στε  το  χ!ρο  εργασ�ας  του  

προγρ�µµατος  Rescue  and  Recovery  για  να  λ�σετε  � να  προσδιορ�σετε  την  αιτ�α  του  

προβλ�µατος  που  αντιµετωπ�ζετε.  Εκτελ�στε  τις  ακ�λουθες  εν�ργειες:  

1.    Κλε�στε  το  PC  σας  και  αν�ψτε  το  ξαν�.  

2.    @ταν  εµϕανιστε�  η αρχικ�  οθ�νη,  πατ�στε  το  πλ�κτρο  Lenovo  Care.  

3.    @ταν  ανο�ξει  ο χ!ρος  εργασ�ας  του  προγρ�µµατος  Rescue  and  Recovery,  

µπορε�τε  να  κ�νετε  τα  ακ�λουθα:  

v   Να  διασ!σετε  και  να  επαναϕ�ρετε  τα  αρχε�α  και  τους  ϕακ�λους  σας  � τα  

εϕεδρικ�  τους  αντ�γραϕα.  

v   Να  ορ�σετε  παραµ�τρους  του  συστ�µατος  και  κωδικο�ς  πρ�σβασης.  

v   Να  ασχοληθε�τε  µε  την  επ�λυση  και  δι�γνωση  προβληµ�των  

χρησιµοποι!ντας  διαγνωστικ�  εργαλε�α.

Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τη  χρ�ση  των  λειτουργι!ν  του  

προγρ�µµατος  Rescue  and  Recovery, ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Recovery  overview”  

στο  σ�στηµα  ηλεκτρονικ�ς  βο�θειας  Access  Help.  

Επαναϕορ� εργοστασιακ�ν περιεχοµ νων 

Αντ�  να  παρ�χει  �να  CD  αποκατ�στασης  � �να  CD  των  Windows® µε  τον  

υπολογιστ�  σας,  η Lenovo  παρ�χει  πιο  απλ�ς  µεθ�δους  για  την  εκτ�λεση  των  

εργασι!ν  που  σχετ�ζονται  συν�θως  µε  τα  CD  αυτ�.  Τα  αρχε�α  και  τα  προγρ�µµατα  

που  επιτρ�πουν  τη  χρ�ση  αυτ!ν  των  εναλλακτικ!ν  µεθ�δων  βρ�σκονται  στο  

σκληρ�  σας  δ�σκο,  εξαλε�ϕοντας  �τσι  την  αν�γκη  να  εντοπ�σετε  CD  που  

ενδεχοµ�νως  δεν  θυµ�στε  τη  θ�ση  ϕ�λαξ�ς  τους  και  αποϕε�γοντας  τα  προβλ�µατα  

που  σχετ�ζονται  µε  τη  χρ�ση  µιας  λανθασµ�νης  �κδοσης  εν�ς  CD.  

=να  πλ�ρες  εϕεδρικ�  αντ�γραϕο  �λων  των  αρχε�ων  και  προγραµµ�των  που  

προεγκαταστ�θηκαν  απ�  τη  Lenovo  στον  υπολογιστ�  σας  βρ�σκεται  σε  µια  κρυϕ�  

προστατευµ�νη  περιοχ�,  � διαµ�ρισµα  (partition),  του  σκληρο�  δ�σκου.  Παρ�λο  

που  πρ�κειται  για  µια  κρυϕ�  περιοχ�,  τα  εϕεδρικ�  αντ�γραϕα  στο  συγκεκριµ�νο  

διαµ�ρισµα  καταλαµβ�νουν  χ!ρο  στο  σκληρ�  δ�σκο.  Κατ�  συν�πεια,  �ταν  

ελ�γχετε  τη  χωρητικ�τητα  του  σκληρο�  σας  δ�σκου  σ�µϕωνα  µε  τα  Windows,  

ενδ�χεται  να  διαπιστ!σετε  �τι  η  συνολικ�  χωρητικ�τητα  του  δ�σκου  σας  ε�ναι  

µικρ�τερη  απ’  �,τι  περιµ�νατε.  Η  διαϕορ�  αυτ�  οϕε�λεται  στα  περιεχ�µενα  του  

κρυϕο�  διαµερ�σµατος.  
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Το  πρ�γραµµα  αποκατ�στασης  προϊ�ντος  (Product  Recovery  Program)  που  

περι�χεται  σε  αυτ�  την  περιοχ�  σας  επιτρ�πει  να  επαναϕ�ρετε  τα  πλ�ρη  

περιεχ�µενα  του  σκληρο�  σας  δ�σκου  στην  �δια  κατ�σταση  µε  την  οπο�α  

παραδ�θηκε  αρχικ�  απ�  το  εργοστ�σιο.  

Σηµε�ωση:   Για  την  ολοκλ�ρωση  της  διαδικασ�ας  αποκατ�στασης  µπορε�  να  

απαιτο�νται  µερικ�ς  !ρες.  

Για  να  επαναϕ�ρετε  τα  αρχικ�  περιεχ�µενα  του  σκληρο�  δ�σκου,  κ�ντε  τα  

ακ�λουθα:  

Προσοχ�:  @λα  τα  αρχε�α  στο  κ�ριο  διαµ�ρισµα  του  σκληρο�  δ�σκου  (συν�θως  η 

µον�δα  C)  θα  χαθο�ν  κατ�  τη  διαδικασ�α  αποκατ�στασης.  @µως,  πριν  αρχ�σει  η 

αντικατ�σταση  οποιωνδ�ποτε  δεδοµ�νων,  θα  σας  δοθε�  η δυνατ�τητα  να  

αποθηκε�σετε  �να  � περισσ�τερα  αρχε�α  σε  �λλα  µ�σα  αποθ�κευσης.  

1.   Ε�ν  ε�ναι  εϕικτ�,  αποθηκε�στε  �λα  τα  αρχε�α  σας  και  τερµατ�στε  τη  λειτουργ�α  

του  λειτουργικο�  συστ�µατος.  

2.   Σβ�στε  τον  υπολογιστ�  σας  για  τουλ�χιστον  5 δευτερ�λεπτα.  

3.   Β�λτε  το  διακ�πτη  ασ�ρµατης  ραδιοεπικοινων�ας  στον  υπολογιστ�  σας  στη  

θ�ση  On.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  ξεχ�σετε  να  β�λετε  το  διακ�πτη  ασ�ρµατης  ραδιοεπικοινων�ας  

σας  στη  θ�ση  On,  η κ�ρτα  ασ�ρµατης  σ�νδεσης  δεν  θα  

αναγνωριστε�  και  το  πρ�γραµµα  οδ�γησης  της  κ�ρτας  ασ�ρµατης  

σ�νδεσης  δεν  θα  περιληϕθε�  στο  σ�στηµ�  σας.  

4.   Αν�ψτε  τον  υπολογιστ�.  Παρακολουθ�στε  προσεκτικ�  τις  πληροϕορ�ες  στην  

οθ�νη  καθ!ς  γ�νεται  εκκ�νηση  του  PC  σας.  @ταν  εµϕανιστε�  η αρχικ�  οθ�νη,  

πατ�στε  το  πλ�κτρο  Lenovo  Care.  Ανο�γει  ο χ!ρος  εργασ�ας  του  Rescue  and  

Recovery.  

5.   Επιλ�ξτε  Restore  your  system  (Επαναϕορ�  του  συστ�µατος  σας),  στη  συν�χεια  

επιλ�ξτε  Restore  my  hard drive  to  the  original  factory  state  (Επαναϕορ�  του  

σκληρο�  δ�σκου  στην  αρχικ�  εργοστασιακ�  κατ�σταση)  και  ακολουθ�στε  τις  

οδηγ�ες  που  σας  παρ�χονται  στην  οθ�νη.

Αποκατ�σταση δεδοµ νων 

Ε�ν  εκτελ�σατε  µια  διαδικασ�α  εϕεδρικ�ς  αποθ�κευσης  χρησιµοποι!ντας  το  

πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery,  θα  �χετε  επ�σης  �να  � περισσ�τερα  εϕεδρικ�  

αντ�γραϕα  που  αντιπροσωπε�ουν  τα  περιεχ�µενα  του  σκληρο�  δ�σκου  σε  

διαϕορετικ�ς  χρονικ�ς  στιγµ�ς.  Αυτ�  τα  εϕεδρικ�  αντ�γραϕα  µπορε�  να  ε�ναι  

αποθηκευµ�να  στο  σκληρ�  δ�σκο,  σε  µια  µον�δα  δικτ�ου  � σε  κ�ποιο  αϕαιρ�σιµο  

µ�σο  αποθ�κευσης,  αν�λογα  µε  την  επιλογ�  που  κ�νατε  κατ�  τη  δι�ρκεια  της  

διαδικασ�ας  εϕεδρικ�ς  αποθ�κευσης.  

Επιλογ�ς αποκατ�στασης  
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Μπορε�τε  να  χρησιµοποι�σετε  ε�τε  το  πρ�γραµµα  Rescue  and  Recovery  ε�τε  το  

χ!ρο  εργασ�ας  του  Rescue  and  Recovery  για  να  επαναϕ�ρετε  τα  περιεχ�µενα  του  

σκληρο�  δ�σκου  σε  κ�ποια  προγεν�στερη  κατ�σταση  χρησιµοποι!ντας  

οποιαδ�ποτε  απ�  τα  εϕεδρικ�  αντ�γραϕα.  Ο χ!ρος  εργασ�ας  του  Rescue  and  

Recovery  λειτουργε�  ανεξ�ρτητα  απ�  το  λειτουργικ�  σ�στηµα  Windows.  Συνεπ!ς  

µπορε�τε  να  τον  ενεργοποι�σετε  πατ!ντας  το  πλ�κτρο  Lenovo  Care  �ταν  

εµϕανιστε�  η σχετικ�  προτροπ�  κατ�  τη  δι�ρκεια  της  διαδικασ�ας  εκκ�νησης.  

Αϕο�  ανο�ξει  ο χ!ρος  εργασ�ας  του  Rescue  and  Recovery  µπορε�τε  να  εκτελ�σετε  

µια  διαδικασ�α  αποκατ�στασης,  ακ�µα  και  ε�ν  δεν  ε�ναι  δυνατ�  η �ναρξη  των  

Windows.  

Επιλογ�ς αποκατ�στασης 
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Κεϕ�λαιο  5. Αναβ�θµιση  και  αντικατ�σταση  συσκευ�ν  

Αντικατ�σταση της µπαταρ�ας 

 

 

Σηµαντικ#  

∆ιαβ�στε  τον  Οδηγ�  ασϕ�λειας  και  εγγ�ησης  πριν  προχωρ�σετε  στην  

αντικατ�σταση  της  µπαταρ�ας.

 1.    Σβ�στε  τον  υπολογιστ�  � µεταβε�τε  σε κατ	σταση  αδρ	νειας  (hibernation  

mode).  Στη  συν�χεια  αποσυνδ�στε  το  µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  

ρε�µατος  και  �λα  τα  καλ!δια  απ�  τον  υπολογιστ�.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  χρησιµοποιε�τε  µια  κ�ρτα  PC  Card,  µπορε�  να  µην  ε�ναι  δυνατ�  

η µετ�βαση  του  υπολογιστ�  σε  κατ�σταση  αδρ�νειας.  Ε�ν  συµβε�  

κ�τι  τ�τοιο,  τ�τε  σβ�στε  τον  υπολογιστ�.  

2.    Κλε�στε  την  οθ�νη  του  υπολογιστ�  και  γυρ�στε  τον  υπολογιστ�  αν�ποδα.  

3.    Ξεκλειδ!στε  την  µπαταρ�α  στα  αριστερ�  µετακιν!ντας  το  διακ�πτη  �1�  στη  

θ�ση  ξεκλειδ!µατος.  

1

1

  

  

4.    Ξεκλειδ!στε  την  µπαταρ�α  απ�  π�νω  µετακιν!ντας  το  διακ�πτη  �2�  στη  θ�ση  

ξεκλειδ!µατος  και  κρατ!ντας  το στη  θ�ση  αυτ�  αϕαιρ�στε  την  µπαταρ�α  �3�.
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2

3

5.   Εγκαταστ�στε  µια  ν�α  µπαταρ�α.
  

