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ΣηµειÃσεις σχετικ� µε την ασϕ�λεια

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Το ηλεκτρικÅ ρεÜµα στα καλÃδια ρεÜµατος, τηλεϕÃνου και επικοινωνµας εµναι
επικµνδυνο.

ΛÅγω του κινδÜνου ηλεκτροπληξµας:

v ΑποϕεÜγετε τη σÜνδεση ® αποσÜνδεση καλωδµων καθÃς και την εγκατ�σταση,
συντ®ρηση ® αλλαγ® δι�ρθρωσης του προϊÅντος κατ� τη δι�ρκεια καταιγµδας.

v Συνδ¬στε Åλα τα καλÃδια ρεÜµατος σε σωστ� καλωδιωµ¬νη και γειωµ¬νη
ηλεκτρικ® πρµζα.

v Συνδ¬στε σε σωστ� καλωδιωµ¬νες πρµζες οποιονδ®ποτε εξοπλισµÅ πρÅκειται να
συνδεθεµ µε αυτÅ το προϊÅν.

v Χρησιµοποιεµτε µÅνο το ¬να χ¬ρι, Åπου εµναι δυνατÅν, για τη σÜνδεση ®
αποσÜνδεση καλωδµων σ®µατος.

v Ποτ¬ µην θ¬τετε σε λειτουργµα οποιονδ®ποτε εξοπλισµÅ Åταν υπ�ρχουν ενδεµξεις
πυρκαγι�ς, νεροÜ ® δοµικÃν ζηµιÃν.

v Αποσυνδ¬στε τα συνδεδεµ¬να καλÃδια ρεÜµατος, συστ®µατα τηλεπικοινωνµας,
δµκτυα και modem πριν ανοµξετε τα καλÜµµατα της συσκευ®ς, εκτÅς αν ζητεµται να
πρ�ξετε διαϕορετικ� στις οδηγµες εγκατ�στασης και ρÜθµισης.

v Jταν εγκαθιστ�τε, µετακινεµτε ® ανοµγετε τα καλÜµµατα του προϊÅντος ®
προσαρτηµ¬νων συσκευÃν, συνδ¬ετε και αποσυνδ¬ετε τα καλÃδια Åπως
περιγρ�ϕεται στον παρακ�τω πµνακα.

ΣÜνδεση:

1. Κλεµστε Åλους τους διακÅπτες.

2. Συνδ¬στε πρÃτα Åλα τα καλÃδια στις
συσκευ¬ς.

3. Συνδ¬στε τα καλÃδια σ®µατος στις
υποδοχ¬ς.

4. Συνδ¬στε τα καλÃδια ρεÜµατος στην πρµζα.

5. Αν�ψτε τη συσκευ®.

ΑποσÜνδεση:

1. Κλεµστε Åλους τους διακÅπτες.

2. Αποσυνδ¬στε πρÃτα τα καλÃδια
ρεÜµατος απÅ την πρµζα.

3. Αποσυνδ¬στε τα καλÃδια σ®µατος απÅ
τις υποδοχ¬ς.

4. Αποσυνδ¬στε Åλα τα καλÃδια απÅ τις
συσκευ¬ς.
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Σηµεµωση σχετικ� µε τη µπαταρµα λιθµου

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κµνδυνος ¬κρηξης σε περµπτωση εσϕαλµ¬νης αντικατ�στασης της µπαταρµας.

Jταν αντικαθιστ�τε τη µπαταρµα, χρησιµοποιεµτε µÅνο µπαταρµα µε ΑριθµÅ ΥλικοÜ
της IBM 33F8354 ® µπαταρµα ισοδÜναµου τÜπου προτεινÅµενη απÅ τον
κατασκευαστ®. Η µπαταρµα περι¬χει λµθιο και µπορεµ να εκραγεµ αν η χρ®ση, ο
χειρισµÅς ® η απÅρριψ® της δεν γµνει µε το σωστÅ τρÅπο.

Μην:
v Την πετ�ξετε ® τη βυθµσετε σε νερÅ
v Τη θερµ�νετε περισσÅτερο απÅ 100°C (212°F)
v Την επισκευ�σετε ® την αποσυναρµολογ®σετε

Η απÅρριψη της µπαταρµας πρ¬πει να γµνεται σÜµϕωνα µε τις τοπικ¬ς διατ�ξεις ®
κανονισµοÜς.

Πληροϕορµες σχετικ� µε την ασϕ�λεια του modem

Για να ελαττÃσετε τον κµνδυνο πυρκαγι�ς, ηλεκτροπληξµας ® τραυµατισµοÜ κατ� τη
χρ®ση τηλεϕωνικοÜ εξοπλισµοÜ, τηρεµτε π�ντα τις βασικ¬ς προϕυλ�ξεις, Åπως:

v Ποτ¬ µην εγκαθιστ�τε τηλεϕωνικ� καλÃδια κατ� τη δι�ρκεια καταιγµδας.

v Ποτ¬ µην εγκαθιστ�τε υποδοχ¬ς τηλεϕωνικÃν γραµµÃν σε υγρ� σηµεµα, εκτÅς αν
η υποδοχ® εµναι ειδικ� σχεδιασµ¬νη για υγρ¬ς συνθ®κες.

v Ποτ¬ µην αγγµζετε µη µονωµ¬να τηλεϕωνικ� καλÃδια ® ακροδ¬κτες, εκτÅς αν η
τηλεϕωνικ® γραµµ® ¬χει αποσυνδεθεµ απÅ το δµκτυο.

v Η εγκατ�σταση ® τροποποµηση τηλεϕωνικÃν γραµµÃν απαιτεµ προσοχ®.

v ΑποϕεÜγετε τη χρ®ση τηλεϕÃνων (εκτÅς αν εµναι ασÜρµατου τÜπου) κατ� τη
δι�ρκεια καταιγµδας. Ενδ¬χεται να υπ�ρχει µικρÅς κµνδυνος ηλεκτροπληξµας απÅ
κεραυνÅ.

v Σε περµπτωση διαρρο®ς αερµου, µη χρησιµοποι®σετε τηλ¬ϕωνο στο χÃρο της
διαρρο®ς για να την αναϕ¬ρετε.

∆®λωση σχετικ� µε τις προδιαγραϕ¬ς των συσκευÃν laser

Ορισµ¬να µοντ¬λα προσωπικÃν υπολογιστÃν IBM (IBM Personal Computers)
περιλαµβ�νουν ενσωµατωµ¬νη µον�δα CD-ROM ® DVD-ROM. Οι µον�δες
CD-ROM και DVD-ROM πωλοÜνται επµσης χωριστ� ως προαιρετικ¬ς συσκευ¬ς. Οι
µον�δες CD-ROM και DVD-ROM εµναι συσκευ¬ς laser. Οι µον�δες αυτ¬ς εµναι
πιστοποιηµ¬νες στις ΗΠΑ ως προϊÅντα που καλÜπτουν τις απαιτ®σεις του ΚÃδικα
ΟµοσπονδιακÃν ΚανονισµÃν 21 του Υπουργεµου Υγεµας και Ανθρωπµνων
ΥπηρεσιÃν (DHHS 21 CFR) και συγκεκριµ¬να του Υποκεϕαλαµου J για προϊÅντα
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laser Κατηγορµας 1. ΕκτÅς ΗΠΑ, οι µον�δες αυτ¬ς εµναι πιστοποιηµ¬νες ως
προϊÅντα που καλÜπτουν τις απαιτ®σεις των κανονισµÃν IEC 825 και CENELEC EN
60 825 για προϊÅντα laser Κατηγορµας 1.

Jταν εγκαθιστ�τε µια µον�δα CD-ROM ® DVD-ROM, σηµειÃστε τα ακÅλουθα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η διαϕορετικ® απÅ την περιγραϕÅµενη χρ®ση κουµπιÃν και ρυθµιστÃν ® εκτ¬λεση
διαδικασιÃν µπορεµ να ¬χει ως αποτ¬λεσµα την ¬κθεση σε επικµνδυνη ακτινοβολµα.

Η αϕαµρεση των καλυµµ�των της µον�δας CD-ROM ® DVD-ROM µπορεµ να ¬χει ως
αποτ¬λεσµα την ¬κθεση σε επικµνδυνη ακτινοβολµα laser. ∆εν υπ�ρχουν στο
εσωτερικÅ της µον�δας CD-ROM ® DVD-ROM εξαρτ®µατα των οποµων µπορεµ να
γµνει συντ®ρηση. Μην αϕαιρεµτε τα καλÜµµατα της µον�δας.

Ορισµ¬νες µον�δες CD-ROM και DVD-ROM περι¬χουν ενσωµατωµ¬νη δµοδο laser
Κατηγορµας 3Α ® Κατηγορµας 3Β. ΣηµειÃνονται τα ακÅλουθα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Υπ�ρχει ακτινοβολµα laser Åταν εµναι ανοικτÅ. Μην κοιτ�τε στην κατεÜθυνση της δ¬σµης, µην
κοιτ�τε απευθεµας µε οπτικ� Åργανα και αποϕεÜγετε την �µεση ¬κθεση στη δ¬σµη.

ΣηµειÃσεις σχετικ� µε την ασϕ�λεια vii
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Πηγ¬ς πληροϕοριÃν

Το εγχειρµδιο αυτÅ ¬χει σκοπÅ να σας παρ�σχει τις απαραµτητες πληροϕορµες για
την εγκατ�σταση του υπολογιστ® IBM

®
και την εκκµνηση του λειτουργικοÜ

συστ®µατος. Το εγχειρµδιο αυτÅ περι¬χει επµσης πληροϕορµες για την επµλυση
βασικÃν προβληµ�των, διαδικασµες αποκατ�στασης λογισµικοÜ και πληροϕορµες
σχετικ� µε το πÃς µπορεµτε να ζητ®σετε βο®θεια ® τεχνικ® υποστ®ριξη.

Μπορεµτε να βρεµτε περισσÅτερες πληροϕορµες σχετικ� µε τον υπολογιστ® σας
ανοµγοντας το Access IBM απÅ την επιϕ�νεια εργασµας σας και εξετ�ζοντας τα
ακÅλουθα θ¬µατα:

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

v Installing software from the Software Selections CD (Εγκατ�σταση λογισµικοÜ απÅ
το CD Software Selections)

v Installing hardware options (Εγκατ�σταση επιλογÃν υλικοÜ εξοπλισµοÜ)

v Connecting communication cables (ΣÜνδεση επικοινωνιακÃν καλωδµων)

v Troubleshooting common problems (Επµλυση κοινÃν προβληµ�των)

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

Αν ¬χετε πρÅσβαση στο Internet, οι τελευταµες εκδÅσεις των εγχειριδµων χρ®στη
για τον υπολογιστ® σας εµναι διαθ¬σιµες στο World Wide Web. Για να εντοπµσετε
αυτ¬ς τις πληροϕορµες, µεταβεµτε στην ακÅλουθη διεÜθυνση:

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

Στο πεδµο Quick Path, καταχωρ®στε τον τÜπο και τον αριθµÅ µοντ¬λου του
υπολογιστ® σας και πατ®στε το κουµπµ Go.

Για πληροϕορµες τεχνικ®ς υποστ®ριξης, το εγχειρµδιο Hardware Maintenance
Manual βρµσκεται στη διεÜθυνση http://www.ibm.com/pc/support στο World Wide
Web.

© Copyright IBM Corp. 2001 ix
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Κεϕ�λαιο 1. Προετοιµασµα του υπολογιστ®

Πριν αρχµσετε
∆ιαβ�στε τις “ΣηµειÃσεις σχετικ� µε την ασϕ�λεια” στη σελµδα v και τις
“ΣηµειÃσεις” στη σελµδα 44.

Επιλογ® της θ¬σης εγκατ�στασης του υπολογιστ®

Βεβαιωθεµτε Åτι υπ�ρχει επαρκ®ς αριθµÅς σωστ� γειωµ¬νων ηλεκτρικÃν πριζÃν για
Åλες τις συσκευ¬ς. Επιλ¬ξτε µια θ¬ση για τον υπολογιστ® σας που θα εµναι π�ντα
στεγν®. Αϕ®στε ¬να δι�στηµα 5 εκατοστÃν περµπου γÜρω απÅ τον υπολογιστ® για
το σωστÅ εξαερισµÅ του.

∆ιευθ¬τηση του χÃρου εργασµας

∆ιευθετ®στε τÅσο τον εξοπλισµÅ Åσο και το χÃρο εργασµας σας αν�λογα µε τις
αν�γκες σας. Παρ�γοντες Åπως ο ϕωτισµÅς, η κυκλοϕορµα του α¬ρα και η θ¬ση των
ηλεκτρικÃν πριζÃν µποροÜν να επηρε�σουν τον τρÅπο διευθ¬τησης του χÃρου
εργασµας σας.

4νεση
Οι ακÅλουθες οδηγµες θα σας βοηθ®σουν να βρεµτε τη θ¬ση εργασµας που σας
εξυπηρετεµ καλÜτερα.

Επιλ¬ξτε κατ�λληλο κ�θισµα Ãστε να περιορµσετε την κÅπωση απÅ την παραµον®
στην µδια θ¬ση για µεγ�λα χρονικ� διαστ®µατα. Το Üψος του καθµσµατος και η
κλµση της πλ�της πρ¬πει να ρυθµµζονται ανεξ�ρτητα και να παρ¬χουν καλ®
υποστ®ριξη του σÃµατος. Το µπροστινÅ µ¬ρος του καθµσµατος πρ¬πει να ¬χει µια
ελαϕρ� κλµση προς τα κ�τω Ãστε να µην υπ�ρχει µεγ�λη πµεση στους µηροÜς.
Ρυθµµστε το κ�θισµα Ãστε οι µηροµ σας να εµναι παρ�λληλοι µε το ¬δαϕος και τα
π¬λµατα των ποδιÃν σας να ακουµποÜν οριζÅντια στο δ�πεδο ® σε ¬να υποστ®ριγµα.

Jταν χρησιµοποιεµτε το πληκτρολÅγιο, το µ¬ρος των χεριÃν µεταξÜ αγκÃνα και
αντµχειρα πρ¬πει να παραµ¬νει παρ�λληλο µε το δ�πεδο και οι καρποµ να εµναι σε
ουδ¬τερη, �νετη θ¬ση. Προσπαθ®στε να αγγµζετε το πληκτρολÅγιο ελαϕρ� και να
διατηρεµτε τα χ¬ρια και τα δ�κτυλ� σας χαλαρ�. Για µεγαλÜτερη �νεση, µπορεµτε
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να αλλ�ζετε την κλµση του πληκτρολογµου χρησιµοποιÃντας τα υποστηρµγµατ� του.

Ρυθµµστε την οθÅνη ¬τσι Ãστε η κορυϕ® της οθÅνης να εµναι στο Üψος των µατιÃν ®
λµγο χαµηλÅτερα. Συνιστ�ται η οθÅνη να τοποθετηθεµ σε µια �νετη για τα µ�τια
απÅσταση, συν®θως 50-60 εκατοστ�, και µε τ¬τοιο τρÅπο Ãστε να τη βλ¬πετε χωρµς
να χρει�ζεται να γυρν�τε το σÃµα σας.

Αντανακλ�σεις και ϕωτισµÅς
Τοποθετ®στε την οθÅνη ¬τσι Ãστε να ελαχιστοποι®σετε τις αντανακλ�σεις απÅ
λ�µπες ϕωτισµοÜ, παρ�θυρα και �λλες πηγ¬ς ϕωτÅς. Τοποθετ®στε την οθÅνη σε
ορθ® γωνµα µε τις πηγ¬ς ϕωτισµοÜ, Åπου αυτÅ εµναι δυνατÅ. ΕλαττÃστε το ϕωτισµÅ,
αν εµναι απαραµτητο, σβ®νοντας κ�ποια ϕÃτα ® χρησιµοποιÃντας λ�µπες
χαµηλÅτερης ισχÜος. Αν εγκαταστ®σετε την οθÅνη κοντ� σε παρ�θυρο,
χρησιµοποι®στε κουρτµνες ® περσµδες για να ϕρ�ξετε το ϕως του ®λιου. Μπορεµ να
χρειαστεµ να αλλ�ζετε τη ϕωτεινÅτητα (Brightness) και την αντµθεση (Contrast) της
οθÅνης αν�λογα µε τις αλλαγ¬ς στο ϕωτισµÅ κατ� τη δι�ρκεια της ηµ¬ρας.

Στις περιπτÃσεις Åπου εµναι αδÜνατο να αποϕÜγετε τις αντανακλ�σεις ® να
ρυθµµσετε το ϕωτισµÅ, τοποθετ®στε στην οθÅνη ¬να αντιθαµβωτικÅ ϕµλτρο.
ΩστÅσο, τα ϕµλτρα αυτ� µπορεµ να επηρε�σουν την ευκρµνεια της οθÅνης.
Χρησιµοποι®στε τα µÅνο αϕοÜ ¬χετε εξαντλ®σει τους υπÅλοιπους τρÅπους
περιορισµοÜ των αντανακλ�σεων.

Η σκÅνη στην οθÅνη αυξ�νει τα προβλ®µατα που σχετµζονται µε τις αντανακλ�σεις.
Καθαρµζετε τακτικ� την οθÅνη µε ¬να µαλακÅ πανµ το οποµο θα ¬χετε βρ¬ξει
ελαϕρ� µε ¬να µη στιλβωτικÅ υγρÅ καθαρισµοÜ γυ�λινων επιϕανειÃν.

ΕξαερισµÅς
Ο υπολογιστ®ς και η οθÅνη παρ�γουν θερµÅτητα. Ο ανεµιστ®ρας του υπολογιστ®
εισ�γει ϕρ¬σκο α¬ρα στο εσωτερικÅ του υπολογιστ® και βγ�ζει ¬ξω το ζεστÅ α¬ρα.
Η οθÅνη ¬χει µικρ� ανοµγµατα για τον εξαερισµÅ της. Αν τα ανοµγµατα αυτ�
µπλοκαριστοÜν, µπορεµ να προκληθεµ υπερθ¬ρµανση, η οποµα ενδ¬χεται να ¬χει ως
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αποτ¬λεσµα τη δυσλειτουργµα ® βλ�βη της οθÅνης. Τοποθετ®στε τον υπολογιστ®
και την οθÅνη µε τ¬τοιο τρÅπο Ãστε να µη µπλοκ�ρονται τα ανοµγµατα εξαερισµοÜ.
Συν®θως 5 εκατοστ� χÃρου επαρκοÜν. Επµσης, βεβαιωθεµτε Åτι ο α¬ρας του
εξαερισµοÜ δεν κατευθÜνεται σε κ�ποιον �λλο.

Ηλεκτρικ¬ς πρµζες και µ®κος καλωδµων
Η θ¬ση των ηλεκτρικÃν πριζÃν και το µ®κος των καλωδµων ρεÜµατος και των
καλωδµων σÜνδεσης των συσκευÃν µποροÜν να επηρε�σουν την τελικ® θ¬ση του
υπολογιστ® σας.

Jταν διευθετεµτε το χÃρο εργασµας σας:

v ΑποϕÜγετε τη χρ®ση προεκτ�σεων καλωδµων. Jπου εµναι δυνατÅ, συνδ¬στε το
καλÃδιο ρεÜµατος του υπολογιστ® απευθεµας στην ηλεκτρικ® πρµζα.

v Κρατ®στε τα καλÃδια ρεÜµατος και τα καλÃδια σÜνδεσης µακρι� απÅ
διαδρÅµους, σηµεµα δι¬λευσης και �λλα σηµεµα Åπου υπ�ρχει πιθανÅτητα να
παρασυρθοÜν κατ� λ�θος.

Για περισσÅτερες πληροϕορµες σχετικ� µε τα καλÃδια ρεÜµατος, βλ. “Σηµεµωση
σχετικ� µε το καλÃδιο ρεÜµατος” στη σελµδα 47.

Κεϕ�λαιο 1. Προετοιµασµα του υπολογιστ® 3
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Κεϕ�λαιο 2. Εγκατ�σταση του υπολογιστ®

Χρησιµοποι®στε αυτ¬ς τις πληροϕορµες για να εγκαταστ®σετε τον υπολογιστ® σας.
Εντοπµστε τα σÜµβολα των υποδοχÃν στο πµσω µ¬ρος του υπολογιστ® σας.

Αν τα καλÃδια και οι υποδοχ¬ς του υπολογιστ® ¬χουν κωδικÅ χρωµατισµÅ,
ταιρι�ξτε τα χρÃµατα των καλωδµων µε τα χρÃµατα των υποδοχÃν. Για παρ�δειγµα,
συνδ¬στε το µπλε καλÃδιο στη µπλε υποδοχ® και το κÅκκινο καλÃδιο στην κÅκκινη
υποδοχ®.

1. Ελ¬γξτε τη θ¬ση του διακÅπτη επιλογ®ς τ�σης στο πµσω µ¬ρος του υπολογιστ®.
Χρησιµοποι®στε ¬να στυλÅ για να αλλ�ξετε τη θ¬ση του διακÅπτη, αν εµναι
απαραµτητο.

v Αν η ηλεκτρικ® τ�ση της πηγ®ς ρεÜµατος εµναι µεταξÜ 90–137 V AC, ο
διακÅπτης πρ¬πει να εµναι στη θ¬ση 115 V.

v Αν η ηλεκτρικ® τ�ση της πηγ®ς ρεÜµατος εµναι µεταξÜ 180–265 V AC, ο
διακÅπτης πρ¬πει να εµναι στη θ¬ση 230 V.

2. Ο υπολογιστ®ς σας µπορεµ να περιλαµβ�νει συµβατικÅ καλÃδιο πληκτρολογµου
(σχ®µα «1¬) ® καλÃδιο πληκτρολογµου USB (σχ®µα «2¬). Συνδ¬στε το καλÃδιο
του πληκτρολογµου στην κατ�λληλη υποδοχ® για το πληκτρολÅγιο.

3. Ο υπολογιστ®ς σας µπορεµ να περιλαµβ�νει συµβατικÅ καλÃδιο ποντικιοÜ
(σχ®µα «1¬) ® καλÃδιο ποντικιοÜ USB (σχ®µα «2¬). Συνδ¬στε το καλÃδιο του
ποντικιοÜ στην κατ�λληλη υποδοχ® για το ποντµκι.
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4. Συνδ¬στε το καλÃδιο της οθÅνης στην υποδοχ® για την οθÅνη και σϕµξτε τις
βµδες.

5. Αν ¬χετε modem, συνδ¬στε το modem.

LINE
LINE

LINE
LINE

PHONE
PHONE

PHONE
PHONE

LINE
LINE

PHONE
PHONE

LINE
LINE

PHONE
PHONE

«1¬ Μερικ� modem συνδ¬ονται απευθεµας σε τηλεϕωνικ® υποδοχ® στον τοµχο.
«2¬ Οι τρÅποι σÜνδεσης των modem ποικµλλουν απÅ χÃρα σε χÃρα. Σε ορισµ¬νες χÃρες,

µεταξÜ των οποµων και η Ελλ�δα, τα καλÃδια του modem συνδ¬ονται Åπως ϕαµνεται
στο σχ®µα.

«3¬ Σε ορισµ¬νες �λλες χÃρες, απαιτεµται splitter ® converter, Åπως ϕαµνεται στο σχ®µα.

6. Αν ¬χετε ηχεµα, χρησιµοποι®στε αυτ® τη υποδοχ® για την αποστολ®
ενισχυµ¬νων σηµ�των ®χου απÅ τον υπολογιστ® στα ηχεµα.
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7. Συνδ¬στε οποιεσδ®ποτε πρÅσθετες συσκευ¬ς τυχÅν ¬χετε.

∆εν υπ�ρχουν Åλες αυτ¬ς οι υποδοχ¬ς σε Åλους τους υπολογιστ¬ς.

α. <χος

«1¬ Υποδοχ® εισÅδου ®χου Χρησιµοποι®στε αυτ® την υποδοχ® για την εισαγωγ®
σηµ�των ®χου απÅ εξωτερικ® συσκευ® ®χου, π.χ.
στερεοϕωνικÅ σÜστηµα.

«2¬ Υποδοχ® εξÅδου ®χου Χρησιµοποι®στε αυτ® την υποδοχ® για την αποστολ®
σηµ�των ®χου απÅ τον υπολογιστ® σε εξωτερικ¬ς
συσκευ¬ς, π.χ. στερεοϕωνικ� ηχεµα µε ενµσχυση.

«3¬ ΜικρÅϕωνο Χρησιµοποι®στε αυτ® την υποδοχ® για τη σÜνδεση
µικροϕÃνου στον υπολογιστ® σας στην περµπτωση που
θ¬λετε να ηχογραϕ®σετε οµιλµα ® αν χρησιµοποιεµτε
πρÅγραµµα αναγνÃρισης ϕων®ς.

«4¬ Ακουστικ� Χρησιµοποι®στε αυτ® την υποδοχ® για τη σÜνδεση
ακουστικÃν στον υπολογιστ® σας στην περµπτωση που
θ¬λετε να ακοÜσετε µουσικ® ® �λλους ®χους χωρµς να
ενοχλεµτε καν¬ναν.

Κεϕ�λαιο 2. Εγκατ�σταση του υπολογιστ® 7



β. ΠρÅσθετες υποδοχ¬ς

1394

1394

«1¬ Υποδοχ® USB Χρησιµοποι®στε αυτ¬ς τις υποδοχ¬ς για τη σÜνδεση
συσκευÃν που απαιτοÜν σÜνδεση τÜπου Universal Serial Bus
(USB), π.χ. σαρωτ® USB ® εκτυπωτ® USB.

«2¬ Σειριακ® υποδοχ® Χρησιµοποι®στε αυτ® την υποδοχ® για τη σÜνδεση
εξωτερικοÜ modem, σειριακοÜ εκτυπωτ® ® �λλης συσκευ®ς
που χρησιµοποιεµ σειριακ® υποδοχ® 9 ακροδεκτÃν.

«3¬ Υποδοχ® S-video Η υποδοχ® αυτ® βρµσκεται σε µερικ¬ς κ�ρτες video υψηλ®ς
απÅδοσης. Χρησιµοποι®στε αυτ® την υποδοχ® για τη
σÜνδεση τηλεÅρασης που ¬χει υποδοχ® S-Video.

«4¬ Παρ�λληλη υποδοχ® Χρησιµοποι®στε αυτ® την υποδοχ® για τη σÜνδεση
παρ�λληλου εκτυπωτ® ® �λλης συσκευ®ς που απαιτεµ
παρ�λληλη σÜνδεση 25 ακροδεκτÃν.

«5¬ Υποδοχ® Ethernet Χρησιµοποι®στε αυτ® την υποδοχ® για τη σÜνδεση του
υπολογιστ® σε τοπικÅ δµκτυο (LAN) τÜπου Ethernet ® σε
καλωδιακÅ modem.

«6¬ Υποδοχ® MIDI/Joystick Χρησιµοποι®στε αυτ® την υποδοχ® για τη σÜνδεση joystick,
gamepad, ® συσκευ®ς MIDI (Musical Instrument Digital
Interface), π.χ. πληκτρολογµου MIDI.

«7¬ Υποδοχ® IEEE 1394 Η τεχνολογµα που χρησιµοποιεµται για την υποδοχ® αυτ®
ονοµ�ζεται και Firewire, λÅγω της υψηλ®ς ταχÜτητας
µετ�δοσης δεδοµ¬νων που παρ¬χει. Υπ�ρχουν δÜο εµδη
υποδοχÃν IEEE 1394: 4 ακροδεκτÃν και 6 ακροδεκτÃν. Η
υποδοχ® IEEE 1394 επιτρ¬πει τη σÜνδεση δι�ϕορων
ηλεκτρονικÃν συσκευÃν, π.χ. ψηϕιακÃν συσκευÃν ®χου,
σαρωτÃν, κλπ.

«8¬ Υποδοχ® S/PDIF Η υποδοχ® S/PDIF επιτρ¬πει τη σÜνδεση ψηϕιακοÜ
εξοπλισµοÜ Åπως συσκευÃν DAT, µον�δων CD και �λλων
συµβατÃν µε S/PDIF συσκευÃν.

ΣηµαντικÅ
Για να λειτουργεµ ο υπολογιστ®ς εντÅς των ορµων FCC, χρησιµοποι®στε
καλÃδιο Ethernet κατηγορµας 5.
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8. Συνδ¬στε τα καλÃδια ρεÜµατος σε σωστ� γειωµ¬νες ηλεκτρικ¬ς πρµζες.

Σηµεµωση: Για περισσÅτερες πληροϕορµες σχετικ� µε τις υποδοχ¬ς του
υπολογιστ®, βλ. το Access IBM στην επιϕ�νεια εργασµας.

Εκκµνηση του υπολογιστ®

Αν�ψτε πρÃτα την οθÅνη και τις �λλες εξωτερικ¬ς συσκευ¬ς και µετ� αν�ψτε τον
υπολογιστ®. Jταν ολοκληρωθεµ η σÜντοµη δοκιµ® λειτουργµας (self-test), το
παρ�θυρο µε το λογÅτυπο της IBM κλεµνει. Αν στον υπολογιστ® σας υπ�ρχει
προεγκατεστηµ¬νο λογισµικÅ, ενεργοποιεµται το πρÅγραµµα εγκατ�στασης
λογισµικοÜ.

ΣηµαντικÅ
∆ιαβ�στε προσεκτικ� τις συµβ�σεις αδειÃν χρ®σης πριν χρησιµοποι®σετε τα
προγρ�µµατα που περιλαµβ�νονται σε αυτÅ το σÜστηµα. Στις συµβ�σεις αυτ¬ς
περιγρ�ϕονται τα δικαιÃµατα, οι υποχρεÃσεις και οι εγγυ®σεις σας για το
λογισµικÅ που περιλαµβ�νεται σε αυτÅ το σÜστηµα. Η εκ µ¬ρους σας χρ®ση
των προγραµµ�των συνεπ�γεται την αποδοχ® των Åρων αυτÃν των
συµβ�σεων. Αν δεν αποδ¬χεστε τις συµβ�σεις που περιλαµβ�νονται σε αυτÅ
το σÜστηµα, µη χρησιµοποι®σετε τα προγρ�µµατα. Επιστρ¬ψτε �µεσα το
σÜστηµα Ãστε να σας επιστραϕοÜν εξ ολοκλ®ρου τα χρ®µατα που
καταβ�λατε.

Αν αντιµετωπµσετε οποιαδ®ποτε προβλ®µατα κατ� την εκκµνηση, βλ. “Κεϕ�λαιο 3.
Επµλυση προβληµ�των και αποκατ�σταση λογισµικοÜ” στη σελµδα 13 και
“Κεϕ�λαιο 4. Πληροϕορµες, βο®θεια και υπηρεσµες” στη σελµδα 23.

Ολοκλ®ρωση της εγκατ�στασης λογισµικοÜ

Μετ� την πρÃτη εκκµνηση του υπολογιστ® σας, ακολουθ®στε τις οδηγµες που
εµϕανµζονται στην οθÅνη για να ολοκληρωθεµ η εγκατ�σταση του λογισµικοÜ. Αν
δεν ολοκληρÃσετε την εγκατ�σταση του λογισµικοÜ κατ� την πρÃτη εκκµνηση του
υπολογιστ®, µσως προκÜψουν απροσδÅκητα αποτελ¬σµατα. ΑϕοÜ ολοκληρωθεµ η
εγκατ�σταση, πατ®στε στο εικονµδιο Access IBM στην επιϕ�νεια εργασµας για
περισσÅτερες πληροϕορµες σχετικ� µε τον υπολογιστ® σας.
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CD Software Selections
Το CD Software Selections περι¬χει προγρ�µµατα εϕαρµογÃν και λογισµικÅ
υποστ®ριξης για τον υπολογιστ® σας. Τοποθετ®στε το CD Software Selections στη
µον�δα CD και ακολουθ®στε τις οδηγµες της οθÅνης.

Μπορεµτε να χρησιµοποι®σετε το CD για να κ�νετε τα ακÅλουθα:

v Εγκατ�σταση προϊÅντων λογισµικοÜ ® εγχειριδµων απευθεµας απÅ το CD σε
µοντ¬λα που ¬χουν µον�δα CD.

v ∆ηµιουργµα εικÅνας του CD Software Selections στο σκληρÅ σας δµσκο ® σε δµσκο
του τοπικοÜ δικτÜου (LAN) και εγκατ�σταση προϊÅντων λογισµικοÜ απÅ αυτ® την
εικÅνα.

Το CD Software Selections ¬χει ¬να εÜχρηστο γραϕικÅ περιβ�λλον χρ®στη και
αυτοµατοποιηµ¬νες διαδικασµες εγκατ�στασης για τα περισσÅτερα προγρ�µµατα.
Παρ¬χει επµσης ¬να σÜστηµα βο®θειας που περιγρ�ϕει τις λειτουργµες που
περι¬χονται στο CD.

Για περισσÅτερες πληροϕορµες σχετικ� µε την εγκατ�σταση λογισµικοÜ απÅ το CD
Software Selections, επιλ¬ξτε Access IBM απÅ την επιϕ�νεια εργασµας σας.

4λλα λειτουργικ� συστ®µατα
Αν εγκαταστ®σετε δικÅ σας λειτουργικÅ σÜστηµα, ακολουθ®στε τις οδηγµες στο CD
® τις δισκ¬τες που συνοδεÜουν το λειτουργικÅ σÜστηµα. Μετ� την εγκατ�σταση του
λειτουργικοÜ συστ®µατος, µην ξεχ�σετε να εγκαταστ®σετε Åλα τα προγρ�µµατα
οδ®γησης συσκευÃν. Οι οδηγµες εγκατ�στασης παρ¬χονται µε ® στα CD ® τις
δισκ¬τες, ® στα αρχεµα README.

ΤερµατισµÅς του υπολογιστ®

Jταν θ¬λετε να σβ®σετε τον υπολογιστ® σας, ακολουθ®στε π�ντα τη διαδικασµα
τερµατισµοÜ του λειτουργικοÜ σας συστ®µατος. Με τον τρÅπο αυτÅ αποϕεÜγετε την
απÃλεια δεδοµ¬νων ® την καταστροϕ® προγραµµ�των λογισµικοÜ. Για να
τερµατµσετε τα Windows:

1. Πατ®στε Start στην επιϕ�νεια εργασµας των Windows.

2. Πατ®στε Shut Down.

3. Επιλ¬ξτε Shut down.

4. Πατ®στε ΟΚ.
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ΕντοπισµÅς και εκτÜπωση του εγχειριδµου User Guide

Το εγχειρµδιο User Guide για τον υπολογιστ® σας περι¬χει πληροϕορµες σχετικ� µε
την εγκατ�σταση προαιρετικοÜ εξοπλισµοÜ. Το αρχεµο βρµσκεται σε µορϕ® .PDF
και µπορεµτε να το εντοπµσετε µ¬σω του Access IBM στην επιϕ�νεια εργασµας σας.
Μπορεµτε να το εξετ�σετε µε το Adobe Acrobat Reader και να το εκτυπÃσετε για να
το χρησιµοποιεµτε κατ� την εγκατ�σταση προαιρετικοÜ εξοπλισµοÜ.

Καταγραϕ® των πληροϕοριÃν του υπολογιστ® σας

Η καταγραϕ® των πληροϕοριÃν σχετικ� µε τον υπολογιστ® σας µπορεµ να σας
ϕανεµ χρ®σιµη αν κ�ποια στιγµ® χρειαστεµ να επισκευ�σετε τον υπολογιστ® σας.

Ο τÜπος του υπολογιστ® (M/T), ο κωδικÅς του µοντ¬λου και ο αριθµÅς σειρ�ς (S/N)
αναγρ�ϕονται σε ετικ¬τα στον υπολογιστ® σας. Καταγρ�ψτε τις πληροϕορµες στον
ακÅλουθο πµνακα:

Jνοµα προϊÅντος ______________________________________________

ΤÜπος (M/T) και µοντ¬λο µηχαν®ς ______________________________________________

ΑριθµÅς σειρ�ς (S/N) ______________________________________________

Ηµεροµηνµα αγορ�ς ______________________________________________

ΑριθµÅς δ®λωσης ______________________________________________

Ο αριθµÅς δ®λωσης εµναι απαραµτητος για την επισκευ® και την τεχνικ®
υποστ®ριξη. Μπορεµτε να δηλÃσετε τον υπολογιστ® σας µ¬σω τηλεϕÃνου Åταν
καλ¬σετε την τεχνικ® υποστ®ριξη. Εξετ�στε το Access IBM στην επιϕ�νεια
εργασµας σας για περισσÅτερες πληροϕορµες σχετικ� µε τη δ®λωση του
υπολογιστ® σας.
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Κεϕ�λαιο 3. Επµλυση προβληµ�των και αποκατ�σταση
λογισµικοÜ

Αν ¬χετε κ�ποιο πρÅβληµα µε τον υπολογιστ® σας, στο κεϕ�λαιο αυτÅ
περιγρ�ϕονται ορισµ¬να βασικ� εργαλεµα για την επµλυση προβληµ�των και την
αποκατ�σταση του λογισµικοÜ. Χρησιµοποι®στε το Access IBM στην επιϕ�νεια
εργασµας σας για πιο λεπτοµερεµς πληροϕορµες σχετικ� µε την επµλυση
προβληµ�των.

Επµλυση βασικÃν προβληµ�των

ΣÜµπτωµα Εν¬ργεια

Ο υπολογιστ®ς δεν αν�βει
Åταν πατ�τε το διακÅπτη
λειτουργµας.

Βεβαιωθεµτε Åτι:

v Το καλÃδιο ρεÜµατος εµναι συνδεδεµ¬νο στον υπολογιστ® και
σε µια πρµζα που λειτουργεµ.

v Αν υπ�ρχει δεÜτερος διακÅπτης λειτουργµας στο πµσω µ¬ρος
του υπολογιστ®, βεβαιωθεµτε Åτι εµναι αναµµ¬νος. Ελ¬γξτε
την ενδεικτικ® λυχνµα τροϕοδοσµας στο εµπρÅς µ¬ρος του
υπολογιστ® για να βεβαιωθεµτε Åτι ο υπολογιστ®ς εµναι
αναµµ¬νος.

Αν δεν µπορεµτε να διορθÃσετε το πρÅβληµα, ζητ®στε να
επισκευαστεµ ο υπολογιστ®ς.

Η οθÅνη εµναι κεν®. Βεβαιωθεµτε Åτι:

v Το καλÃδιο ρεÜµατος εµναι συνδεδεµ¬νο στο πµσω µ¬ρος του
υπολογιστ® και σε µια πρµζα που λειτουργεµ.

v Το καλÃδιο ρεÜµατος της οθÅνης εµναι συνδεδεµ¬νο στην
οθÅνη και σε µια πρµζα που λειτουργεµ.

v Η οθÅνη εµναι αναµµ¬νη και ¬χουν ρυθµιστεµ σωστ� η
ϕωτεινÅτητα (Brightness) και η αντµθεση (Contrast).

v Το καλÃδιο σ®µατος της οθÅνης εµναι καλ� συνδεδεµ¬νο στην
οθÅνη και στην κατ�λληλη υποδοχ® του υπολογιστ®.

Σηµεµωση: Αν ο υπολογιστ®ς σας ¬χει δÜο υποδοχ¬ς οθÅνης,
βεβαιωθεµτε Åτι η οθÅνη εµναι συνδεδεµ¬νη στην υποδοχ® του
προσαρµογ¬α AGP και Åχι στην υποδοχ® της πλακ¬τας
συστ®µατος. Βλ. “Κεϕ�λαιο 2. Εγκατ�σταση του υπολογιστ®”
στη σελµδα 5.

Αν δεν µπορεµτε να διορθÃσετε το πρÅβληµα, ζητ®στε να
επισκευαστεµ ο υπολογιστ®ς.
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ΣÜµπτωµα Εν¬ργεια

Το πληκτρολÅγιο δεν
λειτουργεµ (καν¬να
πλ®κτρο δεν λειτουργεµ).

Βεβαιωθεµτε Åτι:

v Ο υπολογιστ®ς και η οθÅνη λειτουργοÜν και ¬χουν ρυθµιστεµ
σωστ� η ϕωτεινÅτητα (Brightness) και η αντµθεση (Contrast).

v Το πληκτρολÅγιο εµναι σωστ� συνδεδεµ¬νο στην κατ�λληλη
υποδοχ® του υπολογιστ®.

v ∆εν ¬χουν κολλ®σει κ�ποια πλ®κτρα.

Αν δεν µπορεµτε να διορθÃσετε το πρÅβληµα, ζητ®στε να
επισκευαστεµ ο υπολογιστ®ς.

Το ποντµκι δεν
λειτουργεµ.

Βεβαιωθεµτε Åτι:

v Ο υπολογιστ®ς και η οθÅνη λειτουργοÜν και ¬χουν ρυθµιστεµ
σωστ� η ϕωτεινÅτητα (Brightness) και η αντµθεση (Contrast).

v Το ποντµκι εµναι σωστ� συνδεδεµ¬νο στην κατ�λληλη
υποδοχ® του υπολογιστ®.

Αν δεν µπορεµτε να διορθÃσετε το πρÅβληµα, ζητ®στε να
επισκευαστεµ ο υπολογιστ®ς.

Το λειτουργικÅ σÜστηµα
δεν εκκινεµται.