  

6.   Βεβαιωθε�τε  �τι  ο διακ�πτης  ασϕ�λειας  της  µπαταρ�ας  ε�ναι  στη  θ�ση  

κλειδ!µατος.
  

  

7.   Γυρ�στε  τον  υπολογιστ�  στην  κανονικ�  του  θ�ση.  Συνδ�στε  το  µετασχηµατιστ�  

εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  και  τα  καλ!δια  στον  υπολογιστ�.

Αντικατ�σταση της µπαταρ�ας  
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Αναβ�θµιση της µον�δας σκληρο� δ�σκου 

 

 

Σηµαντικ#  

∆ιαβ�στε  τον  Οδηγ�  ασϕ�λειας  και  εγγ�ησης  πριν  προχωρ�σετε  στην  

αντικατ�σταση  της  µον�δας  σκληρο�  δ�σκου.

 Μπορε�τε  να  αυξ�σετε  τη  χωρητικ�τητα  αποθ�κευσης  του  υπολογιστ�  σας  

αντικαθιστ!ντας  τη  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  µε  κ�ποια  που  �χει  µεγαλ�τερη  

χωρητικ�τητα.  Μπορε�τε  να  αγορ�σετε  µια  ν�α  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  απ�  το  

µεταπωλητ�  Lenovo  σας  � απ�  κ�ποιον  εκπρ�σωπο  µ�ρκετινγκ.  

Σηµει�σεις:   

1.    Αντικαταστ�στε  τη  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  µ�νο  για  να  την  αναβαθµ�σετε  � 

για  να  επισκευαστε�.  Οι  υποδοχ�ς  σ�νδεσης  και  η θ�κη  του  σκληρο�  δ�σκου  

δεν  ε�ναι  σχεδιασµ�νες  για  την  τακτικ�  αλλαγ�  � ανταλλαγ�  µον�δων  δ�σκου.  

2.    Ο χ!ρος  εργασ�ας  του  Rescue  and  Recovery  και  το  πρ�γραµµα  Product  Recovery  

δεν  θα  περιλαµβ�νονται  στη  ν�α  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου.
 

 

Προσοχ�  

Χειρισµ#ς  µον	δας  σκληρο�  δ�σκου  

v   Μην  αϕ�σετε  τη  µον�δα  να  π�σει  � να  υποστε�  οποιουσδ�ποτε  ϕυσικο�ς  

κραδασµο�ς.  Τοποθετ�στε  τη  µον�δα  σε  κ�ποιο  µαλακ�  υλικ�,  π.χ.  �να  

κοµµ�τι  �ϕασµα,  που  απορροϕ�  το  ϕυσικ�  κραδασµ�.  

v   Μην  πι�σετε  το  περ�βληµα  της  µον�δας.  

v   Μην  αγγ�ξετε  την  υποδοχ�  σ�νδεσης.

Η  µον�δα  ε�ναι  π�ρα  πολ�  ευα�σθητη.  Ο λανθασµ�νος  χειρισµ�ς  της  µπορε�  

να  προκαλ�σει  ζηµι�  και  οριστικ�  απ!λεια  δεδοµ�νων  απ�  το  σκληρ�  δ�σκο.  

Πριν  αϕαιρ�σετε  τη  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου,  συνιστ�ται  να  δηµιουργ�σετε  

�να  εϕεδρικ�  αντ�γραϕο  �λων  των  πληροϕορι!ν  στο  σκληρ�  δ�σκο  και  στη  

συν�χεια  να  κλε�σετε  τον  υπολογιστ�.  Μην  αϕαιρ�σετε  τη  µον�δα  �ταν  το  

σ�στηµα  βρ�σκεται  σε  λειτουργ�α  � �ταν  ε�ναι  σε  κατ�σταση  αναµον�ς  

(standby)  � αδρ�νειας  (hibernation).

 Για  να  αντικαταστ�σετε  τη  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου,  κ�ντε  τα  ακ�λουθα:  

1.    Σβ�στε  τον  υπολογιστ�. Στη  συν�χεια  αποσυνδ�στε  το  µετασχηµατιστ�  

εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  και  �λα  τα  καλ!δια  απ�  τον  υπολογιστ�.  

2.    Κλε�στε  την  οθ�νη  του  υπολογιστ�  και  γυρ�στε  τον  υπολογιστ�  αν�ποδα.  

3.    Αϕαιρ�στε  την  µπαταρ�α.  

4.    Αϕαιρ�στε  τις  δ�ο  β�δες  �1�  και  αϕαιρ�στε  το  κ�λυµµα  του  σκληρο�  δ�σκου  

�2�.

Αναβ�θµιση της µον�δας σκληρο� δ�σκου 
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1

1

2

5.   Γλιστρ�στε  τη  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  προς  το  �κρο  του  υπολογιστ�  για  να  

την  απελευθερ!σετε  και  στη  συν�χεια  τραβ�ξτε  τη  λαβ�  προς  τα  π�νω  για  να  

αϕαιρ�σετε  τη  µον�δα.
  

  

6.   Τοποθετ�στε  τη  ν�α  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  στη  θ�κη  και  στη  συν�χεια  

στερε!στε  την  καλ�.

Αναβ�θµιση της µον�δας σκληρο� δ�σκου  
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7.    Ευθυγραµµ�στε  τη  µπροστιν�  πλευρ�  του  καλ�µµατος  του  σκληρο�  δ�σκου  �1�, 

επανατοποθετ�στε  το  κ�λυµµα  �2�  και  σϕ�ξτε  τις  δ�ο  β�δες  �3�.

3

3

1

2

1

  

  

8.    Εγκαταστ�στε  ξαν�  την  µπαταρ�α.  

9.    Γυρ�στε  τον  υπολογιστ�  στην  κανονικ�  του  θ�ση.  Συνδ�στε  το  µετασχηµατιστ�  

εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  και  τα  καλ!δια  στον  υπολογιστ�.

Αντικατ�σταση µν�µης 

 

 

Σηµαντικ#  

∆ιαβ�στε  τον  Οδηγ�  ασϕ�λειας  και  εγγ�ησης  πριν  προχωρ�σετε  στην  

αντικατ�σταση  µν�µης.

 Η  α�ξηση  της  χωρητικ�τητας  µν�µης  ε�ναι  �νας  αποτελεσµατικ�ς  τρ�πος  για  να  

επιταχ�νετε  την  εκτ�λεση  προγραµµ�των.  Μπορε�τε  να  αυξ�σετε  την  ποσ�τητα  

µν�µης  στον  υπολογιστ�  σας  εγκαθιστ!ντας  µια  µον�δα  µν�µης  DDR  2 (double  

data  rate  2)  συγχρονισµ�νης  DRAM  (dynamic  random  access  memory)  SO-DIMM  

Αναβ�θµιση της µον�δας σκληρο� δ�σκου 
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(small  outline  dual  inline  memory  module),  διαθ�σιµη  ως  προαιρετικ�  επιλογ�,  στην  

υποδοχ�  µν�µης  του  υπολογιστ�  σας.  ∆ιατ�θενται  µον�δες  SO-DIMM  µε  

διαϕορετικ�  χαρακτηριστικ�.  

Σηµε�ωση:   Χρησιµοποιε�τε  µ�νο  τ�πους  µν�µης  που  υποστηρ�ζονται  απ�  τον  

υπολογιστ�  σας.  Ε�ν  δεν  εγκαταστ�σετε  σωστ�  την  επ�κταση  µν�µης  

� εγκαταστ�σετε  �ναν  τ�πο  µν�µης  που  δεν  υποστηρ�ζεται,  θα  

ακουστε�  �να  προειδοποιητικ�  ηχητικ�  σ�µα  µ�λις  προσπαθ�σετε  να  

εκκιν�σετε  τον  υπολογιστ�.  

Για  να  εγκαταστ�σετε  µια  µον�δα  SO-DIMM,  κ�ντε  τα  ακ�λουθα:  

 1.    Αγγ�ξτε  �να  µεταλλικ�  τραπ�ζι  � �να  γειωµ�νο  µεταλλικ�  αντικε�µενο.  Με  

την  εν�ργεια  αυτ�  ελαττ!νεται  ο στατικ�ς  ηλεκτρισµ�ς  του  σ!µατ�ς  σας,  ο 

οπο�ος  µπορε�  να  προκαλ�σει  ζηµι�  στη  µον�δα  SO-DIMM.  Μην  αγγ�ξετε  την  

επαϕ�  της  µον�δας  SO-DIMM.  

 2.    Σβ�στε  τον  υπολογιστ�. Στη  συν�χεια  αποσυνδ�στε  το  µετασχηµατιστ�  

εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  και  �λα  τα  καλ!δια  απ�  τον  υπολογιστ�.  

 3.    Κλε�στε  την  οθ�νη  του  υπολογιστ�  και  γυρ�στε  τον  υπολογιστ�  αν�ποδα.  

 4.    Αϕαιρ�στε  την  µπαταρ�α.  

 5.    Αν�λογα  µε  τον  τ�πο  του  καλ�µµατος  της  υποδοχ�ς  µν�µης,  ξεσϕ�ξτε  τη  β�δα  

� τις  β�δες  �1�  στο  κ�λυµµα  και  αϕαιρ�στε  το  �2�, �πως  απεικον�ζεται  στις  

εικ�νες.  

Κ�λυµµα  υποδοχ�ς  µε  µ�α  β�δα:

2
1

  

 

Κ�λυµµα  υποδοχ�ς  µε  τρεις  β�δες:

Αντικατ�σταση µν�µης  
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1

1
2

1

6.   Ε�ν  �χουν  �δη  εγκατασταθε�  δ�ο  µον�δες  SO-DIMM  στις  υποδοχ�ς  µν�µης,  

τ�τε  αϕαιρ�στε  µ�α  απ�  τις  δ�ο  για  να  κ�νετε  χ!ρο  για  τη  ν�α  µον�δα  

σπρ!χνοντας  ταυτ�χρονα  προς  τα  �ξω  τους  σϕιχτ�ρες  και  στις  δ�ο  πλευρ�ς  

της  υποδοχ�ς.  Φυλ�ξτε  την  κ�ρτα  για  µελλοντικ�  χρ�ση.  

 Κ�λυµµα  υποδοχ�ς  µε µ�α  β�δα:
 

Κ�λυµµα  υποδοχ�ς  µε τρεις  β�δες:
 

  

 7.   Εντοπ�στε  την  εγκοπ�  στην  επαϕ�  της  µον�δας  SO-DIMM.
 Προσοχ�:   Για  να  αποϕ�γετε  την  πρ�κληση  ζηµι�ς  στη  µον�δα  SO-DIMM,  

µην  αγγ�ξετε  την  επαϕ�  της  κ�ρτας.  

 8.   Τοποθετ!ντας  την  πλευρ�  της  µον�δας  SO-DIMM  µε  την  εσοχ�  στην  επαϕ�  

της  υποδοχ�ς,  προσαρµ�στε  τη  µον�δα  SO-DIMM  σταθερ�  στην  υποδοχ�  υπ�  

γων�α  20  µοιρ!ν  �1�  και  στη  συν�χεια  σπρ!ξτε  την  προς  τα  κ�τω  �2�. 

Αντικατ�σταση µν�µης 
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Κ�λυµµα  υποδοχ�ς  µε µ�α β�δα:

2

1

 

Κ�λυµµα  υποδοχ�ς  µε τρεις  β�δες:

2

1

 

12

 

  

 9.    Σπρ!ξτε  τη  µον�δα  SO-DIMM  προς  τα  κ�τω  µ�χρι  να  ασϕαλ�σει  στη  θ�ση  της.  

10.    Βεβαιωθε�τε  �τι  η κ�ρτα  �χει  στερεωθε�  σωστ�  στην  υποδοχ�  και  �τι  δεν  

µπορε�  ε�κολα  να  βγει  απ�  τη  θ�ση  της.  