Βεβαιωθεµτε Åτι:

v ∆εν υπ�ρχει δισκ¬τα στη µον�δα δισκ¬τας.

v Η σειρ� εκκµνησης µον�δων περιλαµβ�νει τη συσκευ®
εκκµνησης (τη συσκευ® Åπου βρµσκεται το λειτουργικÅ
σÜστηµα). Στις περισσÅτερες περιπτÃσεις, το λειτουργικÅ
σÜστηµα βρµσκεται στο σκληρÅ δµσκο. Ανοµξτε το πρÅγραµµα
BIOS Setup Utility και επιβεβαιÃστε τη σειρ� εκκµνησης
µον�δων.

Αν δεν µπορεµτε να διορθÃσετε το πρÅβληµα, ζητ®στε να
επισκευαστεµ ο υπολογιστ®ς.

Εµϕανµζεται ¬νας κωδικÅς
σϕ�λµατος πριν απÅ την
εκκµνηση του
λειτουργικοÜ συστ®µατος.

Βλ. “Κωδικοµ σϕ�λµατος”

ΑκοÜγεται µια σειρ� απÅ
προειδοποιητικοÜς ®χους
πριν απÅ την εκκµνηση
του λειτουργικοÜ
συστ®µατος.

Βεβαιωθεµτε Åτι δεν ¬χουν κολλ®σει κ�ποια πλ®κτρα.

Αν δεν µπορεµτε να διορθÃσετε το πρÅβληµα, ζητ®στε να
επισκευαστεµ ο υπολογιστ®ς.

Κωδικοµ σϕ�λµατος

Ο ακÅλουθος πµνακας περιλαµβ�νει κ�ποιους απÅ τους κωδικοÜς σϕ�λµατος που
µπορεµ να εµϕανιστοÜν Åταν αν�βετε τον υπολογιστ® σας.

v Καταγρ�ψτε Åλους τους κωδικοÜς σϕ�λµατος που παρουσι�ζονται. Αν καλ¬σετε
τεχνικ® υποστ®ριξη, θα σας ζητηθοÜν αυτοµ οι κωδικοµ.
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v Αν εµϕανµζονται πολλοµ κωδικοµ σϕ�λµατος, επιλÜστε τους µε τη σειρ� µε την
οποµα εµϕανµζονται.

v Αν ο κωδικÅς σϕ�λµατος δεν υπ�ρχει στον πµνακα που ακολουθεµ, χρει�ζεται πιο
σÜνθετη αν�λυση του προβλ®µατος.

– Αν το λειτουργικÅ σÜστηµα εκκινεµται Åταν αν�βετε τον υπολογιστ®,
χρησιµοποι®στε το Access IBM για να ενεργοποι®σετε το IBM Enhanced
Diagnostics και εξετ�στε τις διαδικασµες επµλυσης προβληµ�των στο
πρÅγραµµα αυτÅ.

– Αν το λειτουργικÅ σÜστηµα δεν εκκινεµται, ζητ®στε να επισκευαστεµ ο
υπολογιστ®ς.

ΚωδικÅς Περιγραϕ® Εν¬ργεια

161 ® 0250 Η µπαταρµα εµναι ελαττωµατικ®. Αντικαταστ®στε τη µπαταρµα. Βλ. τη
διαδικασµα αντικατ�στασης της
µπαταρµας στο ηλεκτρονικÅ εγχειρµδιο
χρ®σης (User Guide) που εµναι
διαθ¬σιµο µ¬σω του Access IBM.

162 ® 0251 :γινε κ�ποια αλλαγ® στη
δι�ρθρωση των συσκευÃν.

Βεβαιωθεµτε Åτι:

v Jλες οι εξωτερικ¬ς συσκευ¬ς εµναι
αναµµ¬νες.

v Jλες οι συσκευ¬ς ¬χουν
εγκατασταθεµ σωστ� και εµναι καλ�
συνδεδεµ¬νες στα καλÃδι� τους.

Αν δεν µπορεµτε να διορθÃσετε το
πρÅβληµα, ζητ®στε να επισκευαστεµ ο
υπολογιστ®ς.

301, 303, 0211
® 0212

Παρουσι�στηκε σϕ�λµα στο
πληκτρολÅγιο.

Βεβαιωθεµτε Åτι:

v Το πληκτρολÅγιο εµναι σωστ�
συνδεδεµ¬νο.

v ∆εν ¬χουν κολλ®σει κ�ποια πλ®κτρα.

Αν δεν µπορεµτε να διορθÃσετε το
πρÅβληµα, ζητ®στε να επισκευαστεµ ο
υπολογιστ®ς.

0280 Η προηγοÜµενη εκκµνηση ®ταν
ηµιτελ®ς - χρησιµοποιοÜνται οι
προεπιλεγµ¬νες ρυθµµσεις

Η προηγοÜµενη διαδικασµα POST δεν
ολοκληρÃθηκε επιτυχÃς. Η διαδικασµα
POST ϕορτÃνει τις προεπιλεγµ¬νες
τιµ¬ς και δµνει τη δυνατÅτητα
εκτ¬λεσης του προγρ�µµατος Setup.

Το σϕ�λµα αυτÅ διορθÃνεται µε την
επÅµενη εκκµνηση του υπολογιστ®.
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ΚωδικÅς Περιγραϕ® Εν¬ργεια

860x
(x=οποιοσ-
δ®ποτε
αριθµÅς)

Παρουσι�στηκε σϕ�λµα στο
ποντµκι ® τη συσκευ® κατ�δειξης.

Βεβαιωθεµτε Åτι το ποντµκι ® η συσκευ®
κατ�δειξης ¬χει συνδεθεµ σωστ�.

Αν δεν µπορεµτε να διορθÃσετε το
πρÅβληµα, ζητ®στε να επισκευαστεµ ο
υπολογιστ®ς.

Αποκατ�σταση λογισµικοÜ

Χρησιµοποι®στε την ενÅτητα αυτ® αν πρ¬πει να αποκαταστ®σετε το λειτουργικÅ
σας σÜστηµα.

Προσοχ®:
Στους περισσÅτερους υπολογιστ¬ς, το πρÅγραµµα Product Recovery βρµσκεται
σε χωριστÅ, κρυϕÅ διαµ¬ρισµα της µον�δας σκληροÜ δµσκου. Μη διαγρ�ψετε
® τροποποι®σετε αυτÅ το διαµ¬ρισµα. Αν το διαµ¬ρισµα αυτÅ υποστεµ βλ�βη
® τροποποµηση, βλ. “Κεϕ�λαιο 4. Πληροϕορµες, βο®θεια και υπηρεσµες” στη
σελµδα 23.

∆ηµιουργµα και χρ®ση δισκ¬τας αποκατ�στασης και
επισκευ®ς
Το πρÅγραµµα Product Recovery βρµσκεται σε χωριστÅ διαµ¬ρισµα απÅ αυτÅ του
λειτουργικοÜ συστ®µατος και εκτελεµται ανεξ�ρτητα απÅ το λειτουργικÅ σÜστηµα.
Για να χρησιµοποι®σετε το πρÅγραµµα Product Recovery, πρ¬πει να πατ®σετε F11
κατ� τη δι�ρκεια της εκκµνησης, Åταν εµϕανιστεµ το µ®νυµα Press F11.

Αν το αρχεµο που ελ¬γχει το µ®νυµα για το πλ®κτρο F11 καταστραϕεµ ® διαγραϕεµ
κατ� λ�θος, το µ®νυµα δεν θα εµϕανµζεται και δεν θα ¬χετε πρÅσβαση στο
πρÅγραµµα Product Recovery. Ο µÅνος τρÅπος να λÜσετε αυτÅ το πρÅβληµα εµναι µε
τη χρ®ση της δισκ¬τας αποκατ�στασης και επισκευ®ς. Θα ®ταν καλÅ να
δηµιουργ®σετε µια δισκ¬τα αποκατ�στασης και επισκευ®ς Åσο το δυνατÅν πιο
σÜντοµα και να την αποθηκεÜσετε σε ¬να ασϕαλ¬ς µ¬ρος για προληπτικοÜς λÅγους.

Για να δηµιουργ®σετε τη δισκ¬τα αποκατ�στασης και επισκευ®ς:

1. Εκκιν®στε τον υπολογιστ® και το λειτουργικÅ σÜστηµα.

2. Χρησιµοποι®στε την ΕξερεÜνηση των Windows (Windows Explorer) για να
εµϕανµσετε τη δοµ® καταλÅγων του σκληροÜ δµσκου σας.

3. Ανοµξτε το ϕ�κελο C:\IBMTOOLS.

4. ∆ιπλοπατ®στε στο RRDISK.BAT και ακολουθ®στε τις οδηγµες που εµϕανµζονται
στην οθÅνη.
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Για να χρησιµοποι®σετε τη δισκ¬τα αποκατ�στασης και επισκευ®ς:

1. Τερµατµστε το λειτουργικÅ σÜστηµα και σβ®στε τον υπολογιστ®.

2. Τοποθετ®στε τη δισκ¬τα αποκατ�στασης και επισκευ®ς στη µον�δα δισκ¬τας.

3. Αν�ψτε τον υπολογιστ® και ακολουθ®στε τις οδηγµες που εµϕανµζονται στην
οθÅνη.

Εκτ¬λεση µερικ®ς ® πλ®ρους αποκατ�στασης

Προσοχ®:
Το πρÅγραµµα Product Recovery στο κρυϕÅ διαµ¬ρισµα του σκληροÜ δµσκου
θα αντικαταστ®σει Åλα τα αρχεµα στη µον�δα δµσκου C:\ µÅνο. Η πλ®ρης
αποκατ�σταση (full recovery) αποκαθιστ� το λειτουργικÅ σÜστηµα, τα
προγρ�µµατα οδ®γησης συσκευÃν και τις εϕαρµογ¬ς. Η µερικ® αποκατ�σταση
(partial recovery) αποκαθιστ� το λειτουργικÅ σÜστηµα και τα προγρ�µµατα
οδ®γησης συσκευÃν, αλλ� δεν αποκαθιστ� τις εϕαρµογ¬ς.

ΣηµαντικÅ
Αν θ¬λετε να αποκαταστ®σετε το λειτουργικÅ σÜστηµα απÅ CD Product
Recovery και ¬χετε περισσÅτερα απÅ ¬να CD, ξεκιν®στε µε το CD Product
Recovery 1.

Για να αποκαταστ®σετε το λειτουργικÅ σÜστηµα, κ�ντε τα εξ®ς:

1. Αν θ¬λετε να αποκαταστ®σετε το λογισµικÅ χρησιµοποιÃντας ¬να CD Product
Recovery, τοποθετ®στε το CD στη µον�δα CD και προχωρ®στε στο επÅµενο
β®µα. Αν θ¬λετε να χρησιµοποι®σετε το πρÅγραµµα Product Recovery απÅ το
σκληρÅ δµσκο, προχωρ®στε κατευθεµαν στο επÅµενο β®µα.

2. Αν εµναι δυνατÅ, τερµατµστε κανονικ� το λειτουργικÅ σÜστηµα.

3. Αν ο υπολογιστ®ς δεν σβ®σει, σβ®στε τον εσεµς.

Σηµεµωση: Αν πατ®σετε και κρατ®σετε πατηµ¬νο το διακÅπτη λειτουργµας για
τουλ�χιστον τ¬σσερα δευτερÅλεπτα και ο υπολογιστ®ς σας δεν
σβ®σει, βγ�λτε το καλÃδιο ρεÜµατος απÅ την πρµζα και
ξανασυνδ¬στε το µετ� απÅ µερικ� δευτερÅλεπτα.

4. Αν�ψτε τον υπολογιστ®. Αν χρησιµοποιεµτε το πρÅγραµµα Product Recovery
(και Åχι το CD Product Recovery), πατ®στε γρ®γορα F11 Åταν εµϕανιστεµ το
µ®νυµα του προγρ�µµατος Product Recovery (το µ®νυµα εµϕανµζεται µÅνο για
µερικ� δευτερÅλεπτα). Περιµ¬νετε µ¬χρι να εµϕανιστεµ το µενοÜ Product
Recovery.

Σηµεµωση: Αν επιχειρεµτε αποκατ�σταση απÅ CD Product Recovery και δεν
µπορεµτε εκκιν®σετε τον υπολογιστ® απÅ το CD, µεταβεµτε στην
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ενÅτητα “Αλλαγ® της σειρ�ς εκκµνησης µον�δων” και επιλ¬ξτε το
CDROM ως πρÃτη µον�δα εκκµνησης (1st Boot Device).

5. Μπορεµ να σας δοθεµ η δυνατÅτητα να επιλ¬ξετε το λειτουργικÅ σÜστηµα που θα
αποκατασταθεµ. Επιλ¬ξτε το λειτουργικÅ σÜστηµα προς αποκατ�σταση.

6. Επιλ¬ξτε την επιλογ® αποκατ�στασης που προτιµ�τε και ακολουθ®στε τις
οδηγµες που εµϕανµζονται στην οθÅνη.

7. Jταν ολοκληρωθεµ η αποκατ�σταση, κλεµστε το πρÅγραµµα και αϕαιρ¬στε το
CD απÅ τη µον�δα CD (αν το CD εµναι µ¬σα στη µον�δα).

8. Επανεκκιν®στε τον υπολογιστ®.

Σηµεµωση: Αν αποκαθιστ�τε τα Windows NT
®

Workstation, για να εµναι διαθ¬σιµος
Åλος ο χÃρος στο σκληρÅ δµσκο πρ¬πει να ολοκληρωθεµ η δηµιουργµα
διαµερισµ�των στο σκληρÅ δµσκο. Για πληροϕορµες σχετικ� µε τη δηµιουργµα
διαµερισµ�των στο υπÅλοιπο του σκληροÜ δµσκου, βλ. Changing the operating
system στο Access IBM.

Αλλαγ® της σειρ�ς εκκµνησης µον�δων

Αν τοποθετ®σατε ¬να CD στη µον�δα CD και ο υπολογιστ®ς δεν ″διαβ�ζει″ το CD
κατ� την εκκµνηση, αλλ�ξτε την πρÃτη συσκευ® εκκµνησης (1st Boot Device). Οι
σχετικ¬ς διαδικασµες ποικµλλουν αν�λογα µε τον τÜπο της µηχαν®ς.

Αλλαγ® της πρÃτης µον�δας εκκµνησης (τÜποι µηχαν®ς
2255 και 2275)
1. Αν ο υπολογιστ®ς σας βρµσκεται σε λειτουργµα, πρ¬πει τερµατµσετε το

λειτουργικÅ σÜστηµα και να επανεκκιν®σετε τον υπολογιστ®.

2. Jταν εµϕανιστεµ η ¬νδειξη για το πρÅγραµµα, πατ®στε και κρατ®στε πατηµ¬νο
το πλ®κτρο F1 ¬ως Åτου εµϕανιστεµ το µενοÜ του προγρ�µµατος Configuration
Setup Utility.

3. Επιλ¬ξτε Start Options. Πατ®στε Enter µε ϕωτισµ¬νη την επιλογ® Start
Sequence.

4. Επιλ¬ξτε 1st Boot Device.

5. Επιλ¬ξτε CDROM. Στη συν¬χεια ακολουθ®στε τις οδηγµες που εµϕανµζονται
στην οθÅνη.

6. Jταν τελειÃσετε τις αλλαγ¬ς, επιλ¬ξτε Exit Saving Changes.

7. Θα γµνει επανεκκµνηση του υπολογιστ®.

Σηµεµωση: Jταν τελειÃσετε τη χρ®ση του CD, µην ξεχ�σετε να επαναϕ¬ρετε την
αρχικ® ρÜθµιση για την πρÃτη µον�δα εκκµνησης.
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Αλλαγ® της πρÃτης µον�δας εκκµνησης (τÜποι µηχαν®ς
6832 και 6833)
1. Αν ο υπολογιστ®ς σας βρµσκεται σε λειτουργµα, πρ¬πει τερµατµσετε το

λειτουργικÅ σÜστηµα και να επανεκκιν®σετε τον υπολογιστ®.

2. Jταν εµϕανιστεµ το λογÅτυπο της IBM, πατ®στε και κρατ®στε πατηµ¬νο το
πλ®κτρο F2 ¬ως Åτου εµϕανιστεµ το µενοÜ εκκµνησης του BIOS.

3. Επιλ¬ξτε CD-ROM Drive και πατ®στε Enter. Η εκκµνηση του υπολογιστ®
συνεχµζεται µε τη µον�δα CD ως µον�δα εκκµνησης.

IBM Enhanced Diagnostics

Το πρÅγραµµα IBM Enhanced Diagnostics εκτελεµται ανεξ�ρτητα απÅ το λειτουργικÅ
σÜστηµα. Μπορεµτε να χρησιµοποι®σετε αυτÅ το πρÅγραµµα για να ελ¬γξετε τον
υλικÅ εξοπλισµÅ του υπολογιστ® σας. Το πρÅγραµµα αυτÅ χρησιµοποιεµται Åταν
δεν εµναι δυνατÅ να χρησιµοποιηθοÜν �λλες µ¬θοδοι ® Åταν µε �λλες µεθÅδους δεν
¬χει καταστεµ δυνατÅ να προσδιοριστεµ η αιτµα ενÅς προβλ®µατος που εµναι πιθανÅ
να σχετµζεται µε τον υλικÅ εξοπλισµÅ.

Μπορεµτε να εκτελ¬σετε το πρÅγραµµα IBM Enhanced Diagnostics χρησιµοποιÃντας
το πρÅγραµµα Product Recovery που βρµσκεται στο σκληρÅ σας δµσκο. Εναλλακτικ�,
µπορεµτε να δηµιουργ®σετε µια δισκ¬τα IBM Enhanced Diagnostics απÅ το
πρÅγραµµα Product Recovery ® το CD Product Recovery και να εκτελ¬σετε
διαγνωστικ� προγρ�µµατα απÅ τη δισκ¬τα.

Μπορεµτε επµσης να µεταϕορτÃσετε την τελευταµα ¬κδοση του προγρ�µµατος
Enhanced Diagnostics απÅ τη διεÜθυνση http://www.ibm.com/pc/support στο World
Wide Web. Γρ�ψτε τον τÜπο και το µοντ¬λο του υπολογιστ® σας στο πεδµο Quick
Path για να βρεµτε τα κατ�λληλα µεταϕορτÃσιµα αρχεµα για τον υπολογιστ® σας.

Εκτ¬λεση του IBM Enhanced Diagnostics απÅ το πρÅγραµµα
Product Recovery
Για να εκτελ¬σετε το διαγνωστικÅ πρÅγραµµα απÅ το πρÅγραµµα Product Recovery,
ακολουθ®στε την εξ®ς διαδικασµα:

Σηµεµωση: Αν για κ�ποιο λÅγο το πρÅγραµµα Product Recovery που βρµσκεται στο
σκληρÅ δµσκο του υπολογιστ® δεν λειτουργεµ ® δεν εµναι προσβ�σιµο,
το πρÅγραµµα IBM Enhanced Diagnostics µπορεµ να εκτελεστεµ απÅ το
CD Product Recovery.

1. Τερµατµστε το λειτουργικÅ σÜστηµα και σβ®στε τον υπολογιστ®.

2. Αν�ψτε τον υπολογιστ®. Πατ®στε γρ®γορα το πλ®κτρο F11 Åταν εµϕανιστεµ το
µ®νυµα του προγρ�µµατος Product Recovery (το µ®νυµα εµϕανµζεται µÅνο για
µερικ� δευτερÅλεπτα). Περιµ¬νετε µ¬χρι να εµϕανιστεµ το µενοÜ Product
Recovery.
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3. Αν�λογα µε το λειτουργικÅ σÜστηµα που χρησιµοποιεµτε, µπορεµ να σας ζητηθεµ
να επιλ¬ξετε µια ρÜθµιση για το σÜστηµα. Αν δεν εµϕανιστεµ µ®νυµα, πηγαµνετε
στο επÅµενο β®µα.

4. Jταν εµϕανιστεµ το κÜριο µενοÜ, επιλ¬ξτε System Utilities.

5. ΑπÅ το µενοÜ System Utilities, επιλ¬ξτε Run Diagnostics. Ενεργοποιεµται το
πρÅγραµµα IBM Enhanced Diagnostics. Jταν ολοκληρÃσετε τα διαγνωστικ�
προγρ�µµατα, θα επιστρ¬ψετε στο κÜριο µενοÜ του προγρ�µµατος Product
Recovery.

6. Επανεκκιν®στε τον υπολογιστ®.

∆ηµιουργµα δισκ¬τας IBM Enhanced Diagnostics
Για να δηµιουργ®σετε µια δισκ¬τα IBM Enhanced Diagnostics απÅ το πρÅγραµµα
Product Recovery:

1. Τερµατµστε το λειτουργικÅ σÜστηµα και σβ®στε τον υπολογιστ®.

2. Αν�ψτε τον υπολογιστ®. Πατ®στε γρ®γορα το πλ®κτρο F11 Åταν εµϕανιστεµ το
µ®νυµα του προγρ�µµατος Product Recovery (το µ®νυµα εµϕανµζεται µÅνο για
µερικ� δευτερÅλεπτα). Περιµ¬νετε µ¬χρι να εµϕανιστεµ το µενοÜ Product
Recovery.

3. Αν�λογα µε το λειτουργικÅ σÜστηµα που χρησιµοποιεµτε, µπορεµ να σας ζητηθεµ
να επιλ¬ξετε µια ρÜθµιση για το σÜστηµα. Αν δεν εµϕανιστεµ µ®νυµα, πηγαµνετε
στο επÅµενο β®µα.

4. ΑπÅ το κÜριο µενοÜ, επιλ¬ξτε System Utilities.

5. Επιλ¬ξτε Create a diagnostic diskette και ακολουθ®στε τις οδηγµες που
εµϕανµζονται στην οθÅνη.

6. Jταν σας ζητηθεµ, τοποθετ®στε µια κεν®, µορϕοποιηµ¬νη δισκ¬τα στη µον�δα
δισκ¬τας και ακολουθ®στε τις οδηγµες που εµϕανµζονται στην οθÅνη.

Σηµεµωση: Μπορεµτε επµσης να µεταϕορτÃσετε την τελευταµα ¬κδοση του
διαγνωστικοÜ προγρ�µµατος απÅ τη διεÜθυνση
http://www.ibm.com/pc/support στο World Wide Web. Γρ�ψτε τον τÜπο
και το µοντ¬λο του υπολογιστ® σας στο πεδµο Quick Path για να βρεµτε
τα κατ�λληλα µεταϕορτÃσιµα αρχεµα για τον υπολογιστ® σας.

Εκτ¬λεση του προγρ�µµατος IBM Enhanced Diagnostics απÅ
δισκ¬τα
Για να εκτελ¬σετε το πρÅγραµµα Enhanced Diagnostics απÅ δισκ¬τα:

1. Τερµατµστε το λειτουργικÅ σÜστηµα και σβ®στε τον υπολογιστ®.

2. Τοποθετ®στε τη δισκ¬τα IBM Enhanced Diagnostics στη µον�δα δισκ¬τας.

3. Αν�ψτε τον υπολογιστ®.

4. Ακολουθ®στε τις οδηγµες που εµϕανµζονται στην οθÅνη. Για βο®θεια, πατ®στε
F1.
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5. Jταν το πρÅγραµµα ολοκληρωθεµ, αϕαιρ¬στε τη δισκ¬τα απÅ τη µον�δα
δισκ¬τας.

6. Τερµατµστε και επανεκκιν®στε τον υπολογιστ®.
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Κεϕ�λαιο 4. Πληροϕορµες, βο®θεια και υπηρεσµες

Αν χρειαστεµτε βο®θεια, υπηρεσµες, τεχνικ® υποστ®ριξη ® απλ� περισσÅτερες
πληροϕορµες για τα προϊÅντα της IBM, θα βρεµτε µια µεγ�λη ποικιλµα πηγÃν που
µποροÜν να σας βοηθ®σουν. Το κεϕ�λαιο αυτÅ περι¬χει πληροϕορµες για το ποÜ
µπορεµτε να απευθυνθεµτε για πρÅσθετες πληροϕορµες σχετικ� µε την IBM και τα
προϊÅντα της, τι να κ�νετε αν αντιµετωπµσετε κ�ποιο πρÅβληµα µε τον υπολογιστ®
σας και ποιον να καλ¬σετε αν χρειαστεµτε υπηρεσµες.

Πληροϕορµες

Πληροϕορµες σχετικ� µε τον υπολογιστ® IBM και το τυχÅν προεγκατεστηµ¬νο
λογισµικÅ υπ�ρχουν στην τεκµηρµωση που συνοδεÜει τον υπολογιστ® σας. Η
τεκµηρµωση αυτ® περιλαµβ�νει ¬ντυπα εγχειρµδια, ηλεκτρονικ� εγχειρµδια, αρχεµα
README και αρχεµα βο®θειας. Επµσης, πληροϕορµες σχετικ� µε τα προϊÅντα της
IBM εµναι διαθ¬σιµες στο World Wide Web και µ¬σω του IBM Automated Fax System.

Χρ®ση του World Wide Web
Στο World Wide Web, το site της IBM ¬χει τρ¬χουσες πληροϕορµες σχετικ� µε τα
προϊÅντα IBM Personal Computers και τη διαθ¬σιµη υποστ®ριξη. Η διεÜθυνση της
αρχικ®ς σελµδας του site IBM Personal Computing εµναι: http://www.ibm.com/pc

Στη διεÜθυνση http://www.ibm.com/pc/support µπορεµτε να βρεµτε πληροϕορµες
σχετικ� µε την υποστ®ριξη προϊÅντων IBM, συµπεριλαµβανοµ¬νων των
υποστηριζÅµενων επιλογÃν.

Αν επιλ¬ξετε Profile απÅ τη σελµδα αυτ®, µπορεµτε να δηµιουργ®σετε µια
προσαρµοσµ¬νη σελµδα υποστ®ριξης ειδικ� για τον υλικÅ εξοπλισµÅ σας, η οποµα
θα περιλαµβ�νει συχν¬ς ερωτ®σεις και απαντ®σεις (Frequently Asked Questions),
πληροϕορµες σχετικ� µε τα εξαρτ®µατα (Parts Information), τεχνικ¬ς υποδεµξεις και
πληροϕορµες (Technical Hints and Tips) και µεταϕορτÃσιµα αρχεµα (Downloadable
Files). Επιπλ¬ον, µπορεµτε να επιλ¬ξετε να ειδοποιεµστε µ¬σω e-mail κ�θε ϕορ� που
γµνονται διαθ¬σιµες ν¬ες πληροϕορµες σχετικ� µε τα προϊÅντα που χρησιµοποιεµτε.

Μπορεµτε επµσης να παραγγ¬λλετε εκδÅσεις µ¬σω του IBM Publications Ordering
System, στην ακÅλουθη διεÜθυνση:
http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi

Λ®ψη πληροϕοριÃν µ¬σω fax
Αν ¬χετε τηλεϕωνικ® συσκευ® µε δυνατÅτητα τονικ®ς κλ®σης και πρÅσβαση σε
συσκευ® fax, και αν βρµσκεστε στις Η.Π.Α. ® στον Καναδ�, µπορεµτε να λαµβ�νετε
µ¬σω fax διαϕηµιστικ¬ς και τεχνικ¬ς πληροϕορµες σχετικ� µε δι�ϕορα θ¬µατα, π.χ.
υλικÅς εξοπλισµÅς, λειτουργικ� συστ®µατα και τοπικ� δµκτυα (LAN).
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Μπορεµτε να καλεµτε το IBM Automated Fax System 24 Ãρες την ηµ¬ρα, 7 ηµ¬ρες
την εβδοµ�δα. Ακολουθ®στε τις ηχογραϕηµ¬νες οδηγµες και οι πληροϕορµες που
ζητ�τε θα σταλοÜν στη συσκευ® fax σας. Στις Η.Π.Α. και τον Καναδ�, για την
πρÅσβαση στο IBM Automated Fax System καλ¬στε στον αριθµÅ 1-800-426-3395.

Βο®θεια και υπηρεσµες

Αν αντιµετωπµσετε κ�ποιο πρÅβληµα µε τον υπολογιστ® σας, υπ�ρχουν πολλ¬ς
διαθ¬σιµες πηγ¬ς βο®θειας.

Χρ®ση της τεκµηρµωσης και των διαγνωστικÃν
προγραµµ�των
Πολλ� προβλ®µατα µε τους υπολογιστ¬ς εµναι δυνατÅ να επιλυθοÜν χωρµς
εξωτερικ® βο®θεια. Αν παρουσιαστεµ κ�ποιο πρÅβληµα στον υπολογιστ® σας, δεµτε
πρÃτα τις πληροϕορµες επµλυσης προβληµ�των (troubleshooting) στην τεκµηρµωση
του υπολογιστ®. Αν υποψι�ζεστε Åτι υπ�ρχει πρÅβληµα µε το λογισµικÅ, ανατρ¬ξτε
στην τεκµηρµωση (συµπεριλαµβανοµ¬νων των αρχεµων README και της
ηλεκτρονικ®ς βο®θειας) που συνοδεÜει το λειτουργικÅ σÜστηµα ® την εϕαρµογ®.

Οι περισσÅτεροι υπολογιστ¬ς και servers της IBM συνοδεÜονται απÅ ¬να σÜνολο
διαγνωστικÃν προγραµµ�των που µποροÜν να βοηθ®σουν στον εντοπισµÅ
προβληµ�των υλικοÜ εξοπλισµοÜ. Για πληροϕορµες σχετικ� µε τη χρ®ση των
διαγνωστικÃν προγραµµ�των, ανατρ¬ξτε στις πληροϕορµες εντοπισµοÜ
προβληµ�των στην τεκµηρµωση που συνοδεÜει τον υπολογιστ® σας.

Οι πληροϕορµες επµλυσης προβληµ�των ® τα διαγνωστικ� προγρ�µµατα µπορεµ να
σας πληροϕορ®σουν Åτι χρει�ζεστε πρÅσθετα ® αναβαθµισµ¬να προγρ�µµατα
οδ®γησης συσκευÃν ® �λλο λογισµικÅ. Η IBM διατηρεµ σελµδες στο World Wide
Web Åπου µπορεµτε να βρεµτε τις τελευταµες τεχνικ¬ς πληροϕορµες και να
µεταϕορτÃσετε προγρ�µµατα οδ®γησης συσκευÃν και αναβαθµµσεις. Ανατρ¬ξτε
στη διεÜθυνση http://www.ibm.com/pc/support/ και ακολουθ®στε τις οδηγµες.

Κλ®ση για παροχ® υπηρεσιÃν
Αν ¬χετε προσπαθ®σει να επιλÜσετε το πρÅβληµα µÅνοι σας και χρει�ζεστε
βο®θεια, κατ� τη δι�ρκεια της περιÅδου εγγÜησης, µπορεµτε να λ�βετε βο®θεια και
πληροϕορµες απÅ τηλεϕÃνου µ¬σω του IBM PC HelpCenter. Οι ακÅλουθες
υπηρεσµες εµναι διαθ¬σιµες κατ� τη δι�ρκεια της περιÅδου εγγÜησης:

v ΕντοπισµÅς προβληµ�των: Εκπαιδευµ¬νο προσωπικÅ εµναι ¬τοιµο να σας
βοηθ®σει να διαπιστÃσετε αν υπ�ρχει πρÅβληµα µε τον υλικÅ εξοπλισµÅ και να
αποϕασµσετε τις εν¬ργειες στις οποµες θα πρ¬πει να προβεµτε για να διορθÃσετε
το πρÅβληµα.

v Επισκευ® υλικοÜ εξοπλισµοÜ IBM: Αν διαπιστωθεµ Åτι το πρÅβληµα οϕεµλεται σε
υλικÅ εξοπλισµÅ της IBM που καλÜπτεται απÅ εγγÜηση, εκπαιδευµ¬νο
προσωπικÅ υπηρεσιÃν εµναι ¬τοιµο να σας παρ�σχει τις κατ�λληλες υπηρεσµες.
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v ∆ιαχεµριση µηχανικÃν τροποποι®σεων: Σε ορισµ¬νες περιπτÃσεις, µπορεµ να
απαιτοÜνται αλλαγ¬ς µετ� την πÃληση του προϊÅντος. Η IBM ® ο µεταπωλητ®ς
απÅ τον οποµο αγορ�σατε το προϊÅν, αν ¬χει τη σχετικ® εξουσιοδÅτηση απÅ την
IBM, θα προβεµ σε κατ�λληλες για τον υλικÅ εξοπλισµÅ σας µηχανικ¬ς
τροποποι®σεις (engineering changes).

∆εν καλÜπτονται τα εξ®ς:
v Αντικατ�σταση ® χρ®ση εξαρτηµ�των µη-IBM ® εξαρτηµ�των IBM που δεν

καλÜπτονται απÅ εγγÜηση

Σηµεµωση: Jλα τα καλυπτÅµενα απÅ εγγÜηση εξαρτ®µατα ¬χουν ¬ναν
επταψ®ϕιο προσδιοριστικÅ αριθµÅ, της µορϕ®ς IBM FRU
XXXXXXX.

v ΠροσδιορισµÅς της αιτµας προβληµ�των λογισµικοÜ
v ΡÜθµιση του BIOS ως τµ®µα µιας εγκατ�στασης ® αναβ�θµισης
v Αλλαγ¬ς, τροποποι®σεις ® αναβαθµµσεις προγραµµ�των οδ®γησης συσκευÃν
v Εγκατ�σταση και συντ®ρηση λειτουργικÃν συστηµ�των δικτÜων (NOS)
v Εγκατ�σταση και συντ®ρηση προγραµµ�των εϕαρµογÃν

Για πλ®ρη περιγραϕ® των Åρων της εγγÜησης, ανατρ¬ξτε στην εγγÜηση υλικοÜ
εξοπλισµοÜ της IBM. Κρατ®στε την απÅδειξη αγορ�ς Ãστε να µπορεµτε να λ�βετε
υπηρεσµες εγγÜησης.

Στις Η.Π.Α. και στον Καναδ�, οι υπηρεσµες αυτ¬ς εµναι διαθ¬σιµες 24 Ãρες την
ηµ¬ρα, 7 ηµ¬ρες την εβδοµ�δα. Στο Ηνωµ¬νο Βασµλειο, οι υπηρεσµες αυτ¬ς εµναι
διαθ¬σιµες απÅ ∆ευτ¬ρα ¬ως Παρασκευ®, 9:00 π.µ. - 6:00 µ.µ.

Σηµεµωση: Ο χρÅνος απÅκρισης διαϕ¬ρει αν�λογα µε τον αριθµÅ των κλ®σεων και
την πολυπλοκÅτητα των προβληµ�των.

Αν εµναι δυνατÅ, συνιστ�ται να εµστε στον υπολογιστ® σας Åταν καλεµτε.
ΠαρακαλοÜµε να ¬χετε πρÅχειρες τις ακÅλουθες πληροϕορµες:
v ΤÜπος και µοντ¬λο µηχαν®ς
v Αριθµοµ σειρ�ς των προϊÅντων υλικοÜ εξοπλισµοÜ της IBM
v Περιγραϕ® του προβλ®µατος
v Ακριβ®ς διατÜπωση των µηνυµ�των σϕαλµ�των
v Πληροϕορµες σχετικ� µε τη σÜνθεση υλικοÜ εξοπλισµοÜ και λογισµικοÜ

Οι αριθµοµ τηλεϕÃνου υπÅκεινται σε αλλαγ® χωρµς ειδοποµηση. Για τους τρ¬χοντες
αριθµοÜς τηλεϕÃνου, ανατρ¬ξτε στη διεÜθυνση http://www.ibm.com/pc/support/ και
επιλ¬ξτε HelpCenter Phone List.
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ΧÃρα ΑριθµÅς τηλεϕÃνου

Αυστρµα Österreich 01-24 592 5901

Β¬λγιο (Γαλλικ�) Belgique 02-210 9800

Β¬λγιο (Ολλανδικ�) Belgie 02-210 9820

Γαλλµα France 02 38 55 74 50

Γερµανµα Deutschland 07032-1549 201

∆ανµα Danmark 35 25 02 91

Ελβετµα Schweiz/Suisse/Svizzera 0848-80-52-52

Ηνωµ¬νο Βασµλειο United Kingdom 01475-555 055

Η.Π.Α. και Που¬ρτο Ρµκο U.S.A. and Puerto Rico 1-800-772-2227

Ιρλανδµα Ireland 01-815 9200

Ισπανµα España 91-662 49 16

Ιταλµα Italia 02-4827 5040

Καναδ�ς (ΤορÅντο) Canada - Toronto only 416-383-3344

Καναδ�ς (υπÅλοιπη χÃρα) Canada - all other 1-800-565-3344

ΛουξεµβοÜργο Luxembourg 298-977 5063

Νορβηγµα Norge 23 05 32 40

Ολλανδµα Nederland 020-514 5770

Πορτογαλµα Portugal 21-791 51 47

Σουηδµα Sverige 08-751 52 27

Φινλανδµα Suomi 09-22 931 840

Σε Åλες τις �λλες τις χÃρες, επικοινων®στε µε το µεταπωλητ® της IBM ® τον
εκπρÅσωπο µ�ρκετινγκ της IBM.

4λλες υπηρεσµες
Το IBM Update Connector εµναι ¬να εργαλεµο εξ αποστ�σεως επικοινωνµας που
µπορεµ να χρησιµοποιηθεµ σε µερικοÜς υπολογιστ¬ς IBM για την επικοινωνµα µε το
HelpCenter. Το Update Connector σας δµνει τη δυνατÅτητα να λαµβ�νετε και να
µεταϕορτÃνετε αναβαθµµσεις για λογισµικÅ που παρ¬χεται µαζµ µε τον υπολογιστ®
σας.

Με ορισµ¬να µοντ¬λα υπολογιστÃν, µπορεµτε να χρησιµοποι®σετε τη διεθν®
υπηρεσµα εγγÜησης (International Warranty Service). Αν ταξιδεÜετε µε τον
υπολογιστ® σας ® πρ¬πει να τον µεταϕ¬ρετε σε �λλη χÃρα, εµναι πιθανÅ να
µπορεµτε να λ�βετε ¬να πιστοποιητικÅ (International Warranty Service Certificate) το
οποµο ισχÜει σχεδÅν σε Åλο τον κÅσµο, Åπου η IBM ® οι µεταπωλητ¬ς της πωλοÜν
προϊÅντα και υπηρεσµες IBM PC.
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Για περισσÅτερες πληροϕορµες ® για να εγγραϕεµτε στην υπηρεσµα International
Warranty Service:
v Στις Η.Π.Α. ® στον Καναδ�, καλ¬στε στον αριθµÅ +1-800-497-7426.
v Στην ΕυρÃπη, καλ¬στε στον αριθµÅ +44-1475-893638 (Greenock, U.K.).
v Στην Αυστραλµα και τη Ν¬α Ζηλανδµα, καλ¬στε στον αριθµÅ +61-2-9354-4171.
v Σε Åλες τις �λλες τις χÃρες, επικοινων®στε µε το µεταπωλητ® της IBM ® τον

εκπρÅσωπο µ�ρκετινγκ της IBM.

Η υπηρεσµα Integrated Technology Services της IBM παρ¬χει υποστ®ριξη για
συστ®µατα πληροϕορικ®ς και µια ευρεµα ποικιλµα απÅ υπηρεσµες υλοποµησης και
διαχεµρισης. Για πληροϕορµες σχετικ� µε τις υπηρεσµες αυτ¬ς, επισκεϕθεµτε τη
σελµδα της υπηρεσµας Integrated Technology Services στη διεÜθυνση
http://www.ibm.com/services/its/.

Για τεχνικ® υποστ®ριξη κατ� την εγκατ�σταση Service Packs ® για ερωτ®σεις
σχετικ� µε τα Service Packs του προεγκατεστηµ¬νου προϊÅντος Microsoft Windows,
ανατρ¬ξτε στη σελµδα Microsoft Product Support Services στη διεÜθυνση
http://support.microsoft.com/directory/, ® επικοινων®στε µε το κ¬ντρο βο®θειας (Help
Center) της IBM. Σε ορισµ¬νες περιπτÃσεις χρει�ζεται να καταβ�λετε χρηµατικÅ
αντµτιµο.

Αγορ� πρÅσθετων υπηρεσιÃν

Κατ� τη δι�ρκεια της περιÅδου εγγÜησης και µετ� τη λ®ξη της, µπορεµτε να
αγορ�σετε πρÅσθετες υπηρεσµες, Åπως: υποστ®ριξη για υλικÅ εξοπλισµÅ,
λειτουργικ� συστ®µατα και εϕαρµογ¬ς της IBM ® �λλης εταιρεµας, εγκατ�σταση
και ρÜθµιση δικτÜων, επισκευ® αναβαθµισµ¬νου εξοπλισµοÜ και εγκατ�σταση
λογισµικοÜ. Η διαθεσιµÅτητα και η ονοµασµα των υπηρεσιÃν µπορεµ να διαϕ¬ρει
απÅ χÃρα σε χÃρα.

Για περισσÅτερες πληροϕορµες σχετικ� µε αυτ¬ς τις υπηρεσµες, βλ. τις
ηλεκτρονικ¬ς πληροϕορµες.
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Παρ�ρτηµα. ΕγγÜηση προϊÅντος και σηµειÃσεις

Το παρ�ρτηµα αυτÅ περι¬χει δηλÃσεις εγγÜησης για τα προϊÅντα και �λλες
σηµειÃσεις.