11.    Αν�λογα  µε  τον  τ�πο  του  καλ�µµατος  της  υποδοχ�ς  µν�µης,  ευθυγραµµ�στε  τη  

µπροστιν�  πλευρ�  του  καλ�µµατος  �1�, τοποθετ�στε  το  στη  θ�ση  του  �2�  και  

σϕ�ξτε  τις  β�δες  �3�  για  να  στερε!σετε  το  κ�λυµµα,  �πως  απεικον�ζεται  στις  

εικ�νες.  

Αντικατ�σταση µν�µης  
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Κ�λυµµα  υποδοχ�ς  µε  µ�α  β�δα:

2
3

1

1

  

 

Κ�λυµµα  υποδοχ�ς  µε  τρεις  β�δες:

3

1

1

3
2

3

  

 

Προσοχ�:   @ταν  �χετε  προσθ�σει  � αναβαθµ�σει  µια  µον�δα  SO-DIMM,  µη  

χρησιµοποι�σετε  τον  υπολογιστ�  σας  πριν  κλε�σετε  το  κ�λυµµα  της  

υποδοχ�ς  µν�µης.  Ποτ�  µη  χρησιµοποιε�τε  τον  υπολογιστ�  �ταν  το  κ�λυµµα  

ε�ναι  ανοιχτ�.  

12.    Εγκαταστ�στε  ξαν�  την  µπαταρ�α.  

13.    Επαναϕ�ρετε  τον  υπολογιστ�  στην  κανονικ�  του  θ�ση  και  συνδ�στε  το  

µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος  και  τα  καλ!δια.  

Βεβαιωθε�τε  �τι  η µον�δα  SO-DIMM  �χει  εγκατασταθε�  σωστ�,  ως  εξ�ς:  

1.    Αν�ψτε  τον  υπολογιστ�.  

2.    @ταν  εµϕανιστε�  η αρχικ�  οθ�νη,  πατ�στε  F1.  Ανο�γει  η οθ�νη  του  

προγρ�µµατος  BIOS  Setup  Utility.  

Αντικατ�σταση µν�µης 

Κεϕ�λαιο  5. Αναβ�θµιση  και αντικατ�σταση  συσκευ!ν  37



3.   Στο  στοιχε�ο  ″Installed  Memory″ (Εγκατεστηµ�νη  µν�µη)  εµϕαν�ζεται  η 

συνολικ�  µν�µη  που  ε�ναι  εγκατεστηµ�νη  στον  υπολογιστ�  σας.
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Κεϕ�λαιο  6. Βο�θεια  και υπηρεσ�ες  

Λ�ψη βο�θειας και υπηρεσι�ν 

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

πληροϕορ�ες  για  υπολογιστ�ς  Lenovo,  θα  βρε�τε  µια  ευρε�α  γκ�µα  πηγ!ν  

πληροϕορι!ν  της  Lenovo  που  µπορο�ν  να  σας  βοηθ�σουν.  Στο  κεϕ�λαιο  αυτ�  

παρ�χονται  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  το  πο�  µπορε�τε  να  βρε�τε  πρ�σθετες  

πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  υπολογιστ�ς  Lenovo,  τι  πρ�πει  να  κ�νετε  αν  

αντιµετωπ�σετε  κ�ποιο  πρ�βληµα  µε  τον  υπολογιστ�  σας  και  ποιον  να  καλ�σετε  αν  

χρειαστε�τε  υπηρεσ�ες.  

Τα  Service  Packs  της  Microsoft  αποτελο�ν  τις  πιο  ενηµερωµ�νες  πηγ�ς  λογισµικο�  

για  προϊ�ντα  Windows.  ∆ιατ�θενται  για  µεταϕ�ρτωση  απ�  το  διαδ�κτυο  (µπορε�  να  

ισχ�ουν  κ�ποιες  χρε!σεις  σ�νδεσης)  � µ�σω  CD-ROM.  Για  πιο  συγκεκριµ�νες  

πληροϕορ�ες  και  διασυνδ�σεις,  µεταβε�τε  στο  δικτυακ�  τ�πο  www.microsoft.com.  

Για  τη  λ�ψη  τεχνικ�ς  υποστ�ριξης  κατ�  την  εγκατ�σταση  των  Service  Packs  � για  

ερωτ�σεις  σχετικ�  µε  τα  Service  Packs  του  προεγκατεστηµ�νου  προϊ�ντος  

Microsoft  Windows  στον  υπολογιστ�  σας,  ανατρ�ξτε  στην  ιστοσελ�δα  Microsoft  

Product  Support Services  στη  διε�θυνση  http://support.microsoft.com/directory/, � 

επικοινων�στε  µε  το  Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  Πελατ!ν  για  τη  χ!ρα  σας  στον  αριθµ�  

τηλεϕ!νου  που  θα  βρε�τε  στην  εν�τητα  “Παγκ�σµιος  Τηλεϕωνικ�ς  Κατ�λογος”  

στη  σελ�δα  46.  Σε  ορισµ�νες  περιπτ!σεις  απαιτε�ται  η καταβολ�  κ�ποιου  

χρηµατικο�  αντιτ�µου.  

Λ�ψη βο�θειας απ� το διαδ�κτυο 

Στο  δικτυακ�  τ�πο  της  Lenovo  στο  World  Wide Web  µπορε�τε  να  βρε�τε  τις  πιο  

πρ�σϕατες  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τους  υπολογιστ�ς  και  την  υποστ�ριξη  της  

Lenovo.  Η  διε�θυνση  της  αρχικ�ς  ιστοσελ�δας  της  Lenovo  ε�ναι  

http://www.lenovo.com.  

Μπορε�τε  να  βρε�τε  πληροϕορ�ες  υποστ�ριξης  για  τον  υπολογιστ�  Lenovo  3000  

σας  στη  διε�θυνση  www.lenovo.com/support. Εξερευν�στε  τις  διαθ�σιµες  

πληροϕορ�ες  σε  αυτ�  το  δικτυακ�  τ�πο  για  να  µ�θετε  π!ς  µπορε�τε  να  λ�σετε  

προβλ�µατα,  να  βρε�τε  ν�ους  τρ�πους  για  τη  χρ�ση  του  υπολογιστ�  σας  και  να  

ενηµερωθε�τε  για  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  που  κ�νουν  την  εργασ�α  µε  τον  

υπολογιστ�  Lenovo  ακ�µα  πιο  ε�κολη.  
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Επικοινων�α µε το Κ ντρο Υποστ�ριξης Πελ�των 

Αν  �χετε  προσπαθ�σει  να  επιλ�σετε  το  πρ�βληµα  µ�νοι  σας  και  χρει�ζεστε  

βο�θεια  κατ�  τη  δι�ρκεια  της  περι�δου  εγγ�ησης,  µπορε�τε  να  λ�βετε  βο�θεια  και  

πληροϕορ�ες  απ�  το  τηλ�ϕωνο  µ�σω  του  Κ�ντρου  Υποστ�ριξης  Πελατ!ν.  Οι  

ακ�λουθες  υπηρεσ�ες  ε�ναι  διαθ�σιµες  κατ�  τη  δι�ρκεια  της  περι�δου  εγγ�ησης:  

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

βοηθ�σει  να  διαπιστ!σετε  αν  υπ�ρχει  πρ�βληµα  µε  τον  υλικ�  εξοπλισµ�  και  να  

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

το  πρ�βληµα.  

v   Επισκευ�  υλικο�  εξοπλισµο�  Lenovo:  Αν  διαπιστωθε�  �τι  το  πρ�βληµα  

οϕε�λεται  σε  υλικ�  εξοπλισµ�  της  Lenovo  που  καλ�πτεται  απ�  εγγ�ηση,  

εκπαιδευµ�νο  προσωπικ�  υπηρεσι!ν  ε�ναι  �τοιµο  να  σας  παρ�σχει  τις  

κατ�λληλες  υπηρεσ�ες.  

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

απαιτο�νται  αλλαγ�ς  µετ�  την  π!ληση  του  προϊ�ντος.  Η Lenovo  � ο 

µεταπωλητ�ς  απ�  τον  οπο�ο  αγορ�σατε  το  προϊ�ν,  εϕ�σον  �χει  σχετικ�  

εξουσιοδ�τηση  απ�  τη  Lenovo,  θα  προβε�  σε  κατ�λληλες  για  τον  υλικ�  

εξοπλισµ�  σας  µηχανικ�ς  τροποποι�σεις  (engineering  changes).

∆εν  καλ�πτονται  τα  εξ�ς:  

v   Αντικατ�σταση  � χρ�ση  εξαρτηµ�των  που  δεν  �χουν  κατασκευαστε�  απ�  � για  

τη  Lenovo  καθ!ς  και  εξαρτηµ�των  που  δεν  καλ�πτονται  απ�  εγγ�ηση.  

Σηµε�ωση:   @λα  τα  καλυπτ�µενα  απ�  εγγ�ηση  εξαρτ�µατα  �χουν  �ναν  

επταψ�ϕιο  προσδιοριστικ�  αριθµ�,  της  µορϕ�ς  FRU  XXXXXXX  

v   Προσδιορισµ�ς  της  αιτ�ας  προβληµ�των  λογισµικο�  

v   Ρ�θµιση  του  BIOS  ως  τµ�µα  µιας  εγκατ�στασης  � αναβ�θµισης  

v   Αλλαγ�ς,  τροποποι�σεις  � αναβαθµ�σεις  προγραµµ�των  οδ�γησης  συσκευ!ν  

v   Εγκατ�σταση  και  συντ�ρηση  λειτουργικ!ν  συστηµ�των  δικτ�ων  (NOS)  

v   Εγκατ�σταση  και  συντ�ρηση  προγραµµ�των  εϕαρµογ!ν

Για  να  προσδιορ�σετε  ε�ν  η  µηχαν�  σας  καλ�πτεται  απ�  εγγ�ηση  και  ποια  ε�ναι  η 

ηµεροµην�α  λ�ξης  της  εγγ�ησης,  µεταβε�τε  στη  διε�θυνση  www.lenovo.com/
support,  επιλ�ξτε  Warranty  και  ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  σας  παρ�χονται  στην  

οθ�νη.  

Για  πλ�ρη  περιγραϕ�  των  �ρων  της  εγγ�ησης  που  παρ�χεται  απ�  τη  Lenovo,  

ανατρ�ξτε  στην  εγγ�ηση  υλικο�  εξοπλισµο�  της  Lenovo.  Κρατ�στε  την  απ�δειξη  

αγορ�ς  !στε  να  µπορε�τε  να  λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης.  

Ε�ν  ε�ναι  εϕικτ�,  ϕροντ�στε  να  ε�στε  κοντ�  στον  υπολογιστ�  σας  �ταν  καλ�σετε  το  

Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  Πελατ!ν,  γιατ�  ο τεχνικ�ς  υποστ�ριξης  µπορε�  να  ζητ�σει  

τη  βο�θει�  σας  στην  επ�λυση  του  προβλ�µατος  που  αντιµετωπ�ζετε  µε  τον  

υπολογιστ�  σας.  Βεβαιωθε�τε  �τι  �χετε  µεταϕορτ!σει  τα  πιο  πρ�σϕατα  

προγρ�µµατα  πλο�γησης  και  επιδιορθ!σεις  συστ�µατος,  �τι  �χετε  εκτελ�σει  τα  

Βο�θεια και υπηρεσ�ες  
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διαγνωστικ�  εργαλε�α  και  �τι  �χετε  καταγρ�ψει  �λες  τις  απαρα�τητες  πληροϕορ�ες  

πριν  καλ�σετε  για  τεχνικ�  υποστ�ριξη.  @ταν  καλ�σετε  για  τεχνικ�  υποστ�ριξη,  

θα  πρ�πει  να  �χετε  πρ�χειρες  τις  ακ�λουθες  πληροϕορ�ες:  

v   Τ�πος  και  µοντ�λο  µηχαν�ς  

v   Αριθµο�  σειρ�ς  του  υπολογιστ�,  της  οθ�νης  και  των  �λλων  συσκευ!ν  � 

απ�δειξη  αγορ�ς  

v   Περιγραϕ�  του  προβλ�µατος  

v   Ακριβ�ς  διατ�πωση  των  µηνυµ�των  σϕαλµ�των  

v   Πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τις  ρυθµ�σεις  υλικο�  εξοπλισµο�  και  λογισµικο�  του  

συστ�µατ�ς  σας

Οι  τηλεϕωνικο�  αριθµο�  για  το  Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  Πελ�των  που  εξυπηρετε�  τη  

χ!ρα  σας  παρατ�θενται  στην  εν�τητα  Παγκ�σµιος  Τηλεϕωνικ�ς  Κατ�λογος  του  

παρ�ντος  οδηγο�.  