∆ηλÃσεις ΕγγÜησης

Οι δηλÃσεις εγγÜησης αποτελοÜνται απÅ δÜο µ¬ρη. Το Μ¬ρος 1 διαϕ¬ρει αν�λογα
µε τη χÃρα. Το Μ¬ρος 2 εµναι το µδιο και για τις δÜο δηλÃσεις. ∆ιαβ�στε τÅσο το
Μ¬ρος 1 που αϕορ� τη χÃρα σας Åσο και το Μ¬ρος 2.
v Ηνωµ¬νες Πολιτεµες, Που¬ρτο Ρµκο και Καναδ�ς (Z125-4753-05 11/97) (“∆®λωση

Περιορισµ¬νης ΕγγÜησης της IBM για τις Ηνωµ¬νες Πολιτεµες, το Που¬ρτο Ρµκο
και τον Καναδ� (Μ¬ρος 1 - Γενικοµ Jροι)”)

v Jλες οι χÃρες εκτÅς Καναδ�, Που¬ρτο Ρµκο, Τουρκµας και Ηνωµ¬νων ΠολιτειÃν
(Z125-5697-01 11/97) (“∆®λωση ΕγγÜησης της IBM για Åλο τον κÅσµο εκτÅς
Καναδ�, Που¬ρτο Ρµκο, Τουρκµας και Ηνωµ¬νων ΠολιτειÃν (Μ¬ρος 1 - Γενικοµ
Jροι)” στη σελµδα 34)

v Jροι µε τοπικ® ισχÜ για Åλες τις χÃρες (“Μ¬ρος 2 - Jροι µε τοπικ® ισχÜ” στη
σελµδα 39)

∆®λωση Περιορισµ¬νης ΕγγÜησης της IBM για τις Ηνωµ¬νες
Πολιτεµες, το Που¬ρτο Ρµκο και τον Καναδ� (Μ¬ρος 1 -
Γενικοµ Jροι)
Η παροÜσα ∆®λωση ΕγγÜησης περιλαµβ�νει το Μ¬ρος 1 - Γενικοµ Jροι και το Μ¬ρος 2 -
Jροι µε τοπικ® ισχÜ. Οι Åροι του Μ¬ρους 2 ενδ¬χεται να αντικαθιστοÜν ® να
τροποποιοÜν τους Åρους του Μ¬ρους 1. Οι εγγυ®σεις που παρ¬χονται απÅ την IBM στην
παροÜσα ∆®λωση ΕγγÜησης ισχÜουν µÅνο για Μηχαν¬ς που ¬χετε αγορ�σει απÅ την IBM
® απÅ µεταπωλητ¬ς της για προσωπικ® χρ®ση και Åχι για δι�θεση σε τρµτους. Με τον Åρο
″Μηχαν®″ εννοοÜνται µηχαν¬ς IBM, προσθ®κες (features), µετατροπ¬ς, αναβαθµµσεις,
στοιχεµα ® προαιρετικ� τους τµ®µατα, ® οποιοσδ®ποτε συνδυασµÅς των παραπ�νω. Ο
Åρος ″Μηχαν®″ δεν περιλαµβ�νει προγρ�µµατα λογισµικοÜ, εµτε αυτ� εµναι
προϕορτωµ¬να εµτε εγκαθµστανται εκ των υστ¬ρων ® κατ� �λλο τρÅπο. Ε�ν δεν ορµζεται
διαϕορετικ� απÅ την IBM, οι ακÅλουθες εγγυ®σεις ισχÜουν µÅνο στη χÃρα Åπου
αποκτ®σατε τη Μηχαν®. Καν¬νας Åρος στην παροÜσα ∆®λωση ΕγγÜησης δεν επηρε�ζει
οποιαδ®ποτε δικαιÃµατα καταναλωτ® που απορρ¬ουν απÅ το νÅµο και για τα οποµα δεν
υπ�ρχει η δυνατÅτητα συµβατικ®ς παραµτησης ® περιορισµοÜ. Για οποιεσδ®ποτε
ερωτ®σεις, απευθυνθεµτε στην IBM ® στο µεταπωλητ®.
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Μηχαν® - A20i ΤÜποι 2255 και 2275

Περµοδος ΕγγÜησης* - Εξαρτ®µατα: ¬να (1) ¬τος, Εργασµα: ¬να (1) ¬τος

Μηχαν® - A60 ΤÜπος 6833

Περµοδος ΕγγÜησης* - Εξαρτ®µατα: τρµα (3) ¬τη, Εργασµα: τρµα (3) ¬τη

Μηχαν® - A60i ΤÜπος 6832

Περµοδος ΕγγÜησης*

v Η.Π.Α. και Που¬ρτο Ρµκο - Εξαρτ®µατα: τρµα (3) ¬τη, Εργασµα: τρµα (3) ¬τη

v Καναδ�ς - Εξαρτ®µατα: ¬να (1) ¬τος, Εργασµα: ¬να (1) ¬τος

* Για πληροϕορµες σχετικ� µε τις υπηρεσµες εγγÜησης, επικοινων®στε µε την εταιρεµα απÅ την
οποµα προµηθευτ®κατε το προϊÅν. Για ορισµ¬νες Μηχαν¬ς IBM, η εγγÜηση καλÜπτει υπηρεσµες στις
εγκαταστ�σεις του πελ�τη. Η δυνατÅτητα αυτ® εξαρτ�ται απÅ τη χÃρα Åπου παρ¬χονται οι
υπηρεσµες.

Η εγγÜηση της IBM για τις Μηχαν¬ς

Η IBM εγγυ�ται Åτι κ�θε Μηχαν® 1) δεν ¬χει ελαττÃµατα σε Å,τι αϕορ� τα υλικ�
και την κατασκευ® της και 2) πληρεµ τις Επµσηµες ∆ηµοσιευµ¬νες Προδιαγραϕ¬ς
της IBM. Η περµοδος εγγÜησης για µια Μηχαν® εµναι µια καθορισµ¬νη, σταθερ®
χρονικ® περµοδος που αρχµζει την Ηµεροµηνµα Εγκατ�στασης της Μηχαν®ς. Η
Ηµεροµηνµα Εγκατ�στασης εµναι η ηµεροµηνµα που αναγρ�ϕεται στην απÅδειξη
αγορ�ς, εκτÅς ε�ν �λλως ορµσει η IBM ® ο µεταπωλητ®ς.

Κατ� τη δι�ρκεια της περιÅδου εγγÜησης, η IBM ® ο µεταπωλητ®ς, αν ¬χει
εξουσιοδÅτηση απÅ την IBM για την παροχ® υπηρεσιÃν εγγÜησης, θα παρ¬χει
υπηρεσµες επισκευ®ς και ανταλλαγ®ς για τη Μηχαν®, χωρµς χρ¬ωση, σÜµϕωνα µε
το εµδος υπηρεσµας που ορµζεται για τη Μηχαν® και θα µεριµν� και θα προβαµνει
στις µηχανικ¬ς τροποποι®σεις (engineering changes) που προβλ¬πονται για τη
Μηχαν®.

Ε�ν µια Μηχαν® δεν λειτουργεµ σÜµϕωνα µε την εγγÜηση κατ� την περµοδο
εγγÜησης, και η IBM ® ο µεταπωλητ®ς δεν εµναι σε θ¬ση εµτε 1) να τη θ¬σει στην
προβλεπÅµενη απÅ την εγγÜηση κατ�σταση λειτουργµας εµτε 2) να την
αντικαταστ®σει µε �λλη µηχαν®, τουλ�χιστον ισοδÜναµη λειτουργικ�, ¬χετε τη
δυνατÅτητα να επιστρ¬ψετε τη Μηχαν® στην εταιρεµα απÅ την οποµα την
προµηθευτ®κατε και θα σας επιστραϕεµ το χρηµατικÅ ποσÅ που καταβ�λατε. Η
Μηχαν® που θα τοποθετηθεµ στη θ¬ση αυτ®ς που αντικαθµσταται ενδ¬χεται να µην
εµναι καινοÜργια, αλλ� θα εµναι οπωσδ®ποτε σε κατ�σταση καλ®ς λειτουργµας.

ΕÜρος της ΕγγÜησης
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Η παροÜσα εγγÜηση δεν καλÜπτει επισκευ® ® ανταλλαγ® ΜηχανÃν οϕειλÅµενη σε:
κακ® χρ®ση, ατÜχηµα, µετατροπ®, ακατ�λληλο ϕυσικÅ ® λειτουργικÅ περιβ�λλον,
πληµµελ® συντ®ρηση εκ µ¬ρους σας ® δυσλειτουργµα που προκλ®θηκε απÅ τη
χρ®ση προϊÅντος για το οποµο δεν εµναι υπεÜθυνη η IBM. Η εγγÜηση ακυρÃνεται
ε�ν αϕαιρεθοÜν ® τροποποιηθοÜν οι αναγνωριστικ¬ς ετικ¬τες της Μηχαν®ς ®
τµηµ�των της.

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ <
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ < ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ <
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ < ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ < ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ <
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΥΤΗ, ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ∆ΙΑΡΚΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Στοιχεµα που δεν καλÜπτονται απÅ την εγγÜηση

Η IBM δεν εγγυ�ται την αδι�λειπτη ® απαλλαγµ¬νη απÅ σϕ�λµατα λειτουργµα των
ΜηχανÃν.

Ε�ν δεν ορµζεται διαϕορετικ�, οι Μηχαν¬ς µη-IBM παρ¬χονται ΧΩΡΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ.

Οποιαδ®ποτε τεχνικ® ® �λλου εµδους υποστ®ριξη για µια Μηχαν® που καλÜπτεται
απÅ εγγÜηση, Åπως η παροχ® βο®θειας και οδηγιÃν µ¬σω τηλεϕÃνου, καθÃς και
οποιαδ®ποτε υποστ®ριξη που αϕορ� στη ρÜθµιση και εγκατ�σταση προγραµµ�των
στη Μηχαν®, παρ¬χεται ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ.

Υπηρεσµες ΕγγÜησης

Για να σας παρασχεθοÜν οι υπηρεσµες εγγÜησης για τη Μηχαν®, επικοινων®στε µε
το µεταπωλητ® ® την IBM. Στις Η.Π.Α., καλ¬στε την IBM στον αριθµÅ
1-800-772-2227. Στον Καναδ�, καλ¬στε την IBM στον αριθµÅ 1-800-565-3344. (Στο
ΤορÅντο, καλ¬στε τον αριθµÅ 416-383-3344.) Μπορεµ να σας ζητηθεµ να
προσκοµµσετε απÅδειξη αγορ�ς.

Η IBM ® ο µεταπωλητ®ς παρ¬χει ορισµ¬να εµδη υπηρεσιÃν επισκευ®ς και
ανταλλαγ®ς, εµτε στις εγκαταστ�σεις σας εµτε σε κ�ποιο επισκευαστικÅ κ¬ντρο,
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Ãστε να διατηροÜνται ® να επαναϕ¬ρονται οι Μηχαν¬ς σε κατ�σταση καλ®ς
λειτουργµας σÜµϕωνα µε τις Προδιαγραϕ¬ς τους. Η IBM ® ο µεταπωλητ®ς θα σας
ενηµερÃσει για τα διαθ¬σιµα εµδη υπηρεσιÃν που καλÜπτουν µια Μηχαν® αν�λογα
µε τη χÃρα Åπου αυτ® εµναι εγκατεστηµ¬νη. Εµναι στη διακριτικ® ευχ¬ρεια της IBM
να επισκευ�σει ® να αντικαταστ®σει µια Μηχαν® που παρουσµασε πρÅβληµα.

Jταν η προβλεπÅµενη απÅ την εγγÜηση υπηρεσµα περιλαµβ�νει την ανταλλαγ®
µιας Μηχαν®ς ® ενÅς µ¬ρους, το στοιχεµο που αντικαθιστ� η IBM ® ο µεταπωλητ®ς
περι¬ρχεται στην κυριÅτητα της IBM ® του µεταπωλητ® και το στοιχεµο που
αντικαθιστ� το παλαιÅ περι¬ρχεται στη δικ® σας κυριÅτητα. ∆ηλÃνετε Åτι Åλα τα
στοιχεµα που αϕαιροÜνται εµναι γν®σια και χωρµς µετατροπ¬ς. Το στοιχεµο που
αντικαθιστ� το παλαιÅ δεν θα εµναι απαραµτητα καινοÜργιο, αλλ� θα εµναι σε
κατ�σταση καλ®ς λειτουργµας και τουλ�χιστον λειτουργικ� ισοδÜναµο µε το
αϕαιρεθ¬ν στοιχεµο. Για το στοιχεµο που αντικαθιστ� το παλαιÅ, ισχÜει το καθεστÃς
εγγÜησης του αϕαιρεθ¬ντος στοιχεµου.

Οποιαδ®ποτε προσθ®κη, µετατροπ® ® αναβ�θµιση απÅ την IBM ® το µεταπωλητ®
πρ¬πει να εγκαθµσταται σε µια Μηχαν® εϕÅσον αυτ®: 1) (για ορισµ¬νες Μηχαν¬ς)
εµναι η καθορισµ¬νη Μηχαν® που προσδιορµζεται απÅ τον αριθµÅ σειρ�ς και 2) σε
επµπεδο µηχανικ®ς τροποποµησης, εµναι συµβατ® µε την παρεχÅµενη προσθ®κη,
µετατροπ® ® αναβ�θµιση. Πολλ¬ς απÅ τις διαδικασµες προσθ®κης, µετατροπ®ς ®
αναβ�θµισης περιλαµβ�νουν την αϕαµρεση µερÃν και την επιστροϕ® τους στην
IBM. Για τα µ¬ρη που αντικαθιστοÜν αϕαιρεθ¬ντα µ¬ρη, ισχÜει το καθεστÃς
εγγÜησης των αϕαιρεθ¬ντων µερÃν.

Πριν η IBM ® ο µεταπωλητ®ς ανταλλ�ξει µια Μηχαν® ® ¬να µ¬ρος της, συµϕωνεµτε
να ¬χετε αϕαιρ¬σει Åλες τις προσθ®κες, εξαρτ®µατα, επιλογ¬ς, τροποποι®σεις και
προσαρτ®µατα που δεν καλÜπτονται απÅ την εγγÜηση.

Επµσης, συµϕωνεµτε:
1. Να εξασϕαλµσετε Åτι η Μηχαν® δεν υπÅκειται σε νοµικ¬ς δεσµεÜσεις ®

περιορισµοÜς που παρακωλÜουν την ανταλλαγ® της.
2. Ε�ν η µηχαν® δεν σας αν®κει, να εξασϕαλµσετε την εξουσιοδÅτηση του

ιδιοκτ®τη για την παροχ® των υπηρεσιÃν στη Μηχαν® απÅ την IBM ® το
µεταπωλητ®.

3. Αν�λογα µε την ισχÜουσα περµπτωση, και πριν την παροχ® των υπηρεσιÃν:
α. να ακολουθ®σετε τις ενδεδειγµ¬νες απÅ την IBM ® το µεταπωλητ®

διαδικασµες για τον προσδιορισµÅ και την αν�λυση του προβλ®µατος, καθÃς
και για την αµτηση παροχ®ς των υπηρεσιÃν,

β. να εξασϕαλµσετε Åλα τα προγρ�µµατα, δεδοµ¬να και χρηµατικ� ποσ� που
περι¬χονται στη µηχαν®,

γ. να εξασϕαλµσετε στην IBM ® στο µεταπωλητ® επαρκ®, δωρε�ν και ασϕαλ®
πρÅσβαση στις εγκαταστ�σεις σας, Ãστε να τους επιτρ¬ψετε να
εκπληρÃσουν τις υποχρεÃσεις τους και

δ. να ενηµερÃσετε την IBM ® το µεταπωλητ® για τυχÅν αλλαγ¬ς στη θ¬ση της
Μηχαν®ς.
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Η IBM εµναι υπεÜθυνη για απÃλεια της Μηχαν®ς ® πρÅκληση ζηµµας σε αυτ® Åσο η
Μηχαν® βρµσκεται 1) στην κατοχ® της IBM ® 2) σε διαµετακÅµιση, στις
περιπτÃσεις στις οποµες η IBM εµναι υπεÜθυνη για τα ¬ξοδα µεταϕορ�ς.

ΟÜτε η IBM οÜτε ο µεταπωλητ®ς ϕ¬ρουν καµµα ευθÜνη για οποιεσδ®ποτε
εµπιστευτικ¬ς, µδιες ® προσωπικ¬ς πληροϕορµες σας που περι¬χονται σε µια
Μηχαν® την οποµα επιστρ¬ϕετε στην IBM ® στο µεταπωλητ® για οποιονδ®ποτε
λÅγο. Θα πρ¬πει να αϕαιρ¬σετε Åλες τις πληροϕορµες αυτοÜ του εµδους πριν
επιστρ¬ψετε τη Μηχαν®.

Στοιχεµα Παραγωγ®ς

Κ�θε Μηχαν® IBM αποτελεµται απÅ καινοÜργια εξαρτ®µατα ® απÅ καινοÜργια και
χρησιµοποιηµ¬να εξαρτ®µατα. Σε ορισµ¬νες περιπτÃσεις, µια Μηχαν® ενδ¬χεται
να µην εµναι καινοÜργια αλλ� να ¬χει στο παρελθÅν εγκατασταθεµ αλλοÜ.
Ανεξ�ρτητα Åµως απÅ τα στοιχεµα παραγωγ®ς της Μηχαν®ς, ισχÜουν οι Åροι που
προβλ¬πονται απÅ την εγγÜηση της IBM για τη Μηχαν®.

ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης

Ενδ¬χεται να προκÜψουν περιπτÃσεις κατ� τις οποµες, λÅγω αθ¬τησης συµβατικ®ς
υποχρ¬ωσης εκ µ¬ρους της IBM ® λÅγω �λλης ευθÜνης, θα δικαιοÜστε να λ�βετε
αποζηµµωση απÅ την IBM. Σε κ�θε τ¬τοια περµπτωση, ανεξ�ρτητα απÅ τη β�ση επµ
της οποµας δικαιοÜστε να εγεµρετε αξµωση αποζηµµωσης εναντµον της IBM
(συµπεριλαµβανοµ¬νης της αθ¬τησης ουσιωδÃν Åρων της σÜµβασης, αµ¬λειας,
ψευδοÜς δ®λωσης ® �λλης αξµωσης που απορρ¬ει απÅ συµβÅλαιο ® αδικοπραξµα), η
IBM δεν ϕ¬ρει ευθÜνη παρ� µÅνο για τα εξ®ς:

1. αποζηµµωση για σωµατικ® βλ�βη (συµπεριλαµβανοµ¬νου του θαν�του) και
ϕθορ� ακµνητης περιουσµας ® ενσÃµατης προσωπικ®ς περιουσµας, και

2. οποιαδ®ποτε �λλη θετικ® �µεση ζηµµα, ¬ως το ανÃτερο µεταξÜ του ποσοÜ των
100.000 δολαρµων Η.Π.Α. (® του ισÅποσου σε τοπικÅ νÅµισµα) και της χρ¬ωσης
(σε περµπτωση επαναλαµβανÅµενης χρ¬ωσης, της χρ¬ωσης δÃδεκα µηνÃν) για
τη Μηχαν® που αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσης.