Σηµε�ωση:   Οι  αριθµο�  τηλεϕ!νου  υπ�κεινται  σε  αλλαγ�  χωρ�ς  ειδοπο�ηση.  Για  

την  πιο  πρ�σϕατη  λ�στα  των  τηλεϕωνικ!ν  αριθµ!ν  και  των  ωρ!ν  

λειτουργ�ας  των  Κ�ντρων  Υποστ�ριξης  Πελατ!ν,  επισκεϕτε�τε  το  

δικτυακ�  τ�πο  υποστ�ριξης  της  Lenovo  στη  διε�θυνση  

www.lenovo.com/support/phone. Αν  δεν  υπ�ρχει  αριθµ�ς  τηλεϕ!νου  για  

τη  χ!ρα  � την  περιοχ�  �που  διαµ�νετε,  τ�τε  επικοινων�στε  µε  τον  

τοπικ�  µεταπωλητ�  � εκπρ�σωπο  µ�ρκετινγκ  της  Lenovo  

Λ�ψη βο�θειας σε �λο τον κ�σµο 

Αν  ταξιδε�ετε  µε  τον  υπολογιστ�  σας  � τον  µετεγκαταστ�σετε  σε  χ!ρα  στην  

οπο�α  πωλε�ται  ο συγκεκριµ�νος  τ�πος  υπολογιστ�  Lenovo,  ο υπολογιστ�ς  µπορε�  

να  καλ�πτεται  απ�  ∆ιεθνε�ς  Υπηρεσ�ες  Εγγ�ησεις  (International  Warranty  Service),  

οι  οπο�ες  σας  παρ�χουν  αυτοµ�τως  το  δικα�ωµα  να  λαµβ�νετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης  

καθ’  �λη  τη  δι�ρκεια  της  περι�δου  εγγ�ησης.  Οι  υπηρεσ�ες  θα  παρ�χονται  απ�  

παροχε�ς  υπηρεσι!ν  που  ε�ναι  εξουσιοδοτηµ�νοι  να  παρ�χουν  υπηρεσ�ες  

εγγ�ησης.  

Οι  µ�θοδοι  και  οι  διαδικασ�ες  παροχ�ς  υπηρεσι!ν  µπορε�  να  διαϕ�ρουν  απ�  χ!ρα  

σε  χ!ρα  και  ορισµ�νες  υπηρεσ�ες  µπορε�  να  µην  ε�ναι  διαθ�σιµες  σε  �λες  τις  

χ!ρες.  Οι  ∆ιεθνε�ς  Υπηρεσ�ες  Εγγ�ησης  παρ�χονται  µε  τη  µ�θοδο  (π.χ.  depot,  

µεταϕορ�  απ�  τον  πελ�τη  στο  κ�ντρο  παροχ�ς  υπηρεσι!ν  (carry-in)  � επ�  τ�που  

παροχ�  υπηρεσι!ν)  που  χρησιµοποιε�ται  στη  χ!ρα  �που  παρ�χονται  οι  υπηρεσ�ες.  

Τα  κ�ντρα  παροχ�ς  υπηρεσι!ν  σε  ορισµ�νες  χ!ρες  µπορε�  να  µην  ε�ναι  σε  θ�ση  

να  παρ�σχουν  υπηρεσ�ες  για  �λα  τα  µοντ�λα  εν�ς  συγκεκριµ�νου  τ�που  

υπολογιστ�.  Σε  ορισµ�νες  χ!ρες,  µπορε�  να  ισχ�ουν  χρε!σεις  και  περιορισµο�  

κατ�  την  παροχ�  των  υπηρεσι!ν.  

Για  να  διαπιστ!σετε  ε�ν  ο υπολογιστ�ς  σας  καλ�πτεται  απ�  ∆ιεθνε�ς  Υπηρεσ�ες  

Εγγ�ησης  και  να  δε�τε  τον  κατ�λογο  των  χωρ!ν  στις  οπο�ες  ε�ναι  διαθ�σιµες  οι  

υπηρεσ�ες  αυτ�ς,  µεταβε�τε  στην  ιστοσελ�δα  http://www.lenovo.com/support , 

Βο�θεια και υπηρεσ�ες 
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Παρ�ρτηµα  Α. Πληροϕορ�ες  εγγ�ησης  

Πληροϕορ�ες εγγ�ησης 

Σε  αυτ�  το  Παρ�ρτηµα  παρ�χονται  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  περ�οδο  εγγ�ησης  

και  το  ε�δος  των  υπηρεσι!ν  εγγ�ησης  που  ισχ�ον  για  τη  Μηχαν�  σας  στη  χ!ρα  � 

στην  περιοχ�  �που  διαµ�νετε.  Για  τους  �ρους  και  τις  προϋποθ�σεις  της  ∆�λωσης  

Περιορισµ�νης  Εγγ�ησης  που  ισχ�ει  για  τη  Μηχαν�  σας,  αναϕερθε�τε  στο  

Κεϕ�λαιο  2, Πληροϕορ�ες  Εγγ�ησης  στον  Οδηγ�  ασϕ�λειας  και  εγγ�ησης  που  

συνοδε�ει  τη  Μηχαν�  σας.  

Περ�οδος εγγ�ησης 

Η  περ�οδος  εγγ�ησης  µπορε�  να  διαϕ�ρει  απ�  χ!ρα  σε  χ!ρα  � περιοχ�  και  

καθορ�ζεται  στον  παρακ�τω  π�νακα.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Με  τον  �ρο  ″Περιοχ�″  νοε�ται  η 

Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ  � Μακ�ο  της  Κ�νας.  

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,  και  

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.  

 

Τ�πος  

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

Ε�δη  

υπηρεσι�ν  

εγγ�ησης  

0689  ΗΠΑ,  Καναδ�ς,  Μεξικ�,  

Βραζιλ�α,  Αυστραλ�α,  

Ιαπων�α  

Εξαρτ�µατα  και εργασ�α  - 1 �τος  

Μπαταρ�α  - 1 �τος  

6 

1 

%λλες  χ!ρες  � περιοχ�ς  Εξαρτ�µατα  και εργασ�α  - 1 �τος  

Μπαταρ�α  - 1 �τος  

7 

1 

0768  ΗΠΑ,  Καναδ�ς,  Μεξικ�,  

Βραζιλ�α,  Αυστραλ�α,  

Ιαπων�α  

Εξαρτ�µατα  και εργασ�α  - 1 �τος  

Μπαταρ�α  - 1 �τος  

6 

1 

%λλες  χ!ρες  � περιοχ�ς  Εξαρτ�µατα  και εργασ�α  - 1 �τος  

Μπαταρ�α  - 1 �τος  

7 

1 
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Τ�πος  

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

Ε�δη  

υπηρεσι�ν  

εγγ�ησης  

8922  ΗΠΑ,  Καναδ�ς,  Μεξικ�,  

Βραζιλ�α,  Αυστραλ�α,  

Ιαπων�α  

Εξαρτ�µατα  και  εργασ�α  - 1 �τος  

Μπαταρ�α  - 1 �τος  

6 

1 

%λλες  χ!ρες  � περιοχ�ς  Εξαρτ�µατα  και  εργασ�α  - 1 �τος  

Μπαταρ�α  - 1 �τος  

7 

1
  

Ε�δη Υπηρεσι�ν Εγγ�ησης 

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  τη  

Μηχαν�  σας  στον  παραπ�νω  π�νακα  και  �πως  περιγρ�ϕεται  παρακ�τω.  Ο χρ�νος  

παροχ�ς  των  υπηρεσι!ν  θα  εξαρτ�ται  απ�  το  χρ�νο  της  κλ�σης  σας  και  υπ�κειται  

στη  διαθεσιµ�τητα  των  εξαρτηµ�των.  Το  επ�πεδο  των  υπηρεσι!ν  ε�ναι  στ�χοι  

σχετικ�  µε  τους  χρ�νους  απ�κρισης,  για  τους  οπο�ους  δεν  παρ�χεται  εγγ�ηση.  Το  

καθορισµ�νο  επ�πεδο  των  υπηρεσι!ν  εγγ�ησης  µπορε�  να  µην  ε�ναι  διαθ�σιµο  σε  

�λο  τον  κ�σµο.  Μπορε�  να  ισχ�ουν  πρ�σθετες  χρε!σεις  για  παροχ�  υπηρεσι!ν  

εκτ�ς  της  κανονικ�ς  περιοχ�ς  κ�λυψης  του  Παροχ�α  Υπηρεσι!ν  σας.  Για  

πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τα  ισχ�οντα  σε  συγκεκριµ�νη  χ!ρα  � τοποθεσ�α,  

επικοινων�στε  µε  τον  τοπικ�  εκπρ�σωπο  του  Παροχ�α  Υπηρεσι!ν  � το  

µεταπωλητ�.  

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

Η  Lenovo  θα  σας  αποστ�λλει  µον�δες  CRU  για  εγκατ�σταση.  Η  εγκατ�σταση  

των  CRU  Κατηγορ�ας  1 ε�ναι  ε�κολη,  εν!  για  την  εγκατ�σταση  των  CRU  

Κατηγορ�ας  2 απαιτο�νται  κ�ποιες  τεχνικ�ς  δεξι�τητες  και  εργαλε�α.  Οι  

πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τις  CRU  και  οι οδηγ�ες  εγκατ�στασης  αποστ�λλονται  

µε  τη  Μηχαν�  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  τις  CRU,  χωρ�ς  πρ�σθετη  επιβ�ρυνση,  β�σει  του  ε�δους  

υπηρεσι!ν  εγγ�ησης  που  �χει  καθοριστε�  για  τη  Μηχαν�  σας.  Η  Lenovo  

καθορ�ζει,  στο  υλικ�  που  αποστ�λλεται  µε  τη  CRU  αντικατ�στασης,  ε�ν  η 

ελαττωµατικ�  CRU  πρ�πει  να  επιστραϕε�.  @ταν  απαιτε�ται  επιστροϕ�,  1) 

αποστ�λλονται  οδηγ�ες  και  συσκευασ�α  µαζ�  µε  τη  CRU  αντικατ�στασης,  και  2) 

η Lenovo  µπορε�  να  σας  χρε!σει  για  τη  CRU  αντικατ�στασης  ε�ν  δεν  λ�βει  την  

ελαττωµατικ�  CRU  εντ�ς  30  ηµερ!ν  απ�  την  ηµεροµην�α  που  παραλ�βατε  τη  

CRU  αντικατ�στασης.  

2.   Επ�  Τ#που  Υπηρεσ�ες  

Ο  Παροχ�ας  Υπηρεσι!ν  σας  θα  επισκευ�ζει  � θα  αντικαθιστ�  µια  Μηχαν�  

στην  οπο�α  παρουσι�στηκε  βλ�βη,  στις  εγκαταστ�σεις  σας,  και  θα  επαληθε�ει  

τη  λειτουργ�α  της.  Πρ�πει  να  παρ�χετε  κατ�λληλο  χ!ρο  εργασ�ας  για  την  

αποσυναρµολ�γηση  και  επανασυναρµολ�γηση  της  Μηχαν�ς  Lenovo.  Ο χ!ρος  

πρ�πει  να  ε�ναι  καθαρ�ς,  επαρκ!ς  ϕωτιζ�µενος  και  κατ�λληλος  για  το  σκοπ�  
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αυτ�.  Για  ορισµ�νες  Μηχαν�ς,  ορισµ�νες  επισκευ�ς  µπορε�  να  απαιτο�ν  την  

αποστολ�  της  Μηχαν�ς  σε  καθορισµ�νο  κ�ντρο  υπηρεσι!ν.  