Το Åριο αυτÅ ισχÜει επµσης για τους προµηθευτ¬ς της IBM και το µεταπωλητ®.
Εµναι η µ¬γιστη ευθÜνη την οποµα συλλογικ� ϕ¬ρουν η IBM, οι προµηθευτ¬ς της
και ο µεταπωλητ®ς.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η IBM ΓΙΑ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ
(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ), 2) ΑΠΩΛΕΙΑ < ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ < ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ < 3) ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ <
ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ < ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ <
∆ΙΑΦΥΓΟΥΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η IBM, ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ < Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ
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ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ < ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ <
ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
< ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

∆®λωση ΕγγÜησης της IBM για Åλο τον κÅσµο εκτÅς
Καναδ�, Που¬ρτο Ρµκο, Τουρκµας και Ηνωµ¬νων ΠολιτειÃν
(Μ¬ρος 1 - Γενικοµ Jροι)
Η παροÜσα ∆®λωση ΕγγÜησης περιλαµβ�νει το Μ¬ρος 1 - Γενικοµ Jροι και το Μ¬ρος 2 -
Jροι µε τοπικ® ισχÜ.Οι Åροι του Μ¬ρους 2 ενδ¬χεται να αντικαθιστοÜν ® να
τροποποιοÜν τους Åρους του Μ¬ρους 1. Οι εγγυ®σεις που παρ¬χονται απÅ την IBM στην
παροÜσα ∆®λωση ΕγγÜησης ισχÜουν µÅνο για Μηχαν¬ς που ¬χετε αγορ�σει απÅ την IBM
® απÅ µεταπωλητ¬ς της για προσωπικ® χρ®ση και Åχι για δι�θεση σε τρµτους. Με τον Åρο
″Μηχαν®″ εννοοÜνται µηχαν¬ς IBM, προσθ®κες (features), µετατροπ¬ς, αναβαθµµσεις,
στοιχεµα ® προαιρετικ� τους τµ®µατα, ® οποιοσδ®ποτε συνδυασµÅς των παραπ�νω. Ο
Åρος ″Μηχαν®″ δεν περιλαµβ�νει προγρ�µµατα λογισµικοÜ, εµτε αυτ� εµναι
προϕορτωµ¬να εµτε εγκαθµστανται εκ των υστ¬ρων ® κατ� �λλο τρÅπο. Ε�ν δεν ορµζεται
διαϕορετικ� απÅ την IBM, οι ακÅλουθες εγγυ®σεις ισχÜουν µÅνο στη χÃρα Åπου
αποκτ®σατε τη Μηχαν®. Καν¬νας Åρος στην παροÜσα ∆®λωση ΕγγÜησης δεν επηρε�ζει
οποιαδ®ποτε δικαιÃµατα καταναλωτ® που απορρ¬ουν απÅ το νÅµο και για τα οποµα δεν
υπ�ρχει η δυνατÅτητα συµβατικ®ς παραµτησης ® περιορισµοÜ. Για οποιεσδ®ποτε
ερωτ®σεις, απευθυνθεµτε στην IBM ® στο µεταπωλητ®.
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Μηχαν® - A20i ΤÜποι 2255 και 2275

Περµοδος ΕγγÜησης* - Εξαρτ®µατα: ¬να (1) ¬τος, Εργασµα: ¬να (1) ¬τος

Μηχαν® - A60 ΤÜπος 6833

Περµοδος ΕγγÜησης*

v EMEA και Λατινικ® Αµερικ® - Εξαρτ®µατα: τρµα (3) ¬τη, Εργασµα: τρµα (3) ¬τη

v Ιαπωνµα - Εξαρτ®µατα: ¬να (1) ¬τος, Εργασµα: ¬να (1) ¬τος

v Βιετν�µ, Ινδµα, Ινδονησµα, Κµνα, Μπανγκλαντ¬ς, Μαλαισµα, ΣιγκαποÜρη, Σρι Λ�νκα,
Ταϊβ�ν, Ταϋλ�νδη, Φιλιππµνες και Χονγκ Κονγκ - Εξαρτ®µατα: τρµα (3) ¬τη, Εργασµα: ¬να
(1) ¬τος **

v Σε Åλες τις υπÅλοιπες χÃρες/περιοχ¬ς - Εξαρτ®µατα: τρµα (3) ¬τη, Εργασµα: τρµα (3) ¬τη

Μηχαν® - A60i ΤÜπος 6832

Περµοδος εγγÜησης*

v EMEA - Εξαρτ®µατα: τρµα (3) ¬τη, Εργασµα: τρµα (3) ¬τη

v Σε Åλες τις υπÅλοιπες χÃρες/περιοχ¬ς - Εξαρτ®µατα: ¬να (1) ¬τος, Εργασµα: ¬να (1) ¬τος

* Για πληροϕορµες σχετικ� µε τις υπηρεσµες εγγÜησης, επικοινων®στε µε την εταιρεµα απÅ την
οποµα προµηθευτ®κατε το προϊÅν. Για ορισµ¬νες Μηχαν¬ς IBM, η εγγÜηση καλÜπτει υπηρεσµες στις
εγκαταστ�σεις του πελ�τη. Η δυνατÅτητα αυτ® εξαρτ�ται απÅ τη χÃρα Åπου παρ¬χονται οι
υπηρεσµες.

** Η IBM θα παρ¬χει χωρµς χρ¬ωση τις υπηρεσµες εγγÜησης για:
1. εξαρτ®µατα και εργασµα, κατ� τη δι�ρκεια του πρÃτου ¬τους της περιÅδου εγγÜησης
2. εξαρτ®µατα µÅνο, στη β�ση ανταλλαγ®ς, κατ� τη δι�ρκεια του δεÜτερου και του τρµτου

¬τους της περιÅδου εγγÜησης.

Η IBM θα σας χρεÃνει για Åλα τα ¬ξοδα εργασµας που σχετµζονται µε κ�θε επισκευ® ®
αντικατ�σταση.

Η εγγÜηση της IBM για τις Μηχαν¬ς

Η IBM εγγυ�ται Åτι κ�θε Μηχαν® 1) δεν ¬χει ελαττÃµατα σε Å,τι αϕορ� τα υλικ�
και την κατασκευ® της και 2) πληρεµ τις Επµσηµες ∆ηµοσιευµ¬νες Προδιαγραϕ¬ς
της IBM. Η περµοδος εγγÜησης για µια Μηχαν® εµναι µια καθορισµ¬νη, σταθερ®
χρονικ® περµοδος που αρχµζει την Ηµεροµηνµα Εγκατ�στασης της Μηχαν®ς. Η
Ηµεροµηνµα Εγκατ�στασης εµναι η ηµεροµηνµα που αναγρ�ϕεται στην απÅδειξη
αγορ�ς, εκτÅς ε�ν �λλως ορµσει η IBM ® ο µεταπωλητ®ς.

Κατ� τη δι�ρκεια της περιÅδου εγγÜησης, η IBM ® ο µεταπωλητ®ς, αν ¬χει
εξουσιοδÅτηση απÅ την IBM για την παροχ® υπηρεσιÃν εγγÜησης, θα παρ¬χει
υπηρεσµες επισκευ®ς και ανταλλαγ®ς για τη Μηχαν®, χωρµς χρ¬ωση, σÜµϕωνα µε
το εµδος υπηρεσµας που ορµζεται για τη Μηχαν® και θα µεριµν� και θα προβαµνει
στις µηχανικ¬ς τροποποι®σεις (engineering changes) που προβλ¬πονται για τη
Μηχαν®.
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Ε�ν µια Μηχαν® δεν λειτουργεµ σÜµϕωνα µε την εγγÜηση κατ� την περµοδο
εγγÜησης, και η IBM ® ο µεταπωλητ®ς δεν εµναι σε θ¬ση εµτε 1) να τη θ¬σει στην
προβλεπÅµενη απÅ την εγγÜηση κατ�σταση λειτουργµας εµτε 2) να την
αντικαταστ®σει µε �λλη µηχαν®, τουλ�χιστον ισοδÜναµη λειτουργικ�, ¬χετε τη
δυνατÅτητα να επιστρ¬ψετε τη Μηχαν® στην εταιρεµα απÅ την οποµα την
προµηθευτ®κατε και θα σας επιστραϕεµ το χρηµατικÅ ποσÅ που καταβ�λατε. Η
Μηχαν® που θα τοποθετηθεµ στη θ¬ση αυτ®ς που αντικαθµσταται ενδ¬χεται να µην
εµναι καινοÜργια, αλλ� θα εµναι οπωσδ®ποτε σε κατ�σταση καλ®ς λειτουργµας.

ΕÜρος της ΕγγÜησης

Η παροÜσα εγγÜηση δεν καλÜπτει επισκευ® ® ανταλλαγ® ΜηχανÃν οϕειλÅµενη σε:
κακ® χρ®ση, ατÜχηµα, µετατροπ®, ακατ�λληλο ϕυσικÅ ® λειτουργικÅ περιβ�λλον,
πληµµελ® συντ®ρηση εκ µ¬ρους σας ® δυσλειτουργµα που προκλ®θηκε απÅ τη
χρ®ση προϊÅντος για το οποµο δεν εµναι υπεÜθυνη η IBM. Η εγγÜηση ακυρÃνεται
ε�ν αϕαιρεθοÜν ® τροποποιηθοÜν οι αναγνωριστικ¬ς ετικ¬τες της Μηχαν®ς ®
τµηµ�των της.

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ <
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ < ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ <
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ < ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ < ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ <
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΥΤΗ, ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ∆ΙΑΡΚΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Στοιχεµα που δεν καλÜπτονται απÅ την εγγÜηση

Η IBM δεν εγγυ�ται την αδι�λειπτη ® απαλλαγµ¬νη απÅ σϕ�λµατα λειτουργµα των
ΜηχανÃν.

Ε�ν δεν ορµζεται διαϕορετικ�, οι Μηχαν¬ς µη-IBM παρ¬χονται ΧΩΡΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ.

Οποιαδ®ποτε τεχνικ® ® �λλου εµδους υποστ®ριξη για µια Μηχαν® που καλÜπτεται
απÅ εγγÜηση, Åπως η παροχ® βο®θειας και οδηγιÃν µ¬σω τηλεϕÃνου, καθÃς και
οποιαδ®ποτε υποστ®ριξη που αϕορ� στη ρÜθµιση και εγκατ�σταση προγραµµ�των
στη Μηχαν®, παρ¬χεται ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ.
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Υπηρεσµες ΕγγÜησης

Για να σας παρασχεθοÜν οι υπηρεσµες εγγÜησης για τη Μηχαν®, επικοινων®στε µε
το µεταπωλητ® ® την IBM. Μπορεµ να σας ζητηθεµ να προσκοµµσετε απÅδειξη
αγορ�ς.

Η IBM ® ο µεταπωλητ®ς παρ¬χει ορισµ¬να εµδη υπηρεσιÃν επισκευ®ς και
ανταλλαγ®ς, εµτε στις εγκαταστ�σεις σας εµτε σε κ�ποιο επισκευαστικÅ κ¬ντρο,
Ãστε να διατηροÜνται ® να επαναϕ¬ρονται οι Μηχαν¬ς σε κατ�σταση καλ®ς
λειτουργµας σÜµϕωνα µε τις Προδιαγραϕ¬ς τους. Η IBM ® ο µεταπωλητ®ς θα σας
ενηµερÃσει για τα διαθ¬σιµα εµδη υπηρεσιÃν που καλÜπτουν µια Μηχαν® αν�λογα
µε τη χÃρα Åπου αυτ® εµναι εγκατεστηµ¬νη. Εµναι στη διακριτικ® ευχ¬ρεια της IBM
να επισκευ�σει ® να αντικαταστ®σει µια Μηχαν® που παρουσµασε πρÅβληµα.

Jταν η προβλεπÅµενη απÅ την εγγÜηση υπηρεσµα περιλαµβ�νει την ανταλλαγ®
µιας Μηχαν®ς ® ενÅς µ¬ρους, το στοιχεµο που αντικαθιστ� η IBM ® ο µεταπωλητ®ς
περι¬ρχεται στην κυριÅτητα της IBM ® του µεταπωλητ® και το στοιχεµο που
αντικαθιστ� το παλαιÅ περι¬ρχεται στη δικ® σας κυριÅτητα. ∆ηλÃνετε Åτι Åλα τα
στοιχεµα που αϕαιροÜνται εµναι γν®σια και χωρµς µετατροπ¬ς. Το στοιχεµο που
αντικαθιστ� το παλαιÅ δεν θα εµναι απαραµτητα καινοÜργιο, αλλ� θα εµναι σε
κατ�σταση καλ®ς λειτουργµας και τουλ�χιστον λειτουργικ� ισοδÜναµο µε το
αϕαιρεθ¬ν στοιχεµο. Για το στοιχεµο που αντικαθιστ� το παλαιÅ, ισχÜει το καθεστÃς
εγγÜησης του αϕαιρεθ¬ντος στοιχεµου.

Οποιαδ®ποτε προσθ®κη, µετατροπ® ® αναβ�θµιση απÅ την IBM ® το µεταπωλητ®
πρ¬πει να εγκαθµσταται σε µια Μηχαν® εϕÅσον αυτ®: 1) (για ορισµ¬νες Μηχαν¬ς)
εµναι η καθορισµ¬νη Μηχαν® που προσδιορµζεται απÅ τον αριθµÅ σειρ�ς και 2) σε
επµπεδο µηχανικ®ς τροποποµησης, εµναι συµβατ® µε την παρεχÅµενη προσθ®κη,
µετατροπ® ® αναβ�θµιση. Πολλ¬ς απÅ τις διαδικασµες προσθ®κης, µετατροπ®ς ®
αναβ�θµισης περιλαµβ�νουν την αϕαµρεση µερÃν και την επιστροϕ® τους στην
IBM. Για τα µ¬ρη που αντικαθιστοÜν αϕαιρεθ¬ντα µ¬ρη, ισχÜει το καθεστÃς
εγγÜησης των αϕαιρεθ¬ντων µερÃν.

Πριν η IBM ® ο µεταπωλητ®ς ανταλλ�ξει µια Μηχαν® ® ¬να µ¬ρος της, συµϕωνεµτε
να ¬χετε αϕαιρ¬σει Åλες τις προσθ®κες, εξαρτ®µατα, επιλογ¬ς, τροποποι®σεις και
προσαρτ®µατα που δεν καλÜπτονται απÅ την εγγÜηση.

Επµσης, συµϕωνεµτε:
1. Να εξασϕαλµσετε Åτι η Μηχαν® δεν υπÅκειται σε νοµικ¬ς δεσµεÜσεις ®

περιορισµοÜς που παρακωλÜουν την ανταλλαγ® της.
2. Ε�ν η µηχαν® δεν σας αν®κει, να εξασϕαλµσετε την εξουσιοδÅτηση του

ιδιοκτ®τη για την παροχ® των υπηρεσιÃν στη Μηχαν® απÅ την IBM ® το
µεταπωλητ®.

3. Αν�λογα µε την ισχÜουσα περµπτωση, και πριν την παροχ® των υπηρεσιÃν:
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α. να ακολουθ®σετε τις ενδεδειγµ¬νες απÅ την IBM ® το µεταπωλητ®
διαδικασµες για τον προσδιορισµÅ και την αν�λυση του προβλ®µατος, καθÃς
και για την αµτηση παροχ®ς των υπηρεσιÃν,

β. να εξασϕαλµσετε Åλα τα προγρ�µµατα, δεδοµ¬να και χρηµατικ� ποσ� που
περι¬χονται στη µηχαν®,

γ. να εξασϕαλµσετε στην IBM ® στο µεταπωλητ® επαρκ®, δωρε�ν και ασϕαλ®
πρÅσβαση στις εγκαταστ�σεις σας, Ãστε να τους επιτρ¬ψετε να
εκπληρÃσουν τις υποχρεÃσεις τους και

δ. να ενηµερÃσετε την IBM ® το µεταπωλητ® για τυχÅν αλλαγ¬ς στη θ¬ση της
Μηχαν®ς.

Η IBM εµναι υπεÜθυνη για απÃλεια της Μηχαν®ς ® πρÅκληση ζηµµας σε αυτ® Åσο η
Μηχαν® βρµσκεται 1) στην κατοχ® της IBM ® 2) σε διαµετακÅµιση, στις
περιπτÃσεις στις οποµες η IBM εµναι υπεÜθυνη για τα ¬ξοδα µεταϕορ�ς.

ΟÜτε η IBM οÜτε ο µεταπωλητ®ς ϕ¬ρουν καµµα ευθÜνη για οποιεσδ®ποτε
εµπιστευτικ¬ς, µδιες ® προσωπικ¬ς πληροϕορµες σας που περι¬χονται σε µια
Μηχαν® την οποµα επιστρ¬ϕετε στην IBM ® στο µεταπωλητ® για οποιονδ®ποτε
λÅγο. Θα πρ¬πει να αϕαιρ¬σετε Åλες τις πληροϕορµες αυτοÜ του εµδους πριν
επιστρ¬ψετε τη Μηχαν®.

Στοιχεµα Παραγωγ®ς

Κ�θε Μηχαν® IBM αποτελεµται απÅ καινοÜργια εξαρτ®µατα ® απÅ καινοÜργια και
χρησιµοποιηµ¬να εξαρτ®µατα. Σε ορισµ¬νες περιπτÃσεις, µια Μηχαν® ενδ¬χεται
να µην εµναι καινοÜργια αλλ� να ¬χει στο παρελθÅν εγκατασταθεµ αλλοÜ.
Ανεξ�ρτητα Åµως απÅ τα στοιχεµα παραγωγ®ς της Μηχαν®ς, ισχÜουν οι Åροι που
προβλ¬πονται απÅ την εγγÜηση της IBM για τη Μηχαν®.

ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης

Ενδ¬χεται να προκÜψουν περιπτÃσεις κατ� τις οποµες, λÅγω αθ¬τησης συµβατικ®ς
υποχρ¬ωσης εκ µ¬ρους της IBM ® λÅγω �λλης ευθÜνης, θα δικαιοÜστε να λ�βετε
αποζηµµωση απÅ την IBM. Σε κ�θε τ¬τοια περµπτωση, ανεξ�ρτητα απÅ τη β�ση επµ
της οποµας δικαιοÜστε να εγεµρετε αξµωση αποζηµµωσης εναντµον της IBM
(συµπεριλαµβανοµ¬νης της αθ¬τησης ουσιωδÃν Åρων της σÜµβασης, αµ¬λειας,
ψευδοÜς δ®λωσης ® �λλης αξµωσης που απορρ¬ει απÅ συµβÅλαιο ® αδικοπραξµα), η
IBM δεν ϕ¬ρει ευθÜνη παρ� µÅνο για τα εξ®ς:

1. αποζηµµωση για σωµατικ® βλ�βη (συµπεριλαµβανοµ¬νου του θαν�του) και
ϕθορ� ακµνητης περιουσµας ® ενσÃµατης προσωπικ®ς περιουσµας, και

2. οποιαδ®ποτε �λλη θετικ® �µεση ζηµµα, ¬ως το ανÃτερο µεταξÜ του ποσοÜ των
100.000 δολαρµων Η.Π.Α. (® του ισÅποσου σε τοπικÅ νÅµισµα) και της χρ¬ωσης
(σε περµπτωση επαναλαµβανÅµενης χρ¬ωσης, της χρ¬ωσης δÃδεκα µηνÃν) για
τη Μηχαν® που αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσης.
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Το Åριο αυτÅ ισχÜει επµσης για τους προµηθευτ¬ς της IBM και το µεταπωλητ®.
Εµναι η µ¬γιστη ευθÜνη την οποµα συλλογικ� ϕ¬ρουν η IBM, οι προµηθευτ¬ς της
και ο µεταπωλητ®ς.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η IBM ΓΙΑ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ
(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ), 2) ΑΠΩΛΕΙΑ < ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ < ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ < 3) ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ <
ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ < ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ <
∆ΙΑΦΥΓΟΥΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η IBM, ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ < Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ < ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ <
ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
< ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Μ¬ρος 2 - Jροι µε τοπικ® ισχÜ
ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Η εγγÜηση της IBM για τις Μηχαν¬ς: Στο �ρθρο αυτÅ προστµθεται η
ακÅλουθη παρ�γραϕος:
Οι εγγυ®σεις που ορµζονται στο παρÅν �ρθρο συµπληρÃνουν οποιαδ®ποτε
δικαιÃµατ� σας που ενδεχοµ¬νως προβλ¬πονται απÅ το ΝÅµο περµ ΕµπορικÃν
ΠρακτικÃν (Trade Practices Act) του 1974 ® απÅ οποιαδ®ποτε �λλη νοµοθεσµα και η
ισχÜς τους περιορµζεται µÅνο στο βαθµÅ που αυτÅ επιτρ¬πεται απÅ την ισχÜουσα
νοµοθεσµα.

ΕÜρος της ΕγγÜησης: Η ακÅλουθη παρ�γραϕος αντικαθιστ� την πρÃτη και δεÜτερη
πρÅταση αυτοÜ του �ρθρου:
Η εγγÜηση δεν καλÜπτει την επισκευ® ® ανταλλαγ® ΜηχανÃν οϕειλÅµενη σε: κακ®
χρ®ση, ατÜχηµα, µετατροπ®, ακατ�λληλο ϕυσικÅ ® λειτουργικÅ περιβ�λλον,
λειτουργµα σε περιβ�λλον διαϕορετικÅ απÅ το Καθορισµ¬νο Περιβ�λλον
Λειτουργµας, πληµµελ® συντ®ρηση εκ µ¬ρους σας ® δυσλειτουργµα που
προκλ®θηκε απÅ τη χρ®ση προϊÅντος για το οποµο δεν εµναι υπεÜθυνη η IBM.

ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης: Στο �ρθρο αυτÅ προστµθεται η ακÅλουθη παρ�γραϕος:
Σε περµπτωση που η IBM αθετ®σει Åρο ® εγγÜηση τεκµαιρÅµενη απÅ το ΝÅµο περµ
ΕµπορικÃν ΠρακτικÃν του 1974, η ευθÜνη της IBM περιορµζεται στην επισκευ® ®
αντικατ�σταση των αγαθÃν ® στην προµ®θεια ισοδÜναµων αγαθÃν. Στην περµπτωση
κατ� την οποµα ο εν λÅγω Åρος ® εγγÜηση σχετµζεται µε δικαµωµα πÃλησης, µη
αµϕισβητοÜµενη κατοχ® (quiet possession) ® καθαρÅ τµτλο, ® τα αγαθ� εµναι του
εµδους που συν®θως αποκτÃνται για προσωπικ® ® οικιακ® χρ®ση ® καταν�λωση,
δεν ισχÜει καν¬νας απÅ τους περιορισµοÜς της παροÜσας παραγρ�ϕου.
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ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ: Εϕαρµοστ¬ο ∆µκαιο: Στο �ρθρο αυτÅ
προστµθεται η ακÅλουθη παρ�γραϕος:
Η παροÜσα ∆®λωση δι¬πεται απÅ τη νοµοθεσµα της Πολιτεµας της Ν¬ας ΥÅρκης.

ΙΝ∆ΙΑ: ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης: Η ακÅλουθη παρ�γραϕος αντικαθιστ� τις
περιπτÃσεις 1 και 2 αυτοÜ του �ρθρου:
1. Η ευθÜνη για σωµατικ® βλ�βη (συµπεριλαµβανοµ¬νου του θαν�του) και ζηµµα

σε ακµνητη περιουσµα ® ενσÃµατη προσωπικ® περιουσµα περιορµζεται στο
βαθµÅ που αυτ® οϕεµλεται σε αµ¬λεια της IBM.

2. Σε Å,τι αϕορ� οποιαδ®ποτε �λλη θετικ® ζηµµα που προκÜπτει σε οποιαδ®ποτε
περµπτωση παρ�λειψης εκ µ¬ρους της IBM, η οποµα εµπµπτει ® µε οποιονδ®ποτε
τρÅπο σχετµζεται µε το αντικεµµενο της παροÜσας ∆®λωσης ΕγγÜησης, η ευθÜνη
της IBM περιορµζεται στο ποσÅ που ¬χετε καταβ�λει για τη Μηχαν® που
αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσης.

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ: Η εγγÜηση της IBM για τις Μηχαν¬ς: Στο �ρθρο αυτÅ
προστµθεται η ακÅλουθη παρ�γραϕος:
Οι εγγυ®σεις που ορµζονται στο παρÅν �ρθρο παρ¬χονται επιπλ¬ον οποιωνδ®ποτε
δικαιωµ�των τυχÅν ¬χετε µε β�ση το ΝÅµο περµ Εγγυ®σεων ΚαταναλωτÃν του 1993
(Consumer Guarantees Act 1993) ® απÅ �λλο νÅµο για τον οποµο δεν υπ�ρχει
δυνατÅτητα αποκλεισµοÜ ® περιορισµοÜ. Ο ΝÅµος περµ Εγγυ®σεων ΚαταναλωτÃν
του 1993 δεν ισχÜει για την περµπτωση οποιωνδ®ποτε αγαθÃν που παρ¬χει η IBM
ε�ν τα αγαθ� προορµζονται να εξυπηρετ®σουν επιχειρηµατικοÜς σκοποÜς Åπως
αυτοµ ορµζονται στο ΝÅµο.

ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης: Στο �ρθρο αυτÅ προστµθεται η ακÅλουθη πρÅταση:
Σε περµπτωση που η απÅκτηση των ΜηχανÃν δεν εξυπηρετεµ επιχειρηµατικοÜς
σκοποÜς Åπως αυτοµ ορµζονται στο ΝÅµο περµ Εγγυ®σεων ΚαταναλωτÃν του 1993,
οι περιορισµοµ του παρÅντος �ρθρου υπÅκεινται στους περιορισµοÜς του εν λÅγω
ΝÅµου.

ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ (EMEA)

Οι ακÅλουθοι Åροι ισχÜουν για Åλες τις χÃρες της ΕυρÃπης, Μ¬σης Ανατολ®ς και
Αϕρικ®ς.

Οι Åροι που περι¬χονται στην παροÜσα ∆®λωση ΕγγÜησης ισχÜουν για Μηχαν¬ς
που ¬χουν αγοραστεµ απÅ µεταπωλητ® της IBM. Ε�ν αγορ�σατε τη Μηχαν® απÅ την
IBM, οι Åροι και προϋποθ¬σεις που περι¬χονται στην ισχÜουσα σÜµβαση της IBM
κατισχÜουν της παροÜσας ∆®λωσης ΕγγÜησης.

Υπηρεσµες ΕγγÜησης

Ε�ν αγορ�σατε Μηχαν® IBM στην Αυστρµα, το Β¬λγιο, τη Γαλλµα, τη Γερµανµα, τη
∆ανµα, την Ελβετµα, την Ελλ�δα, την Εσθονµα, την Ιρλανδµα, την Ισλανδµα, την
Ισπανµα, την Ιταλµα, τη Λετονµα, τη Λιθουανµα, το ΛουξεµβοÜργο, τη Μεγ�λη
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Βρετανµα, τη Νορβηγµα, την Ολλανδµα, την Πορτογαλµα, τη Σουηδµα ® τη
Φινλανδµα, µπορεµτε να λ�βετε υπηρεσµες εγγÜησης για τη Μηχαν® αυτ® σε
οποιαδ®ποτε απÅ αυτ¬ς τις χÃρες εµτε (1) απÅ µεταπωλητ® εξουσιοδοτηµ¬νο απÅ
την IBM για παροχ® υπηρεσιÃν εγγÜησης εµτε (2) απÅ την IBM.

Ε�ν αγορ�σατε προσωπικÅ υπολογιστ® IBM (IBM Personal Computer) στην
Αλβανµα, την Αρµενµα, τη Βοσνµα-Ερζεγοβµνη, τη Βουλγαρµα, τη Γεωργµα, την
Οµοσπονδιακ® ∆ηµοκρατµα της Γιουγκοσλαβµας, το Καζακστ�ν, την Κιργιζµα, την
Κροατµα, τη Μολδαβµα, τη Λευκορωσµα, την Ουγγαρµα, την Ουκρανµα, την ΠρÃην
Γιουγκοσλαβικ® ∆ηµοκρατµα της Μακεδονµας (FYROM), την Πολωνµα, τη
Ρουµανµα, τη Ρωσµα, τη Σλοβακµα, τη Σλοβενµα ® την Τσεχικ® ∆ηµοκρατµα,
µπορεµτε να λ�βετε υπηρεσµες εγγÜησης για τον υπολογιστ® αυτÅ σε οποιαδ®ποτε
απÅ αυτ¬ς τις χÃρες εµτε (1) απÅ µεταπωλητ® εξουσιοδοτηµ¬νο απÅ την IBM για
παροχ® υπηρεσιÃν εγγÜησης εµτε (2) απÅ την IBM.

Το εϕαρµοστ¬ο δµκαιο, οι Åροι µε τοπικ® ισχÜ και η αρµοδιÅτητα των δικαστηρµων
αναϕορικ� µε την παροÜσα ∆®λωση εξαρτÃνται απÅ τη χÃρα Åπου παρ¬χονται οι
υπηρεσµες εγγÜησης. ΩστÅσο, η παροÜσα ∆®λωση δι¬πεται απÅ τη νοµοθεσµα της
Αυστρµας ε�ν οι υπηρεσµες εγγÜησης παρ¬χονται στις εξ®ς χÃρες: Αλβανµα,
Αρµενµα, Βοσνµα-Ερζεγοβµνη, Βουλγαρµα, Γεωργµα, Οµοσπονδιακ® ∆ηµοκρατµα της
Γιουγκοσλαβµας, Καζακστ�ν, Κιργιζµα, Κροατµα, Μολδαβµα, Λευκορωσµα,
Ουγγαρµα, Ουκρανµα, ΠρÃην Γιουγκοσλαβικ® ∆ηµοκρατµα της Μακεδονµας
(FYROM), Πολωνµα, Ρουµανµα, Ρωσµα, Σλοβακµα, Σλοβενµα και Τσεχικ®
∆ηµοκρατµα.

Οι ακÅλουθοι Åροι ισχÜουν για τις χÃρες που ορµζονται στη συν¬χεια:

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης: Η ακÅλουθη πρÅταση αντικαθιστ� την
περµπτωση 2 αυτοÜ του �ρθρου:
2. Σε Å,τι αϕορ� οποιαδ®ποτε �λλη θετικ® �µεση ζηµµα, η ευθÜνη της IBM
περιορµζεται στο συνολικÅ ποσÅ που καταβ�λατε για τη Μηχαν® η οποµα αποτελεµ
το αντικεµµενο της αξµωσης.

ΙσχÜς για προµηθευτ¬ς και µεταπωλητ¬ς (ο Åρος δεν ¬χει τροποποιηθεµ).

ΓΑΛΛΙΑ: ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης: Η ακÅλουθη πρÅταση αντικαθιστ� τη δεÜτερη
πρÅταση της πρÃτης παραγρ�ϕου αυτοÜ του �ρθρου:
Σε κ�θε τ¬τοια περµπτωση, ανεξ�ρτητα απÅ τη β�ση επµ της οποµας δικαιοÜστε να
εγεµρετε αξµωση αποζηµµωσης εναντµον της IBM, η IBM δεν ϕ¬ρει ευθÜνη παρ�
µÅνο για: (οι Åροι 1 και 2 δεν ¬χουν τροποποιηθεµ).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η εγγÜηση της IBM για τις Μηχαν¬ς: Η ακÅλουθη πρÅταση
αντικαθιστ� την πρÃτη πρÅταση της πρÃτης παραγρ�ϕου αυτοÜ του �ρθρου:
Η εγγÜηση για Μηχαν¬ς IBM καλÜπτει τη λειτουργικÅτητα της Μηχαν®ς σε
συνθ®κες κανονικ®ς χρ®σης της και τη λειτουργµα της Μηχαν®ς σÜµϕωνα µε τις
Προδιαγραϕ¬ς της.
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Στο �ρθρο αυτÅ προστµθενται οι ακÅλουθες παρ�γραϕοι:
Η ελ�χιστη περµοδος εγγÜησης εµναι ¬ξι µ®νες.

Σε περµπτωση που η IBM ® ο µεταπωλητ®ς δεν εµναι σε θ¬ση να επισκευ�σουν µια
Μηχαν® IBM, µπορεµτε εναλλακτικ� να ζητ®σετε µερικ® επιστροϕ® χρηµ�των, ¬ως
το ποσÅ που δικαιολογεµ η µεµωση της αξµας της µη επισκευασµ¬νης Μηχαν®ς, ® να
ζητ®σετε ακÜρωση της αντµστοιχης σÜµβασης που αϕορ� την εν λÅγω Μηχαν® και
να σας επιστραϕεµ το χρηµατικÅ ποσÅ που ¬χετε καταβ�λει.

ΕÜρος της ΕγγÜησης: Η δεÜτερη παρ�γραϕος δεν ισχÜει.

Υπηρεσµες ΕγγÜησης: Στο �ρθρο αυτÅ προστµθεται η ακÅλουθη πρÅταση:
Κατ� τη δι�ρκεια της περιÅδου εγγÜησης, τα ¬ξοδα µεταϕορ�ς για την παρ�δοση
της Μηχαν®ς που ¬χει υποστεµ βλ�βη στην IBM θα επιβαρÜνουν την IBM.

Στοιχεµα Παραγωγ®ς: Το �ρθρο αυτÅ αντικαθµσταται απÅ την ακÅλουθη παρ�γραϕο:
Κ�θε Μηχαν® εµναι ν¬ας κατασκευ®ς. Ενδ¬χεται εκτÅς απÅ καινοÜργια εξαρτ®µατα
να αποτελεµται και απÅ χρησιµοποιηµ¬να εξαρτ®µατα.

ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης: Στο �ρθρο αυτÅ προστµθεται η ακÅλουθη πρÅταση:
Οι περιορισµοµ και αποκλεισµοµ που ορµζονται στη ∆®λωση ΕγγÜησης δεν θα
ισχÜουν σε περιπτÃσεις ζηµιÃν που προκλ®θηκαν απÅ δÅλο ® βαρει� αµ¬λεια της
IBM καθÃς και σε περιπτÃσεις που σχετµζονται µε ρητ¬ς εγγυ®σεις.

Στην περµπτωση 2, αντικαταστ®στε την αξµα ″100.000 δολ�ρια Η.Π.Α.″ µε
″1.000.000 µ�ρκα Γερµανµας″.

Στο τ¬λος της πρÃτης παραγρ�ϕου της περµπτωσης 2 προστµθεται η ακÅλουθη
πρÅταση:
Η ευθÜνη της IBM β�σει της παροÜσας δι�ταξης περιορµζεται στην παραβµαση
ουσιωδÃν συµβατικÃν Åρων σε περιπτÃσεις αµελεµας.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ: ΕÜρος της ΕγγÜησης: Στο �ρθρο αυτÅ προστµθεται η ακÅλουθη
παρ�γραϕος:
Π¬ραν των ρητÃς προβλεποµ¬νων απÅ τους παρÅντες Åρους και προϋποθ¬σεις,
αποκλεµονται µε το παρÅν Åλες οι προβλεπÅµενες απÅ νÅµο προϋποθ¬σεις,
συµπεριλαµβανοµ¬νων Åλων των εγγυ®σεων που απορρ¬ουν ¬µµεσα, αλλ� χωρµς να
αναιρεµται το γενικÅ πλαµσιο των προαναϕεροµ¬νων, των εγγυ®σεων που απορρ¬ουν
¬µµεσα απÅ το ΝÅµο περµ ΠÃλησης ΑγαθÃν του 1893 (Sale of Goods Act 1893) ® το
ΝÅµο περµ ΠÃλησης ΑγαθÃν και Παροχ®ς ΥπηρεσιÃν του 1980 (Sale of Goods and
Supply of Services Act 1980).

ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης: Οι ακÅλουθες προτ�σεις αντικαθιστοÜν τις περιπτÃσεις 1 και
2 της πρÃτης παραγρ�ϕου αυτοÜ του �ρθρου:
1. θ�νατο ® σωµατικ® βλ�βη ® ϕυσικ® ζηµµα στην ακµνητη περιουσµα σας
προκληθεµσα αποκλειστικ� απÅ αµ¬λεια της IBM και 2. το ποσÅ που
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αντιπροσωπεÜει κ�θε �λλη θετικ® �µεση ζηµµα, ¬ως το ανÃτερο µεταξÜ του ποσοÜ
των 75.000 λιρÃν Ιρλανδµας και του 125% της χρ¬ωσης (σε περµπτωση
επαναλαµβανÅµενης χρ¬ωσης, της χρ¬ωσης 12 µηνÃν) για τη Μηχαν® που αποτελεµ
το αντικεµµενο της αξµωσης ® προκαλεµ κατ� �λλο τρÅπο την ¬γερση αξµωσης.

ΙσχÜς για προµηθευτ¬ς και µεταπωλητ¬ς (ο Åρος δεν ¬χει τροποποιηθεµ).

Η ακÅλουθη παρ�γραϕος προστµθεται στο τ¬λος αυτοÜ του �ρθρου:
Η συνολικ® ευθÜνη της IBM και η µοναδικ® της υποχρ¬ωση απ¬ναντµ σας, εµτε εκ
συµβ�σεως εµτε λÅγω αδικοπραξµας, σε Å,τι αϕορ� οποιαδ®ποτε αθ¬τηση
συµβατικÃν υποχρεÃσεων, περιορµζεται στις ζηµµες.

ΙΤΑΛΙΑ: ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης: Η ακÅλουθη πρÅταση αντικαθιστ� τη δεÜτερη
πρÅταση της πρÃτης παραγρ�ϕου:
Σε κ�θε τ¬τοια περµπτωση, εκτÅς ε�ν ορµζεται διαϕορετικ� απÅ δι�ταξη
αναγκαστικοÜ δικαµου, η IBM δεν ϕ¬ρει ευθÜνη παρ� µÅνο για: (η περµπτωση 1 δεν
¬χει τροποποιηθεµ) 2) σε Å,τι αϕορ� οποιαδ®ποτε �λλη θετικ® ζηµµα που προκÜπτει
σε οποιαδ®ποτε περµπτωση παρ�λειψης εκ µ¬ρους της IBM, ® µε οποιονδ®ποτε
τρÅπο σχετµζεται µε το αντικεµµενο της παροÜσας ∆®λωσης ΕγγÜησης, η ευθÜνη της
IBM περιορµζεται στο συνολικÅ ποσÅ που ¬χετε καταβ�λει για τη Μηχαν® που
αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσης.

ΙσχÜς για προµηθευτ¬ς και µεταπωλητ¬ς (ο Åρος δεν ¬χει τροποποιηθεµ).

Η ακÅλουθη παρ�γραϕος αντικαθιστ� τη δεÜτερη παρ�γραϕο αυτοÜ του �ρθρου:
Ε�ν δεν ορµζεται διαϕορετικ� απÅ δι�ταξη αναγκαστικοÜ δικαµου, η IBM ® ο
µεταπωλητ®ς δεν ϕ¬ρει ευθÜνη για ο,τιδ®ποτε απÅ τα ακÅλουθα: (οι περιπτÃσεις 1
και 2 δεν ¬χουν τροποποιηθεµ) 3) ¬µµεσες ζηµµες, ακÅµη και αν η IBM ® ο
µεταπωλητ®ς ¬χουν ενηµερωθεµ για την πιθανÅτητα να προκÜψουν τ¬τοιες ζηµµες.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, ΛΕΣΟΤΟ ΚΑΙ
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η: ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης: Στο �ρθρο αυτÅ προστµθεται η ακÅλουθη
πρÅταση:
Η συνολικ® ευθÜνη της IBM για θετικ¬ς ζηµµες που προκÜπτουν σε οποιαδ®ποτε
περµπτωση παρ�λειψης εκ µ¬ρους της IBM και σχετµζονται µε το αντικεµµενο της
παροÜσας ∆®λωσης ΕγγÜησης, περιορµζεται στο ποσÅ που ¬χετε καταβ�λει για τη
Μηχαν® που αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσ®ς σας ¬ναντι της IBM.

ΤΟΥΡΚΙΑ: Στοιχεµα Παραγωγ®ς: Το �ρθρο αυτÅ αντικαθµσταται απÅ την ακÅλουθη
πρÅταση:
Η IBM εκτελεµ τις παραγγελµες των πελατÃν παρ¬χοντας ν¬ας κατασκευ®ς
Μηχαν¬ς IBM σÜµϕωνα µε τα πρÅτυπα παραγωγ®ς της IBM.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΠεριορισµÅς ΕυθÜνης: Οι ακÅλουθες προτ�σεις
αντικαθιστοÜν τις περιπτÃσεις 1 και 2 της πρÃτης παραγρ�ϕου αυτοÜ του �ρθρου:
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1. θ�νατο ® σωµατικ® βλ�βη ® ϕυσικ® ζηµµα στην ακµνητη περιουσµα σας
προκληθεµσα αποκλειστικ� απÅ αµ¬λεια της IBM,

2. το ποσÅ που αντιπροσωπεÜει κ�θε �λλη θετικ® �µεση ζηµµα ® απÃλεια, ¬ως το
ανÃτερο µεταξÜ του ποσοÜ των 150.000 λιρÃν Αγγλµας και του 125% της
χρ¬ωσης (σε περµπτωση επαναλαµβανÅµενης χρ¬ωσης, της χρ¬ωσης 12 µηνÃν)
για τη Μηχαν® που αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσης ® προκαλεµ κατ� �λλο
τρÅπο την ¬γερση αξµωσης.

Στην παρ�γραϕο αυτ® προστµθεται η ακÅλουθη περµπτωση:
3. αθ¬τηση υποχρεÃσεων της IBM που προβλ¬πονται ¬µµεσα απÅ το �ρθρο 12 του
ΝÅµου περµ ΠÃλησης ΑγαθÃν (Sale of Goods Act) του 1979 ® απÅ το �ρθρο 2 του
ΝÅµου περµ Παροχ®ς ΑγαθÃν και ΥπηρεσιÃν (Supply of Goods and Services Act) του
1982.

ΙσχÜς για προµηθευτ¬ς και µεταπωλητ¬ς (ο Åρος δεν ¬χει τροποποιηθεµ).

Στο τ¬λος αυτοÜ του �ρθρου προστµθεται η ακÅλουθη πρÅταση:
Η συνολικ® ευθÜνη της IBM και ο µοναδικÅς τρÅπος ικανοποµησης που σας
παρ¬χεται, εµτε εκ συµβ�σεως εµτε λÅγω αδικοπραξµας, σε Å,τι αϕορ� οποιαδ®ποτε
αθ¬τηση συµβατικÃν υποχρεÃσεων, περιορµζεται στις ζηµµες.