3.    Υπηρεσ�ες  Courier  � Depot  * 

Θα  αποσυνδ�ετε  τη  Μηχαν�  στην  οπο�α  παρουσι�στηκε  βλ�βη  και  ο Παροχ�ας  

Υπηρεσι!ν  σας  θα  κανον�ζει  την  παραλαβ�  της.  Θα  σας  παρ�χεται  η 

συσκευασ�α  αποστολ�ς  για  την  επιστροϕ�  της  Μηχαν�ς  στο  καθορισµ�νο  

κ�ντρο  υπηρεσι!ν.  =νας  µεταϕορ�ας  θα  παραλαµβ�νει  τη  Μηχαν�  και  θα  την  

παραδ�δει  στο  καθορισµ�νο  κ�ντρο  υπηρεσι!ν.  Μετ�  την  επισκευ�  � την  

αντικατ�στασ�  της,  το  κ�ντρο  υπηρεσι!ν  θα  κανον�ζει  την  παρ�δοση  της  

Μηχαν�ς  στην  τοποθεσ�α  σας.  Για  την  εγκατ�σταση  και  την  επαλ�θευση  της  

λειτουργ�ας  της  ε�στε  υπε�θυνοι  εσε�ς.  

4.    Υπηρεσ�ες  µε  Μεταϕορ	  � Αποστολ�  απ#  τον  Πελ	τη  

Θα  παραδ�δετε  � θα  αποστ�λλετε,  �πως  ορ�ζει  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι!ν,  µια  

Μηχαν�  στην  οπο�α  παρουσι�στηκε  βλ�βη,  κατ�λληλα  συσκευασµ�νη  (µε  

προκαταβολ�  των  εξ�δων  µεταϕορ�ς,  εκτ�ς  ε�ν  οριστε�  διαϕορετικ�)  σε  

καθορισµ�νη  τοποθεσ�α.  Μετ�  την  επισκευ�  � την  αντικατ�σταση  της  

Μηχαν�ς,  θα  ετοιµ�ζεται  για  παραλαβ�  απ�  εσ�ς  �, στην  περ�πτωση  της  

Υπηρεσ�ας  µε  Αποστολ�  απ�  τον  Πελ�τη  (Mail-in),  θα  σας  επιστρ�ϕεται  µε  

�ξοδα  της  Lenovo,  εκτ�ς  ε�ν  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι!ν  καθορ�σει  διαϕορετικ�.  

Για  την  εγκατ�σταση  της  Μηχαν�ς  και  την  επαλ�θευση  της  λειτουργ�ας  της  

ε�στε  υπε�θυνοι  εσε�ς.  

5.    Υπηρεσ�α  CRU  και  Επ�  Τ#που  Υπηρεσ�ες  

Αυτ�  το  ε�δος  Υπηρεσι!ν  Εγγ�ησης  ε�ναι  συνδυασµ�ς  του  Ε�δους  1 και  του  

Ε�δους  2 (βλ.  παραπ�νω).  

6.    Υπηρεσ�α  CRU  και  Υπηρεσ�ες  Courier  � Depot  

Αυτ�  το  ε�δος  Υπηρεσι!ν  Εγγ�ησης  ε�ναι  συνδυασµ�ς  του  Ε�δους  1 και  του  

Ε�δους  3 (βλ.  παραπ�νω).  

7.    Υπηρεσ�α  CRU  και  Υπηρεσ�ες  µε  Μεταϕορ	  � Αποστολ�  απ#  τον  Πελ	τη  

Αυτ�  το  ε�δος  Υπηρεσι!ν  Εγγ�ησης  ε�ναι  συνδυασµ�ς  του  Ε�δους  1 και  του  

Ε�δους  4 (βλ.  παραπ�νω).

&ταν  αναϕ�ρεται  ε�δος  υπηρεσι�ν  5, 6 � 7, ο Παροχ�ας  Υπηρεσι�ν  θα  προσδιορ�ζει  

ποιο  ε�δος  υπηρεσι�ν  εγγ�ησης  ε�ναι  κατ	λληλο  για  την  επισκευ�.  

* Αυτ�  το  ε�δος  υπηρεσ�ας  ονοµ�ζεται  σε  ορισµ�νες  χ!ρες  Lenovo  EasyServ  � 

EasyServ.  

Για  να  σας  παρασχεθο�ν  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης,  επικοινων�στε  µε  �ναν  Παροχ�α  

Υπηρεσι!ν.  Στον  Καναδ�  � στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  καλ�στε  τον  αριθµ�  

1-800-IBM-SERV  (426-7378).  Σε  �λλες  χ!ρες,  βλ.  τους  παρακ�τω  αριθµο�ς  

τηλεϕ!νου.  
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Παγκ�σµιος Τηλεϕωνικ�ς Κατ�λογος 

Οι  αριθµο�  τηλεϕ!νου  υπ�κεινται  σε  αλλαγ�  χωρ�ς  ειδοπο�ηση.  Για  τους  

τρ�χοντες  αριθµο�ς  τηλεϕ!νου,  µεταβε�τε  στην  ιστοσελ�δα  http://www.lenovo.com/
support/phone.  

 Χ�ρα  � Περιοχ�  Αριθµ#ς  τηλεϕ�νου  

Αργεντιν�  0800-288-5366  (Ισπανικ�)  

Αυστραλ�α  1300-880-917  (Αγγλικ�)  

Αυστρ�α  01-24592-5901  

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  IBM  

Β�λγιο  02-210-9820  (Ολλανδικ�)  

02-210-9800  (Γαλλικ�)  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  

καλυπτ�µενες  απ�  την  εγγ�ηση:  02-225-3611  

Βενεζου�λα  0-800-100-5722  (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  0800-0189  (Ισπανικ�)  

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

Χωρ�ς  χρ�ωση  �ξω  απ�  την  περιοχ�  του  Sao  Paulo:  0800-701-4815  

(Πορτογαλικ�  Βραζιλ�ας)  

Γαλλ�α  0238-557-450  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  

καλυπτ�µενες  απ�  την  εγγ�ηση:  

Λογισµικ�:  0810-631-020  

Υλικ�ς  εξοπλισµ�ς:  0810-631-213  (Γαλλικ�)  

Γερµαν�α  07032-15-49201  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  

καλυπτ�µενες  απ�  την  εγγ�ηση:  01805-25-35-58  (Γερµανικ�)  

Γουατεµ�λα  1800-624-0051  (Ισπανικ�)  

∆αν�α  4520-8200  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  

καλυπτ�µενες  απ�  την  εγγ�ηση:  7010-5150  (∆ανικ�)  

∆οµινικαν�  ∆ηµοκρατ�α  Χωρ�ς  χρ�ωση:  1-866-434-2080  (Ισπανικ�)  
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Χ�ρα  � Περιοχ�  Αριθµ#ς  τηλεϕ�νου  

Ελβετ�α  058-333-0900  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  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  +386-61-1796-699  

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

Ηνωµ�νο  Βασ�λειο  01475-555-055  

Υποστ�ριξη  βασικ�ς  εγγ�ησης:  

08705-500-900  

(Αγγλικ�)  

Ιαπων�α  Επιτραπ�ζιοι  υπολογιστ�ς:  0120-000-817  

Φορητο�  υπολογιστ�ς:  0570-064-400  

Ινδ�α  1800-425-6666  

� 

+91-80-2678-8970  

(Αγγλικ�)  

Ινδονησ�α  001-803-606-282  

Ιρλανδ�α  01-815-9202  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  

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

Ισηµεριν�ς  1-800-426911  (Ισπανικ�)  

Ισπαν�α  91-714-7983  

0901-100-000  

(Ισπανικ�)  

Ισρα�λ  +972-3-531-3900  - Κ�ντρο  παροχ�ς  υπηρεσι!ν  Givat  Shmuel  

+972-4-849-4608  - Κ�ντρο  παροχ�ς  υπηρεσι!ν  Χ�ιϕα  

(Εβραϊκ�,  Αγγλικ�)  

Ιταλ�α  02-7031-6101  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  

καλυπτ�µενες  απ�  την  εγγ�ηση:  39-800-820094  (Ιταλικ�)  

Καναδ�ς  1-800-565-3344  (Αγγλικ�,  Γαλλικ�)  

Μ�νο  στο  Τορ�ντο,  καλ�στε  τον αριθµ�:  416-383-3344  

Κ�να  (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Μακ�ο)  

Φορητο�  υπολογιστ�ς:  0800-689  

Επιτραπ�ζιοι  υπολογιστ�ς:  0800-686  

Κ�να  (Ειδικ�  ∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ)  

Φορητο�  υπολογιστ�ς:  852-2516-3919  

Επιτραπ�ζιοι  υπολογιστ�ς:  800-938-008  

Κολοµβ�α  1-800-952-0466  (Ισπανικ�)  

Κορ�α  1588-6782  (Κορεατικ�)  
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Χ�ρα  � Περιοχ�  Αριθµ#ς  τηλεϕ�νου  

Κ�στα  Ρ�κα  Χωρ�ς  χρ�ωση:  0-800-011-1029  (Ισπανικ�)  

Κροατ�α  0800-0426  

Κ�προς  +357-22-841100  

Λετον�α  +386-61-1796-699  

Λιθουαν�α  +386-61-1796-699  

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

Μαλαισ�α  1800-88-1889  (Αγγλικ�,  Μπαχ�σα,  Μαλαισιαν�)  

Μ�λτα  +356-23-4175  

Μεξικ�  01-800-123-1632  (Ισπανικ�)  

Μ�ση  Ανατολ�  +44  (0)1475-555-055  

Μπρουν�ι  801-1041  

Ν�α  Ζηλανδ�α  0800-777-217  (Αγγλικ�)  

Νικαρ�γουα  Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  Πελατ!ν  της  Lenovo  

Χωρ�ς  χρ�ωση:  001-800-220-1830  

(Ισπανικ�)  

Νορβηγ�α  6681-1100  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  

καλυπτ�µενες  απ�  την  εγγ�ηση:  8152-1550  

(Νορβηγικ�)  

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

Ονδο�ρα  Tegucigalpa  & San  Pedro  Sula:  232-4222  

San  Pedro  Sula:  552-2234  (Ισπανικ�)  

Ουγγαρ�α  +36-1-382-5720  

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

Παναµ�ς  206-6047  (Ισπανικ�)Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  Πελατ!ν  της  Lenovo  

Χωρ�ς  χρ�ωση:  001-866-434-2080  

Περο�  0-800-00-966  (Ισπανικ�)  

Πολων�α  +48-22-878-6999  

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

Ρουµαν�α  +4-021-224-4015  

Ρωσικ�  Οµοσπονδ�α  +7-495-940-2000  (Ρωσικ�)  

Σιγκαπο�ρη  800-6011-343  

Σλοβακ�α  +421-2-4954-1217  

Σλοβεν�α  +386-1-4796-699  
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Χ�ρα  � Περιοχ�  Αριθµ#ς  τηλεϕ�νου  

Σουηδ�α  08-477-4420  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  

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

Σρι  Λ�νκα  +94-11-249-3523  (Αγγλικ�)  

Ταϊβ�ν  0800-000-701  (Μανδαρ�νικα)  

Ταϊλ�νδη  1800-060-066  (Ταϊλανδικ�)  

Τουρκ�α  00800-4463-2041  (Τουρκικ�)  

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

Φιλιππ�νες  1800-1601-0033  

Φινλανδ�α  09-459-6960  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ�  την  εγγ�ηση:  +358-800-1-4260  (Φινλανδικ�)  

Χιλ�  1-230-020-1103  (Ισπανικ�)
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Παρ�ρτηµα  Β. Μον�δες  αντικαθιστ�µενες  απ� τον πελ�τη  

(CRU)  

Για  τον  υπολογιστ�  σας,  τα  ακ�λουθα  µ�ρη  θεωρο�νται  αντικαθιστ!µενες  απ�  τον  

πελ�τη  µον�δες  (Customer  Replaceable  Units  - ″CRU″). 

Στην  παρακ�τω  λ�στα  παρατ�θενται  οι  µον�δες  CRU  και  προσδιορ�ζεται  πο�  

µπορε�τε  να  βρε�τε  οδηγ�ες  για  την  αϕα�ρεση/αντικατ�στασ�  τους.  

Lenovo  3000  C Series  

 Οδηγ#ς  

συντ�ρησης  και  

επ�λυσης  

προβληµ	των  

Οδηγ�ες  

εγκατ	στασης  

Access  

Help  

Ηλεκτρονικ#  

Hardware  

Maintenance  

Manual  

Μον	δες  CRU  Κατηγορ�ας  1 

Μπαταρ�α  X X X 

Μον�δα  σκληρο�  

δ�σκου  

X X X 

Μετασχηµατιστ�ς  

εναλλασσ�µενου  

ρε�µατος  και  

καλ!διο  ρε�µατος  

X 

Μν�µη  (τ�πος  

µηχαν�ς  8922)  

X X X 

Μον	δες  CRU  Κατηγορ�ας  2 

Μον�δα  οπτικο�  

δ�σκου  

X X 

Κ�ρτα  PCI  Express  

Mini  Card  

X X 

Κ�ρτα  Bluetooth  X X
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Lenovo  3000  N  Series  

 Οδηγ#ς  

συντ�ρησης  και 

επ�λυσης  

προβληµ	των  

Οδηγ�ες  

εγκατ	στασης  

Access  

Help  

Ηλεκτρονικ#  

Hardware  

Maintenance  

Manual  

Μον	δες  CRU  Κατηγορ�ας  1 

Μπαταρ�α  X X X 

Μον�δα  σκληρο�  

δ�σκου  

X X X 

Μον�δα  οπτικο�  

δ�σκου  (τ�πος  

µηχαν�ς  0768)  

X X 

Μετασχηµατιστ�ς  

εναλλασσ�µενου  

ρε�µατος  και 

καλ!διο  ρε�µατος  

X 

Μν�µη  (τ�πος  

µηχαν�ς  0689,  

0768)  

X X X 

Μον	δες  CRU  Κατηγορ�ας  2 

Μον�δα  οπτικο�  

δ�σκου  (τ�πος  

µηχαν�ς  0689)  

X X 

Κ�ρτα  PCI  Express  

Mini  Card  

X X

  

Μπορε�τε  να  βρε�τε  οδηγ�ες  για  την  αντικατ�σταση  µον�δων  CRU  στο  βο�θηµα  

Access  Help.  Για  να  ανο�ξετε  το  Access  Help,  επιλ�ξτε  %ναρξη  (Start), &λα  τα  

προγρ	µµατα  (All  Programs)  και  στη  συν�χεια  Lenovo  Care. Επιλ�ξτε  Access  Help  

Αν  δεν  ε�ναι  δυνατ�  η πρ�σβαση  σε  αυτ�ς  τις  οδηγ�ες  � αντιµετωπ�ζετε  κ�ποιο  

πρ�βληµα  κατ�  την  αντικατ�σταση  κ�ποιας  µον�δας  CRU,  µπορε�τε  να  

χρησιµοποι�σετε  �ναν  απ�  τους  παρακ�τω  πρ�σθετους  π�ρους:  

v   Το  ηλεκτρονικ�  Hardware  Maintenance  Manual  που  διατ�θεται  απ�  το  δικτυακ�  

τ�πο  υποστ�ριξης  

http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid
=part-video  

v   Το  Κ�ντρο  υποστ�ριξης  πελατ!ν  (Customer  Support Center).  Για  τον  αριθµ�  

τηλεϕ!νου  του  Κ�ντρου  υποστ�ριξης  για  τη  χ!ρα  � περιοχ�  σας,  ανατρ�ξτε  

στην  εν�τητα  “Παγκ�σµιος  Τηλεϕωνικ�ς  Κατ�λογος”  στη  σελ�δα  46.
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Παρ�ρτηµα  Γ. Χαρακτηριστικ�  και προδιαγραϕ ς  

Για  αναλυτικ�ς  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  κ�θε  εξ�ρτηµα  και  τη  λειτουργ�α  του  στον  

υπολογιστ�  σας,  ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “About  your  computer″  στο  ηλεκτρονικ�  

βο�θηµα  Access  Help.  

Χαρακτηριστικ� 

Επεξεργαστ�ς  

v   Ανατρ�ξτε  στις  ιδι�τητες  συστ�µατος  του  υπολογιστ�  σας.  Αυτ�  γ�νεται  ως  

εξ�ς:  

Πατ�στε  µε  το  δεξ�  πλ�κτρο  του  ποντικιο�  στο  εικον�διο  ″Ο  υπολογιστ�ς  µου″ 

(My  computer)  στην  επιϕ�νεια  εργασ�ας  και  επιλ�ξτε  Ιδι�τητες  (Properties)  απ�  

το  µενο�.

Μν�µη  

v   DDR  (double  data  rate)  II  συγχρονισµ�νη  µν�µη  DRAM  (dynamic  random  access  

memory)

Συσκευ�  αποθ�κευσης  

v   Μον�δα  σκληρο�  δ�σκου  2,5  ιντσ!ν

Οθ#νη
Η  �γχρωµη  οθ�νη  χρησιµοποιε�  τεχνολογ�α  TFT: 

v   Μ�γεθος:  15,4  ιντσ!ν,  15,0  ιντσ!ν  � 14,1  ιντσ!ν,  αν�λογα  µε  το  µοντ�λο  

v   Αν�λυση:  

–   LCD:  µ�χρι  1680  επ�  1050,  αν�λογα  µε  το  µοντ�λο  

–   Εξωτερικ�  οθ�νη:  µ�χρι  1920  επ�  1440  � 2048  επ�  1536,  αν�λογα  µε  το  

µοντ�λο
v   =λεγχος  ϕωτειν�τητας  

v   Ενσωµατωµ�νη  κ�µερα  (σε  ορισµ�να  µοντ�λα)

Πληκτρολ#γιο  

v   Μηχανισµ�ς  αν�γνωσης  δακτυλικο�  αποτυπ!µατος  (σε  ορισµ�να  µοντ�λα)  

v   84  πλ�κτρων,  85  πλ�κτρων  � 89  πλ�κτρων  

v   Πλα�σιο  αϕ�ς  

v   Λειτουργικ�  πλ�κτρο  Fn  

v   Πλ�κτρο  Lenovo  Care  

v   Πλ�κτρα  ελ�γχου  �ντασης  �χου

∆ιεπαϕ�  

v   Υποδοχ�  σ�νδεσης  εξωτερικ�ς  οθ�νης  

v   Υποδοχ�  σ�νδεσης  S-Video  
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v   Υποδοχ�  στερεοϕωνικ!ν  ακουστικ!ν  

v   Υποδοχ�  µικροϕ!νου  

v   4 υποδοχ�ς  USB  (Universal  Serial  Bus)  

v   Υποδοχ�  σ�νδεσης  τηλεϕ!νου  RJ11  

v   Υποδοχ�  σ�νδεσης  RJ45  Ethernet  

v   IEEE1394

Υποδοχ�  PC  Card  

v   Type II  PC  Card

Μον	δα  οπτικο�  δ�σκου  

v   Μον�δα  CD-ROM,  DVD-ROM,  Combo  � Multi,  αν�λογα  µε  το  µοντ�λο.

∆υνατ#τητες  ασ�ρµατης  σ�νδεσης  

v   Ενσωµατωµ�νη  κ�ρτα  ασ�ρµατης  σ�νδεσης  σε  δ�κτυο  LAN  � Bluetooth  (σε  

ορισµ�να  µοντ�λα)

Αν	γνωση  ψηϕιακ�ν  µ�σων  

v   Υποδοχ�  ψηϕιακ!ν  µ�σων  ″5  σε  1″ (κ�ρτα  SD,  MMC,  Memory  Stick,  xD-Picture  

Card,  Memory  Stick  Pro)

Προδιαγραϕ ς 

∆ιαστ	σεις  

v   Μοντ�λο  οθ�νης  14,1  ιντσ!ν  

–   Πλ�τος:  339  mm  

–   Β�θος:  257  mm  �ως  277  mm  

–   �ψος:  30,3  mm  �ως  37,7  mm
v     Μοντ�λο  οθ�νης  15,0  ιντσ!ν  

–   Πλ�τος:  332  mm  

–   Β�θος:  269  mm  

–   �ψος:  28,1  mm  �ως  33  mm
v    Μοντ�λο  οθ�νης  15,4  ιντσ!ν  

–   Πλ�τος:  360  mm  

–   Β�θος:  267  mm  �ως  287  mm  

–   �ψος:  31,4  mm  �ως  38,6  mm  

Περιβ	λλον  

v   Μ�γιστο  �ψος  χωρ�ς  να  απαιτε�ται  η διατ�ρηση  ατµοσϕαιρικ�ς  π�εσης:  3048  m 

v   Θερµοκρασ�α  

–   Σε  �ψη  �ως  τα  2438  m 

-   Λειτουργ�α  χωρ�ς  δισκ�τα:  5°  �ως  35°C  

-   Λειτουργ�α  µε  δισκ�τα:  10°  �ως  35°C  

-   Εκτ�ς  λειτουργ�ας:  5°  �ως  43°C
–    Σε  �ψη  π�νω  απ�  τα  2438  m 

Χαρακτηριστικ�  
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-   Μ�γιστη  θερµοκρασ�α  λειτουργ�ας:  31,3°C

Σηµε�ωση:   @ταν  ϕορτ�σετε  την  µπαταρ�α,  η θερµοκρασ�α  πρ�πει  να  ε�ναι  

τουλ�χιστον  10°C.  

v   Σχετικ�  υγρασ�α:  

–   Λειτουργ�α  χωρ�ς  δ�σκο/δισκ�τα  στη  µον�δα:  8%  �ως  95%  

–   Λειτουργ�α  µε  δ�σκο/δισκ�τα  στη  µον�δα:  8%  �ως  80%  

Εκπεµπ#µενη  θερµ#τητα  

v   Μ�γιστη  τιµ�  90  W  (307  Btu/!ρα)  για  µοντ�λα  Discrete  Graphics  

v   Μ�γιστη  τιµ�  65  W  (222  Btu/!ρα)  για  µοντ�λα  Integrated  Graphics  

Πηγ�  ρε�µατος  (µετασχηµατιστ�ς  εναλλασσ#µενου  ρε�µατος)  

v   Ηµιτονοειδ�ς  σ�µα  50  �ως  60  Hz  

v   Χαρακτηριστικ�  εισ�δου  του  µετασχηµατιστ�  εναλλασσ�µενου  ρε�µατος:  

100-240  V AC,  50  �ως  60  Hz  

Μπαταρ�α  

v   Μπαταρ�α  Li-Ion  (Lithium-ion)  

–   Ονοµαστικ�  τ�ση:  10,8  V dc  

–   Ισχ�ς:  4,4  AH,  4,8  AH  � 6,6  AH,  αν�λογα  µε  το  µοντ�λο  

∆ι	ρκεια  ζω�ς  µπαταρ�ας  

v   Για  να  δε�τε  το  υπολειπ�µενο  ποσοστ�  εν�ργειας  της  µπαταρ�ας,  δε�τε  τη  

σχετικ�  �νδειξη  στην  περιοχ�  εργασι!ν.

Προδιαγραϕ�ς 
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Παρ�ρτηµα  ∆. Ειδικ ς  παρατηρ�σεις  

Σηµει�σεις 

Η  Lenovo  ενδ�χεται  να  µη  διαθ�τει  σε  �λες  τις  χ!ρες  τα  προϊ�ντα,  τις  υπηρεσ�ες  � 

τις  λειτουργ�ες  που  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  αποκλειστικ�  ευθ�νη  του  

χρ�στη.  

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

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

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.  

   500  Park  Offices  Drive,  Hwy.  54  

   Research  Triangle  Park,  NC  27709  

   U.S.A.  