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΚΑΝΑ∆ΑΣ: Υπηρεσµες ΕγγÜησης: Στο �ρθρο αυτÅ προστµθεται η ακÅλουθη
παρ�γραϕος:
Για να σας παρασχεθοÜν υπηρεσµες εγγÜησης απÅ την IBM, καλ¬στε στον αριθµÅ
1-800-565-3344. Στο ΤορÅντο, καλ¬στε στον αριθµÅ 416-383-3344.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Υπηρεσµες ΕγγÜησης: Στο �ρθρο αυτÅ
προστµθεται η ακÅλουθη πρÅταση:
Για να σας παρασχεθοÜν υπηρεσµες εγγÜησης απÅ την IBM, καλ¬στε στον αριθµÅ
1-800-772-2227.

ΣηµειÃσεις

Η ¬κδοση αυτ® δηµιουργ®θηκε για προϊÅντα και υπηρεσµες που παρ¬χονται στις
Ηνωµ¬νες Πολιτεµες Αµερικ®ς.

Η IBM µπορεµ να µην παρ¬χει σε �λλες χÃρες προϊÅντα, υπηρεσµες ® λειτουργµες
που αναϕ¬ρονται στο παρÅν ¬γγραϕο. Για πληροϕορµες σχετικ� µε τα προϊÅντα και
τις υπηρεσµες που παρ¬χονται στην περιοχ® σας, συµβουλευτεµτε τον τοπικÅ
εκπρÅσωπο της IBM. Οποιαδ®ποτε αναϕορ� σε προϊÅν, πρÅγραµµα ® υπηρεσµα της
IBM δεν σηµαµνει οÜτε υποδηλÃνει Åτι µπορεµ να χρησιµοποιηθεµ µÅνο το
συγκεκριµ¬νο προϊÅν, πρÅγραµµα ® η συγκεκριµ¬νη υπηρεσµα της IBM. Μπορεµ να
χρησιµοποιηθεµ οποιοδ®ποτε ισοδÜναµο, απÅ λειτουργικ® �ποψη, προϊÅν,
πρÅγραµµα ® υπηρεσµα που δεν παραβι�ζει δικαιÃµατα πνευµατικ®ς ιδιοκτησµας της
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IBM. ΩστÅσο, η αξιολÅγηση και η επιβεβαµωση της λειτουργµας οποιουδ®ποτε
προϊÅντος, προγρ�µµατος ® υπηρεσµας µη-IBM αποτελεµ ευθÜνη του χρ®στη.

Η IBM ενδ¬χεται να ¬χει ευρεσιτεχνµες ® εκκρεµεµς αιτ®σεις ευρεσιτεχνµας που
συνδ¬ονται µε θ¬µατα αυτοÜ του εγχειριδµου. Η κατοχ® αυτοÜ του εγχειριδµου δεν
σας παρ¬χει οποιοδ®ποτε δικαµωµα επµ αυτÃν των ευρεσιτεχνιÃν. Μπορεµτε να
αποστεµλετε ερωτ®σεις σχετικ� µε �δειες χρ®σης, εγγρ�ϕως, στην ακÅλουθη
διεÜθυνση:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Η ακÅλουθη παρ�γραϕος δεν ισχÜει στο Ηνωµ¬νο Βασµλειο ® σε οποιαδ®ποτε �λλη
χÃρα στην οποµα οι Åροι αυτοµ αντιβαµνουν στην τοπικ® νοµοθεσµα: Η
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΗ
ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ
< ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Η νοµοθεσµα ορισµ¬νων κρατÃν δεν επιτρ¬πει την
αποποµηση ρητÃν ® σιωπηρÃν εγγυ®σεων σε ορισµ¬νες συναλλαγ¬ς και, εποµ¬νως,
η δ®λωση αυτ® µπορεµ να µην ισχÜει για εσ�ς.

Οι πληροϕορµες αυτ¬ς ενδ¬χεται να περι¬χουν τεχνικ¬ς ανακρµβειες ® τυπογραϕικ�
λ�θη. Κατ� διαστ®µατα, οι πληροϕορµες που περι¬χονται στην ¬κδοση αλλ�ζουν.
Οι αλλαγ¬ς αυτ¬ς ενσωµατÃνονται σε επÅµενες εκδÅσεις της ¬κδοσης. Η IBM
µπορεµ να προβεµ οποιαδ®ποτε στιγµ® και χωρµς ειδοποµηση σε βελτιÃσεις ®/και
τροποποι®σεις προϊÅντων ®/και προγραµµ�των που περιγρ�ϕονται σε αυτ® την
¬κδοση.

Η IBM µπορεµ να χρησιµοποι®σει ® να διανεµµει οποιεσδ®ποτε απÅ τις
πληροϕορµες που παρ¬χετε µε οποιονδ®ποτε τρÅπο θεωρεµ κατ�λληλο χωρµς καµµα
υποχρ¬ωση προς εσ�ς. Οποιεσδ®ποτε αναϕορ¬ς σε Web sites µη-IBM που
περι¬χονται σε αυτ® την ¬κδοση παρ¬χονται µÅνο για τη διευκÅλυνσ® σας και δεν
συνιστοÜν κατ� καν¬να τρÅπο επιδοκιµασµα των συγκεκριµ¬νων Web sites. Τα υλικ�
σε αυτ� τα Web sites δεν αποτελοÜν µ¬ρος των υλικÃν αυτοÜ του προϊÅντος IBM και
η εκ µ¬ρους σας χρ®ση των εν λÅγω Web sites γµνεται µε δικ® σας ευθÜνη.

Επεξεργασµα δεδοµ¬νων ηµεροµηνµας
ΑυτÅ το προϊÅν υλικοÜ εξοπλισµοÜ της IBM και τα προϊÅντα λογισµικοÜ της IBM
που τυχÅν συµπεριλαµβ�νονται µαζµ του ¬χουν σχεδιαστεµ Ãστε, Åταν
χρησιµοποιοÜνται σÜµϕωνα µε τη σχετικ® τους τεκµηρµωση, να επεξεργ�ζονται µε
σωστÅ τρÅπο δεδοµ¬να ηµεροµηνµας εντÅς και µεταξÜ του εικοστοÜ και του
εικοστοÜ πρÃτου αιÃνα, υπÅ την προϋπÅθεση Åτι Åλα τα �λλα προϊÅντα (για
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παρ�δειγµα, λογισµικÅ, υλικÅς εξοπλισµÅς και firmware) που χρησιµοποιοÜνται µε
τα προϊÅντα αυτ� ανταλλ�σσουν µε σωστÅ τρÅπο ακριβ® δεδοµ¬να ηµεροµηνµας µε
αυτ�.

Η IBM δεν µπορεµ να εµναι υπεÜθυνη για την ικανÅτητα επεξεργασµας δεδοµ¬νων
ηµεροµηνµας απÅ προϊÅντα µη-IBM, ακÅµα και αν τα προϊÅντα αυτ� εµναι
προεγκατεστηµ¬να ® διαν¬µονται κατ� �λλο τρÅπο απÅ την IBM. Επικοινων®στε µε
τους αντµστοιχους προµηθευτ¬ς αυτÃν των προϊÅντων για να ενηµερωθεµτε για τις
δυνατÅτητ¬ς τους και να τα αναβαθµµσετε, αν χρειαστεµ. ΑυτÅ το προϊÅν υλικοÜ
εξοπλισµοÜ της IBM δεν µπορεµ να αποτρ¬ψει σϕ�λµατα που ενδ¬χεται να
προκÜψουν αν το λογισµικÅ, οι αναβαθµµσεις ® οι περιϕερειακ¬ς συσκευ¬ς που
χρησιµοποιεµτε ® µε τις οποµες ανταλλ�σσετε δεδοµ¬να δεν επεξεργ�ζονται τα
δεδοµ¬να ηµεροµηνµας µε σωστÅ τρÅπο.

Τα παραπ�νω αποτελοÜν Αποκ�λυψη σχετικ� µε την ΕτοιµÅτητα για το :τος 2000
(Year 2000 Readiness Disclosure).

Εµπορικ� σ®µατα
Οι ακÅλουθοι Åροι αποτελοÜν εµπορικ� σ®µατα της IBM Corporation στις Η.Π.Α.
®/και σε �λλες χÃρες:

HelpCenter

IBM

Microsoft, Windows και Windows NT εµναι εµπορικ� σ®µατα της Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α. ®/και σε �λλες χÃρες.

4λλες ονοµασµες εταιρειÃν, προϊÅντων και υπηρεσιÃν µπορεµ να αποτελοÜν
εµπορικ� σ®µατα προϊÅντων και υπηρεσιÃν �λλων εταιρειÃν.

ΣηµειÃσεις σχετικ� µε την ηλεκτρονικ® ακτινοβολµα
Ο υπολογιστ®ς αυτÅς ¬χει χαρακτηριστεµ ψηϕιακ® συσκευ® Κατηγορµας B.
ΩστÅσο, αν ο υπολογιστ®ς περιλαµβ�νει ενσωµατωµ¬νο ελεγκτ® NIC (network
interface controller), θεωρεµται ψηϕιακ® συσκευ® Κατηγορµας A Åταν αυτÅς ο
ελεγκτ®ς NIC εµναι σε λειτουργµα. Ο κÜριος λÅγος εµναι Åτι η παρουσµα ορισµ¬νων
επιλογÃν ® καλωδµων NIC Κατηγορµας Α ¬χει ως αποτ¬λεσµα ο υπολογιστ®ς να
αντιστοιχεµ συνολικ� στις προδιαγραϕ¬ς της Κατηγορµας A.

ΣηµειÃσεις Κατηγορµας Β
v A20i ΤÜποι 2255 και 2275

v A60 ΤÜπος 6833

v A60i ΤÜπος 6832
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∆®λωση συµµÅρϕωσης µε την Οδηγµα EMC της Ευρωπαϊκ®ς
:νωσης
Το προϊÅν αυτÅ πληρεµ τις προϋποθ¬σεις προστασµας που ορµζονται στην Οδηγµα
89/336/EEC του Συµβουλµου της ΕΕ περµ προσ¬γγισης των νοµοθεσιÃν των ΚρατÃν
ΜελÃν σχετικ� µε την ηλεκτροµαγνητικ® συµβατÅτητα. Η IBM δεν αποδ¬χεται
οποιαδ®ποτε ευθÜνη για τυχÅν µη εκπλ®ρωση των προϋποθ¬σεων προστασµας αν
αυτ® οϕεµλεται σε µη συνιστÃµενη τροποποµηση του προϊÅντος,
συµπεριλαµβανοµ¬νης της τοποθ¬τησης πρÅσθετων, µη-IBM καρτÃν.

Μετ� απÅ κατ�λληλους ελ¬γχους, ¬χει διαπιστωθεµ Åτι το προϊÅν αυτÅ
ανταποκρµνεται στα Åρια της Κατηγορµας Β τεχνολογικοÜ εξοπλισµοÜ
επεξεργασµας πληροϕοριÃν, σÜµϕωνα µε το CISPR 22/ΕυρωπαϊκÅ ΠρÅτυπο EN
55022. Τα Åρια για τον εξοπλισµÅ Κατηγορµας B καθιερÃθηκαν µε σκοπÅ την
εÜλογη προστασµα, σε τυπικ� οικιακ� περιβ�λλοντα, απÅ παρεµβολ¬ς που
προκαλοÜνται απÅ συσκευ¬ς επικοινωνµας µε νÅµιµη �δεια.

ΣηµειÃσεις Κατηγορµας Α
v A20i ΤÜποι 2255 και 2275

v A60 ΤÜπος 6833

v A60i ΤÜπος 6832

∆®λωση συµµÅρϕωσης µε την Οδηγµα EMC της Ευρωπαϊκ®ς
:νωσης
Το προϊÅν αυτÅ πληρεµ τις προϋποθ¬σεις προστασµας που ορµζονται στην Οδηγµα
89/336/EEC του Συµβουλµου της ΕΕ περµ προσ¬γγισης των νοµοθεσιÃν των ΚρατÃν
ΜελÃν σχετικ� µε την ηλεκτροµαγνητικ® συµβατÅτητα. Η IBM δεν αποδ¬χεται
οποιαδ®ποτε ευθÜνη για τυχÅν µη εκπλ®ρωση των προϋποθ¬σεων προστασµας αν
αυτ® οϕεµλεται σε µη συνιστÃµενη τροποποµηση του προϊÅντος,
συµπεριλαµβανοµ¬νης της τοποθ¬τησης πρÅσθετων, µη-IBM καρτÃν.

Μετ� απÅ κατ�λληλους ελ¬γχους, ¬χει διαπιστωθεµ Åτι το προϊÅν αυτÅ
ανταποκρµνεται στα Åρια της Κατηγορµας Α τεχνολογικοÜ εξοπλισµοÜ
επεξεργασµας πληροϕοριÃν, σÜµϕωνα µε το CISPR 22/ΕυρωπαϊκÅ ΠρÅτυπο EN
55022. Τα Åρια για τον εξοπλισµÅ Κατηγορµας A καθιερÃθηκαν µε σκοπÅ την
εÜλογη προστασµα, σε εµπορικ� και βιοµηχανικ� περιβ�λλοντα, απÅ παρεµβολ¬ς
που προκαλοÜνται απÅ εξοπλισµÅ επικοινωνµας µε νÅµιµη �δεια.

Προσοχ®: Το προϊÅν αυτÅ εµναι Κατηγορµας Α. Σε οικιακÅ περιβ�λλον, το προϊÅν
µπορεµ να προκαλ¬σει παρεµβολ¬ς στις ραδιοσυχνÅτητες, περµπτωση κατ� την
οποµα θα πρ¬πει ο χρ®στης να λ�βει τα κατ�λληλα µ¬τρα.

Σηµεµωση σχετικ� µε το καλÃδιο ρεÜµατος
Για την ασϕ�λει� σας, η IBM παρ¬χει ¬να καλÃδιο ρεÜµατος µε γειωµ¬νο ϕις για
χρ®ση µε αυτÅ το προϊÅν IBM. Για να αποϕÜγετε τον κµνδυνο ηλεκτροπληξµας,
συνδ¬ετε π�ντα το καλÃδιο ρεÜµατος σε σωστ� γειωµ¬νη πρµζα.
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Τα καλÃδια ρεÜµατος της IBM που χρησιµοποιοÜνται στις Η.Π.Α. και στον Καναδ�
πιστοποιοÜνται απÅ τους οργανισµοÜς Underwriter’s Laboratories (UL) και Canadian
Standards Association (CSA).

Αν πρÅκειται να χρησιµοποι®σετε το προϊÅν στα 115 Volt: Χρησιµοποι®στε ¬να
καλÃδιο ρεÜµατος µε πιστοποµηση UL και CSA, αποτελοÜµενο απÅ ¬να τριαγωγικÅ
καλÃδιο τουλ�χιστον 18 AWG, τÜπου SVT ® SJT, µ¬γιστου µ®κους 5 µ¬τρων, και
¬να γειωµ¬νο ϕις παρ�λληλων ακροδεκτÃν αντοχ®ς 15 Ampere/125 Volt.

Αν πρÅκειται να χρησιµοποι®σετε το προϊÅν στα 230 Volt (στις Η.Π.Α.):
Χρησιµοποι®στε ¬να καλÃδιο ρεÜµατος µε πιστοποµηση UL και CSA,
αποτελοÜµενο απÅ ¬να τριαγωγικÅ καλÃδιο τουλ�χιστον 18 AWG, τÜπου SVT ® SJT,
µ¬γιστου µ®κους 5 µ¬τρων, και ¬να γειωµ¬νο ϕις αντοχ®ς 15 Ampere/250 Volt.

Αν πρÅκειται να χρησιµοποι®σετε το προϊÅν στα 230 Volt (εκτÅς Η.Π.Α.):
Χρησιµοποι®στε ¬να καλÃδιο ρεÜµατος µε γειωµ¬νο ϕις. Το καλÃδιο ρεÜµατος
πρ¬πει να ¬χει την κατ�λληλη πιστοποµηση ασϕ�λειας για τη χÃρα στην οποµα θα
εγκατασταθεµ ο εξοπλισµÅς.

Τα καλÃδια ρεÜµατος της IBM για µια συγκεκριµ¬νη χÃρα ® περιοχ® εµναι συν®θως
διαθ¬σιµα µÅνο στη συγκεκριµ¬νη χÃρα ® περιοχ®.
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ΑριθµÅς υλικοÜ του
καλωδµου ρεÜµατος
της IBM

ΧÃρες και περιοχ¬ς στις οποµες χρησιµοποιεµται

13F9940 Αργεντιν®, Αυστραλµα, ∆υτικ® ΣαµÅα, Κµνα (Λαϊκ® ∆ηµοκρατµα της
Κµνας), Ν¬α Ζηλανδµα, Ουρουγου�η, ΠαποÜα - Ν¬α Γουιν¬α,
Παραγου�η

13F9979 4γιος Μαυρµκιος, Αµγυπτος, Ακτ® ΕλεϕαντοστοÜ, Αλγερµα, ΑνγκÅλα,
ΑνδÅρα, Αυστρµα, Αϕγανιστ�ν, Β¬λγιο, Βιετν�µ, Βουλγαρµα, Γαλλµα,
Γαλλικ® Γουι�να, Γερµανµα, πρÃην Γιουγκοσλαβµα, Γουιν¬α, Ελλ�δα,
πρÃην ΕΣΣ∆, Ζα¶ρ, Ζιµπ�µπουε, Ινδονησµα, Ιορδανµα, Ιρ�ν, Ισλανδµα,
Ισπανµα, ΚαµεροÜν, Κεντροαϕρικανικ® ∆ηµοκρατµα, Κµνα (Ειδικ®
∆ιοικητικ® Περιϕ¬ρεια του Μακ�ο), Λµβανος, ΛουξεµβοÜργο,
Μαδαγασκ�ρη, Μ�λι, ΜαρÅκο, Μαρτινµκα, Μαυριτανµα, Μοζαµβµκη,
ΜονακÅ, Μπ¬νιν, Μπουρκµνα Φ�σο, ΜπουροÜντι, Ν¬α Καληδονµα,
Νµγηρ, Νορβηγµα, Ολλανδµα, Ουγγαρµα, Πολωνµα, Πορτογαλµα,
Ρουµανµα, Σενεγ�λη, Σλοβακµα, Σουδ�ν, Σουηδµα, Συρµα, ΤÅγκο,
Τουρκµα, Τσαντ, Τσεχικ® ∆ηµοκρατµα, Τυνησµα, Φινλανδµα

13F9997 ∆ανµα

14F0015 Μπανγκλαντ¬ς, Βιρµανµα, ΝÅτια Αϕρικ®, Πακιστ�ν, Σρι Λ�νκα

14F0033 Αντµγκουα, Γκ�να, Ζ�µπια, Ηνωµ¬νο Βασµλειο, Ινδµα, Ιρ�κ, Ιρλανδµα,
Κατ�ρ, Κ¬νυα, Κµνα (Ειδικ® ∆ιοικητικ® Περιϕ¬ρεια του Χονγκ
Κονγκ), Κουβ¬ιτ, ΚÜπρος, Μαλαισµα, Μαλ�ουι, Μ�λτα, Μπαχρ¬ιν,
Μπρουν¬ι, Νεπ�λ, Ν®σοι της Μ�γχης, Νιγηρµα, Ντουµπ�ι,
Ουγκ�ντα, Πολυνησµα, ΣιγκαποÜρη, Σι¬ρα ΛεÅνε, Τανζανµα, Υεµ¬νη,
Φµτζι

14F0051 Ελβετµα, Λιχτενστ�ιν

14F0069 Αιθιοπµα, Ιταλµα, ΛιβÜη, Σοµαλµα, Χιλ®

14F0087 Ισρα®λ

1838574 Ταϋλ�νδη

6952301 Αϊτ®, Βενεζου¬λα, ΒερµοÜδες, Βολιβµα, Βραζιλµα, Γουατεµ�λα,
Γουι�να, ∆οµινικαν® ∆ηµοκρατµα, Ελ ΣαλβαδÅρ, Ηνωµ¬νες Πολιτεµες
Αµερικ®ς, Ιαπωνµα, ΙσηµερινÅς, Καναδ�ς, Κολοµβµα, Κορ¬α (ΝÅτια),
ΚÅστα Ρµκα, Λιβερµα, ΜεξικÅ, Μπαρµπ�ντος, Μπαχ�µες, Ν®σοι
Κεϋµ�ν, Νικαρ�γουα, Ολλανδικ¬ς Αντµλλες, ΟνδοÜρα, Παναµ�ς,
ΠεροÜ, Σαουδικ® Αραβµα, Σουριν�µ, Ταϊβ�ν, Τζαµ�ικα, Τρινιντ�ντ
(∆υτικ¬ς Ινδµες), Φιλιππµνες
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