   Attention:  Lenovo  Director  of Licensing

Η  LENOVO  GROUP  LTD.  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΑΥΤΗ  ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  “ΩΣ  ΕΧΕΙ”  ΚΑΙ  

ΧΩΡΙΣ  ΚΑΝΕΝΟΣ  ΕΙ∆ΟΥΣ  ΕΓΓΥΗΣΗ,  ΡΗΤΗ  � ΣΙΩΠΗΡΗ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ,  ΤΩΝ  

ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΠΕΡΙ  ΜΗ  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,  

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ  

ΣΚΟΠΟΥΣ.  Σε  ορισµ�νες  δικαιοδοσ�ες  δεν  επιτρ�πεται  η αποπο�ηση  ρητ!ν  � 

σιωπηρ!ν  εγγυ�σεων  σε  συγκεκριµ�νες  συναλλαγ�ς  και,  εποµ�νως,  η 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.  
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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  

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.  @λες  

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.  
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Σηµει�σεις σχετικ� µε την ηλεκτρονικ� ακτινοβολ�α 

Οι  παρακ�τω  πληροϕορ�ες  αϕορο�ν  στο  Lenovo  3000  C200,  τ�πο  µηχαν�ς  8922,  

και  στο  Lenovo  3000  N100,  τ�πο  µηχαν�ς  0689  και  0768.  

∆�λωση της Οµοσπονδιακ�ς Επιτροπ�ς Επικοινωνι�ν (FCC) των ΗΠΑ 

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.  

Πρ�πει  να  χρησιµοποιο�νται  σωστ�  µονωµ�να  και  γειωµ�να  καλ!δια  και  

σ�νδεσµοι,  !στε  να  πληρο�νται  τα  �ρια  εκποµπ!ν  της  FCC.  Τα  κατ�λληλα  

καλ!δια  και  σ�νδεσµοι  διατ�θενται  απ�  εξουσιοδοτηµ�νους  πωλητ�ς  προϊ�ντων  

της  Lenovo.  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  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�θυνος:  

   Lenovo  (United  States)  Inc.  

   One  Manhattanville  Road  

   Purchase,  New  York  10577  
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Τηλ�ϕωνο:  (919)  254-0532

  

 

∆�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�.  

Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada 

Cet  appareil  numérique  de  la  classe  B est  conforme  à la norme  NMB-003  du  Canada.  

∆�λωση συµµ�ρϕωσης µε την Οδηγ�α EMC της Ευρωπαϊκ�ς =νωσης 

Το  προϊ�ν  αυτ�  καλ�πτει  τις  απαιτ�σεις  προστασ�ας  που  ορ�ζονται  στην  Οδηγ�α  

89/336/ΕΟΚ  του  Συµβουλ�ου  της  ΕΕ  περ�  προσ�γγισης  των  νοµοθεσι!ν  των  

Κρατ!ν  Μελ!ν  σχετικ�  µε  την  ηλεκτροµαγνητικ�  συµβατ�τητα.  Η  Lenovo  δεν  

αποδ�χεται  οποιαδ�ποτε  ευθ�νη  για  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,  µη-Lenovo  καρτ!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.  

 Πρ�πει  να  χρησιµοποιο�νται  σωστ�  µονωµ�να  και  γειωµ�να  καλ!δια  και  

σ�νδεσµοι,  !στε  να  ελαχιστοποιε�ται  η πιθαν�τητα  πρ�κλησης  παρεµβολ!ν  σε  

ραδιοϕωνικ�  και  τηλεοπτικ�  σ�µατα  � σε  �λλο  ηλεκτρικ�  � ηλεκτρονικ�  

εξοπλισµ�.  Τα  εν  λ�γω  καλ!δια  και  σ�νδεσµοι  διατ�θενται  απ�  εξουσιοδοτηµ�νους  

πωλητ�ς  προϊ�ντων  της  Lenovo.  Η  Lenovo  δεν  αναλαµβ�νει  την  ευθ�νη  για  

οποιεσδ�ποτε  παρεµβολ�ς  που  προκλ�θηκαν  απ�  τη  χρ�ση  �λλων  καλωδ�ων  και  

συνδ�σµων  εκτ�ς  απ�  αυτ�  που  προτε�νονται  απ�  τη  Lenovo.  
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Σηµαντικ ς πληροϕορ�ες για την Οδηγ�α 2002/96/EC της Ευρωπαϊκ�ς =νωσης 

  

 

Ειδοπο�ηση:  Αυτ�  το  σ�µα  ισχ�ει  µ�νο  για  χ!ρες  στην  Ευρωπαϊκ�  =νωση  (ΕΕ)  

και  στη  Νορβηγ�α.  Στη  συσκευ�  αυτ�  �χει  τοποθετηθε�  ετικ�τα  που  αϕορ�  στην  

απορρ�ψη  ηλεκτρικ!ν  και  ηλεκτρονικ!ν  συσκευ!ν  (Waste  Electrical  and  Electronic  

Equipment  - WEEE),  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�.  

Remarque  : Cette  étiquette  concerne  uniquement  les  pays  de  l’Union  européenne  et la  

Norvège.  Cet  appareil  porte une  étiquette  liée  aux  dispositions  de la Directive  

2002/96/CE  du  Conseil  Européen  relative  aux  déchets  d’équipements  électriques  et  

électroniques  (DEEE).  Cette  directive  détermine  les  dispositions  générales,  applicables  

dans  l’Union  européenne,  pour  la  récupération  et  le recyclage  des  équipements  utilisés.  

Cette  étiquette  est  apposée  à différents  produits  pour  signaler  qu’ils  ne  doivent  pas  être  

jetés  mais  récupérés,  selon  les  dispositions  énoncées  dans  la directive.  

  

 

Προσϕορ� λογισµικο� IBM Lotus 

Σχετικ	  µε  την  προσϕορ	:  Ως  επιλεγµ�νος  πελ�της  υπολογιστ�  της  Lenovo,  

δικαιο�στε  µια  απλ�,  περιορισµ�νη  �δεια  χρ�σης  του  λογισµικο�  πελ�τη  Lotus  

Notes® µεµονωµ�νης  εγκατ�στασης  (“standalone”),  καθ!ς  και  µια  απλ�  �δεια  

χρ�σης  του  λογισµικο�  Lotus  SmartSuite®. Αυτ�ς  οι  �δειες  σας  παρ�χουν  το  

δικα�ωµα  να  εγκαταστ�σετε  και  να  χρησιµοποιε�τε  αυτ�  το  λογισµικ�  στο  ν�ο  σας  

υπολογιστ�  Lenovo,  β�σει  µ�ας  απ�  τις  ακ�λουθες  επιλογ�ς:  

v   Τα  µ�σα  αποθ�κευσης  του  λογισµικο�  δεν  συµπεριλαµβ	νονται  στην  παρο�σα  

προσϕορ	.  Αν  δεν  �χετε  �δη  τα  κατ	λληλα  µ�σα  αποθ�κευσης  του  λογισµικο�  
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Lotus  Notes  Client  � Lotus  SmartSuite, µπορε�τε  να  παραγγε�λετε  �να  CD  και  να  

εγκαταστ�σετε  το  λογισµικ�  στον  υπολογιστ�  σας.  Για  περισσ�τερες  

πληροϕορ�ες,  ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Παραγγελ�α  CD”  στη  σελ�δα  63.  

v   Αν  �χετε  �δη  ν#µιµο  αντ�γραϕο  του  λογισµικο�, �χετε  το  δικα�ωµα  να  

δηµιουργ�σετε  �να  πρ�σθετο  αντ�γραϕο  του  λογισµικο�  που  �χετε.  

Σχετικ	  µε  το  IBM  Lotus  Notes:  Με  το  λογισµικ�  πελ�τη  µεµονωµ�νης  

εγκατ�στασης  και  περιορισµ�νης  χρ�σης  Lotus  Notes,  µπορε�τε  να  ενσωµατ!σετε  

τους  πιο  πολ�τιµους  π�ρους  ανταλλαγ�ς  µηνυµ�των  (messaging),  συνεργασ�ας  

(collaboration)  και  διαχε�ρισης  προσωπικ!ν  πληροϕορι!ν  (personal  information  

management,  PIM)  – π.χ.  ηλεκτρονικ�  αλληλογραϕ�α,  ηµερολ�γιο,  λ�στα  εκκρεµ!ν  

εργασι!ν  – �τσι  !στε  να  �χετε  πρ�σβαση  σε  αυτο�ς  ε�τε  ε�στε  συνδεδεµ�νοι  στο  

δ�κτυο  ε�τε  �χι.  Η  �δεια  χρ�σης  µεµονωµ�νης  (″standalone″) εγκατ�στασης  δεν  σας  

παρ�χει  το  δικα�ωµα  πρ�σβασης  σε  εξυπηρετητ�ς  (servers)  IBM  Lotus  Domino.  

Ωστ�σο,  µπορε�τε  να  αναβαθµ�σετε  την  �δεια  χρ�σης  µεµονωµ�νης  εγκατ�στασης  

σε  µια  πλ�ρη  �δεια  χρ�σης  του  Lotus  Notes  �ναντι  µειωµ�νης  τιµ�ς.  Για  

περισσ�τερες  πληροϕορ�ες,  επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  http://www.lotus.com/
notes.  

Σχετικ	  µε  το  IBM  Lotus  SmartSuite:  Το  Lotus  SmartSuite  περιλαµβ�νει  ισχυρ�ς  

εϕαρµογ�ς  µε  λειτουργ�ες  που  σας  επιτρ�πουν  να  εξοικονοµε�τε  χρ�νο  και  να  

προπορε�εστε  στην  εργασ�α  σας  και  σας  καθοδηγο�ν  για  την  εκτ�λεση  

συγκεκριµ�νων  εργασι!ν.  

v   Lotus  Word  Pro  

® – επεξεργαστ�ς  κειµ�νου  

v   Lotus  1-2-3  

® – υπολογιστικ�  ϕ�λλο  

v   Lotus  Freelance  Graphics  

® – γραϕικ�  παρουσι�σεων  

v   Lotus  Approach  

® – β�ση  δεδοµ�νων  

v   Lotus  Organizer 

® – διαχε�ριση  χρ�νου,  επαϕ!ν  και  πληροϕορι!ν  

v   Lotus  FastSite  

® – δηµοσ�ευση  πληροϕορι!ν  στο  διαδ�κτυο  

v   Lotus  SmartCenter  – διαχε�ριση  πληροϕορι!ν  στο  διαδ�κτυο

Υποστ�ριξη  Πελατ�ν:  Για  πληροϕορ�ες  και  τηλεϕωνικο�ς  αριθµο�ς  υποστ�ριξης  

σχετικ�  µε  την  αρχικ�  εγκατ�σταση  του  λογισµικο�,  επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  

http://www.lenovo.com/support. Για  να  αγορ�σετε  τεχνικ�  υποστ�ριξη  π�ραν  της  

αρχικ�ς  αυτ�ς  υποστ�ριξης  για  την  εγκατ�σταση,  επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  

http://www.lotus.com/passport. 

∆ιεθν�ς  Σ�µβαση  *δειας  Χρ�σης  Προγρ	µµατος:  Το  λογισµικ�  για  το  οπο�ο  σας  

χορηγε�ται  �δεια  χρ�σης  β�σει  της  παρο�σας  προσϕορ�ς  δεν  συµπεριλαµβ�νει  

αναβαθµ�σεις  λογισµικο�  � τεχνικ�  υποστ�ριξη  και  υπ�κειται  στους  �ρους  και  

προϋποθ�σεις  της  ∆ιεθνο�ς  Σ�µβασης  %δειας  Χρ�σης  Προγρ�µµατος  της  IBM  

(IBM  International  Program  License  Agreement  - IPLA)  που  συνοδε�ει  το  λογισµικ�.  

Η  εκ  µ�ρους  σας  χρ�ση  των  προγραµµ�των  Lotus  SmartSuite  και  Lotus  Notes  που  

περιγρ�ϕονται  στην  παρο�σα  προσϕορ�  συνεπ�γεται  την  αποδοχ�  των  �ρων  της  

παρο�σας  προσϕορ�ς  και  της  IPLA.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  
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IPLA,  επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf.  ∆εν  

επιτρ�πεται  η µεταπ!ληση  αυτ!ν  των  προγραµµ�των.  

Απ#δειξη  ∆ικαι�µατος  (Proof  of Entitlement):  Η απ�δειξη  αγορ�ς  του  υπολογιστ�  

Lenovo,  καθ!ς  και  το  παρ�ν  �γγραϕο  της  Προσϕορ�ς,  πρ�πει  να  ϕυλ�σσονται  ως  

απ�δειξη  του  σχετικο�  δικαι!µατ�ς  σας.  

Αγορ	  αναβαθµ�σεων,  πρ#σθετων  αδει�ν  χρ�σης  και  τεχνικ�ς  υποστ�ριξης:  

Οι  αναβαθµ�σεις  λογισµικο�  και  η τεχνικ�  υποστ�ριξη  διατ�θενται  �ναντι  χρ�ωσης  

στα  πλα�σια  του  Προγρ�µµατος  Passport Advantage® της  IBM.  Για  πληροϕορ�ες  

σχετικ�  µε  την  αγορ�  πρ�σθετων  αδει!ν  χρ�σης  για  το  Notes,  το  SmartSuite  � 

�λλα  προϊ�ντα  Lotus®, επισκεϕθε�τε  την  ιστοσελ�δα  http://www.ibm.com  � 

http://www.lotus.com/passport. 

Για  να  παραγγε�λετε  το  CD:  

Σηµαντικ#:  Σ�µϕωνα  µε  την  παρο�σα  Προσϕορ�,  µπορε�τε  να  παραγγε�λετε  �να  

CD  αν�  �δεια  χρ�σης.  Θα  χρειαστε�  να  παρ�σχετε  τον  επταψ�ϕιο  αριθµ�  σειρ�ς  

(serial  number)  του  ν�ου  υπολογιστ�  Lenovo  που  αγορ�σατε.  Το  CD  παρ�χεται  

χωρ�ς  χρ�ωση.  Ωστ�σο,  οι  τοπικ�ς  αρχ�ς  µπορε�  να  επιβ�λλουν  σχετικ�ς  

επιβαρ�νσεις  µεταϕορ�ς,  δασµο�ς  και  ϕ�ρους.  Η  παρ�δοση  πραγµατοποιε�ται  

εντ�ς  10  - 20  εργ�σιµων  ηµερ!ν  απ�  τη  λ�ψη  του  αιτ�µατ�ς  σας.  

   –Στις  Η.Π.Α.  � στον  Καναδ	:  

   Καλ�στε  800-690-3899
   –Στις  χ�ρες  της  Λατινικ�ς  Αµερικ�ς:  

   Μ�σω  Internet:  http://smartsuite.modusmedia.com 

   Ταχυδροµικ�  διε�θυνση:  

   IBM  - Lotus  Notes  and  SmartSuite  Program  

   Modus  Media  International  

   501  Innovation  Avenue  

   Morrisville,  NC,  USA  27560
   Fax:  919-405-4495  

   Για  ερωτ�σεις  σχετικ�  µε  µια  παραγγελ�α,  επικοινων�στε  µε  τη  διε�θυνση:  

   smartsuite_ibm@modusmedia.com
   –Στις  Ευρωπαϊκ�ς  χ�ρες:  

   Μ�σω  Internet:  http://ibm.modusmedia.co.uk  

   Ταχυδροµικ�  διε�θυνση:  

   IBM  - Lotus  Notes  and  SmartSuite  Program  

   P.O.  Box  3118  

   Cumbernauld  G68  9JX,  United  Kingdom
   Για  ερωτ�σεις  σχετικ�  µε  µια  παραγγελ�α,  επικοινων�στε  µε  τη  διε�θυνση:  

   ibm_smartsuite@modusmedia.com
   –Στις  χ�ρες  της  Ασ�ας  και  του  Ειρηνικο�:  

   Μ�σω  Internet:  http://smartsuite.modusmedia.com 

   Ταχυδροµικ�  διε�θυνση:  

   IBM  - Lotus  Notes  and  SmartSuite  Program  
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Modus  Media  International  

   eFulfillment  Solution  Center  

   750  Chai  Chee  Road  

   #03-10/14,  Technopark  at  Chai  Chee,  

   Singapore  469000
   Fax:  +65  6448  5830  

   Για  ερωτ�σεις  σχετικ�  µε  µια  παραγγελ�α,  επικοινων�στε  µε  τη  διε�θυνση:  

   Smartsuiteapac@modusmedia.com

Εµπορικ� σ�µατα 

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

�/και  σε  �λλες  χ!ρες:  

   Lenovo  

   Lenovo  Care  

   Rescue  and  Recovery  

   ThinkVantage  

Οι  ακ�λουθοι  �ροι  ε�ναι  εµπορικ�  σ�µατα  της  International  Business  Machines  

Corporation  στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  �/και  σε  �λλες  χ!ρες:  

   IBM  

   Lotus  

   Lotus  1-2-3  

   Lotus  Approach  

   Lotus  FastSite  

   Lotus  Freelance  Graphics  

   Lotus  Notes  

   Lotus  Organizer 

   Lotus  SmartCenter  

   Lotus  SmartSuite  

   Lotus  Word  Pro  

Οι  �ροι  Microsoft  και  Windows  ε�ναι  εµπορικ�  σ�µατα  της  Microsoft  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.  

 

64 Lenovo  3000 C Series και N Series Οδηγ�ς συντ�ρησης  και επ�λυσης  προβληµ�των



Ευρετ�ριο  

Α
αναβ�θµιση  συσκευ�ς  

αποθ�κευσης  31, 33 

αντικατ�σταση  µπαταρ�ας  29 

αποκατ�σταση  προεγκατεστηµ�νου  

λογισµικο�  25 

Β
βο�θεια

απ� το διαδ�κτυο  39 

και υπηρεσ�ες  39 

µ�σω τηλεϕ!νου  40 

σε �λο τον κ�σµο 41 

∆
δακτυλικ�  αποτ�πωµα,  αν�γνωση  53 

προβλ�µατα  εξακρ�βωσης  

στοιχε�ων  24 

δι�γνωση  προβληµ�των  12 

διαδ�κτυο,  λ�ψη βο�θειας  39 

Ε
εκκ�νηση,  πρ�βληµα  22 

επ�λυση  προβληµ�των  12 

Κ
καθαρισµ�ς  του υπολογιστ�  9 

κωδικ�ς  πρ�σβασης
ορισµ�ς  5 

προβλ�µατα  18 

Λ
λ�στα σειρ�ς  προτεραι�τητας  

εκκ�νησης  24 

Μ
µεταϕορ�  του υπολογιστ�  4 

µην�µατα  σϕαλµ�των  12 

µηχανισµ�ς  αν�γνωσης  δακτυλικο�  

αποτυπ!µατος
ϕροντ�δα  7 

µον�δες  αντικαθιστ!µενες  απ� τον 

πελ�τη  (CRU)
λ�στα εξαρτηµ�των  51 

µπαταρ�α
αντικατ�σταση  29 

προβλ�µατα  22 

Ο
οθ�νη  υπολογιστ�  20 

Π
περιβ�λλον  3 

προβλ�µατα
αδρ�νεια,  κατ�σταση  18 

αναµον�,  κατ�σταση  18 

δακτυλικ�  αποτ�πωµα,  

αν�γνωση  24 

δι�γνωση  12 

διαχε�ριση  εν�ργειας  18 

εκκ�νηση  22 

επ�λυση  προβληµ�των  12 

κωδικ�ς  πρ�σβασης  18 

µπαταρ�α 22 

οθ�νη υπολογιστ�  20 

πληκτρολ�γιο  18 

σκληρ�ς  δ�σκος 22 

προβλ�µατα  µε την κατ�σταση  

αδρ�νειας  18 

προβλ�µατα  µε την κατ�σταση  

αναµον�ς  18 

προβλ�µατα  µε το πληκτρολ�γιο  18 

προδιαγραϕ�ς  54 

Σ
σηµαντικ�ς  συµβουλ�ς  3 

σκληρ�ς  δ�σκος
αναβ�θµιση  31, 33 

προβλ�µατα  22 

συµβουλ�ς,  σηµαντικ�ς  3 

σϕ�λµατα  χωρ�ς µην�µατα  16 

Τ
τηλεϕωνικ�  υποστ�ριξη  40 

Χ
χαρακτηριστικ�  53 

A
Access  Help 1, 10, 12, 25, 51 

L
Lenovo  Care  51 

πλ�κτρο  1, 22, 25, 33, 53 

P
PC-Doctor  για Windows  12 

R
Rescue and Recovery 25 

 

© Copyright  Lenovo  2006 65



66 Lenovo  3000 C Series και N Series Οδηγ�ς συντ�ρησης  και επ�λυσης  προβληµ�των





Part Number:  41W7827

  

   

 

  

(1P) P/N: 41W7827  

           

 


	Περιεχόμενα
	Σημαντικό!
	Κεφάλαιο 1. Εύρεση πληροφοριών
	Ο παρών οδηγός και άλλες δημοσιεύσεις
	Εύρεση πληροφοριών με το πλήκτρο Lenovo Care

	Κεφάλαιο 2. Φροντίδα για τον υπολογιστή σας
	Κεφάλαιο 3. Επίλυση προβλημάτων με τον υπολογιστή
	Ερωτήσεις που τίθενται συχνά
	Διάγνωση προβλημάτων
	Επίλυση προβλημάτων
	Μηνύματα σφαλμάτων
	Σφάλματα χωρίς μηνύματα
	Πρόβλημα με τον κωδικό πρόσβασης
	Προβλήματα με το πληκτρολόγιο
	Προβλήματα με την κατάσταση αναμονής ή αδράνειας
	Προβλήματα με την οθόνη του υπολογιστή
	Προβλήματα με την μπαταρία
	Πρόβλημα με τη μονάδα σκληρού δίσκου
	Πρόβλημα εκκίνησης
	Πρόβλημα εξακρίβωσης δακτυλικού αποτυπώματος
	Άλλα προβλήματα


	Κεφάλαιο 4. Επιλογές αποκατάστασης
	Χρήση του προγράμματος Rescue and Recovery
	Επαναφορά εργοστασιακών περιεχομένων
	Αποκατάσταση δεδομένων

	Κεφάλαιο 5. Αναβάθμιση και αντικατάσταση συσκευών
	Αντικατάσταση της μπαταρίας
	Αναβάθμιση της μονάδας σκληρού δίσκου
	Αντικατάσταση μνήμης

	Κεφάλαιο 6. Βοήθεια και υπηρεσίες
	Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών
	Λήψη βοήθειας από το διαδίκτυο
	Επικοινωνία με το Κέντρο Υποστήριξης Πελάτων
	Λήψη βοήθειας σε όλο τον κόσμο

	Παράρτημα Α. Πληροφορίες εγγύησης
	Πληροφορίες εγγύησης
	Περίοδος εγγύησης
	Είδη Υπηρεσιών Εγγύησης
	Παγκόσμιος Τηλεφωνικός Κατάλογος


	Παράρτημα Β. Μονάδες αντικαθιστώμενες από τον πελάτη (CRU)
	Παράρτημα Γ. Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
	Χαρακτηριστικά
	Προδιαγραφές

	Παράρτημα Δ. Ειδικές παρατηρήσεις
	Σημειώσεις
	Σημείωση σχετικά με την έξοδο τηλεόρασης

	Σημειώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική ακτινοβολία
	Δήλωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ
	Δήλωση συμμόρφωσης με τα βιομηχανικά πρότυπα του Καναδά περί ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών συσκευών Κατηγορίας Α
	Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada
	Δήλωση συμμόρφωσης με την Οδηγία EMC της Ευρωπαϊκής Ένωσης

	Σημαντικές πληροφορίες για την Οδηγία 2002/96/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης
	Προσφορά λογισμικού IBM Lotus
	Εμπορικά σήματα

	Ευρετήριο

