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Πληροϕορες  σχετικ�  µε  την  ασϕ�λεια  

Before  installing  this  product,  read  the  Safety  Information.  

  

 

Antes  de  instalar  este  produto,  leia  as Informações  de  Segurança.  

  

 

  

 

Pred instalací tohoto produktu si prectete prírucku bezpecnostních instrukcí.
  

 

Læs  sikkerhedsforskrifterne,  før  du  installerer  dette  produkt.  

Ennen  kuin  asennat  tämän  tuotteen,  lue  turvaohjeet  kohdasta  Safety  Information.  

Avant  d’installer  ce  produit,  lisez  les  consignes  de  sécurité.  

Vor der  Installation  dieses  Produkts  die  Sicherheitshinweise  lesen.  

  

 

  

 

  

 

Prima  di installare  questo  prodotto,  leggere  le Informazioni  sulla  Sicurezza.  

  

 

  

 

  

 

Lees  voordat  u dit  product  installeert  eerst  de veiligheidsvoorschriften.  

Les  sikkerhetsinformasjonen  (Safety  Information)  før  du  installerer  dette  produktet.  

  

 

Antes  de  instalar  este  produto,  leia  as Informações  sobre  Segurança.  

  

 

  

 

  

 

Antes  de  instalar  este  producto  lea  la información  de  seguridad.  

 

© Lenovo  2005. Portions © IBM Corp. 2004. v



Läs  säkerhetsinformationen  innan  du  installerar  den  här  produkten.  
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Γενικ�ς  οδηγες  ασϕ�λειας  

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

και  πρ�κλησης  ζηµι#ν.  

Επισκευ� 

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

συγκεκριµ�να  απ�  το  Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  Πελατ#ν.  Χρησιµοποιε�τε  µ�νο  

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

συγκεκριµ�νου  προϊ�ντος.  

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

απ�  τον  πελ�τη.  Τα  εξαρτ�µατα  αυτ�  ονοµ�ζονται  Μον�δες  

Αντικαθιστ#µενες  απ�  τον  Πελ�τη  (Customer  Replaceable  Units  - CRU).  Η  

Lenovo  προσδιορ�ζει  ρητ#ς  τα  εξαρτ�µατα  που  αποτελο!ν  µον�δες  CRU  και  

παρ�χει  τεκµηρ�ωση  µε  οδηγ�ες  �ταν  ενδε�κνυται  η αντικατ�στασ�  τους  

απ�  τον  πελ�τη.  Πρ�πει  να  ακολουθε�τε  πιστ�  �λες  αυτ�ς  τις  οδηγ�ες  �ταν  

αντικαθιστ�τε  µον�δες  CRU.  Να  βεβαι#νεστε  π�ντα  �τι  �χετε  σβ�σει  και  

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

να  πραγµατοποι�σετε  την  αντικατ�σταση.  Για  οποιεσδ�ποτε  ερωτ�σεις  � 

διευκριν�σεις,  επικοινων�στε  µε  το  Κ�ντρο  Υποστ�ριξης  Πελατ#ν.  

Καλ"δια ρε!µατος και µετασχηµατιστ�ς 

Χρησιµοποιε�τε  µ�νο  τα  καλ#δια  ρε!µατος  και  τους  µετασχηµατιστ�ς  που  παρ�χονται  

απ�  τον  κατασκευαστ�  του  προϊ�ντος.  

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

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

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

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

να  πατηθο!ν,  να  γ�νουν  αιτ�α  να  σκοντ�ψει  κ�ποιος  � να  τρυπηθο!ν  απ�  αντικε�µενα.  

Να  προστατε!ετε  τα  καλ#δια  και  τους  µετασχηµατιστ�ς  απ�  υγρ�.  Για  παρ�δειγµα,  µην  

αϕ�νετε  τα  καλ#δια  � τους  µετασχηµατιστ�ς  κοντ�  σε  νεροχ!τες,  µπανι�ρες  � 

τουαλ�τες,  � σε  δ�πεδα  που  καθαρ�ζονται  µε  υγρ�  καθαριστικ�.  Τα  υγρ�  µπορο!ν  να  

προκαλ�σουν  βραχυκ!κλωµα,  ειδικ�  αν  το  καλ#διο  � ο µετασχηµατιστ�ς  �χει  ϕθαρε�  

λ�γω  κακ�ς  χρ�σης.  Τα  υγρ�  µπορο!ν  επ�σης  να  προκαλ�σουν  σταδιακ�  δι�βρωση  των  

ακροδεκτ#ν  του  καλωδ�ου  ρε!µατος  �/και  του  µετασχηµατιστ�,  κ�τι  που  µπορε�  να  

προκαλ�σει  υπερθ�ρµανση.  

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

και  να  βεβαι#νεστε  �τι  �λα  τα  καλ#δια  ρε!µατος  �χουν  συνδεθε�  πλ�ρως  και  µε  

ασϕ�λεια  στις  υποδοχ�ς.  

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

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

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

σε  οποιοδ�ποτε  σηµε�ο  του  µετασχηµατιστ�.  
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Μη  χρησιµοποιε�τε  καλ#δια  ρε!µατος  στα  οπο�α  υπ�ρχουν  ενδε�ξεις  δι�βρωσης  � 

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

οποιεσδ�ποτε  ϕθορ�ς.  

Επεκτ�σεις καλωδων και σχετικ�ς συσκευ�ς 

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

µον�δες  αδι�λειπτης  παροχ�ς  ρε!µατος  και  τα  πολ!πριζα  που  χρησιµοποιε�τε  

καλ!πτουν  τις  ηλεκτρικ�ς  προδιαγραϕ�ς  του  προϊ�ντος.  Ποτ�  µην  υπερϕορτ#νετε  αυτ�ς  

τις  συσκευ�ς.  Αν  χρησιµοποιηθο!ν  πολ!πριζα,  το  ϕορτ�ο  δεν  πρ�πει  να  υπερβα�νει  τις  

προδιαγραϕ�ς  του  πολ!πριζου.  Για  οποιεσδ�ποτε  ερωτ�σεις  σχετικ�  µε  τα  ηλεκτρικ�  

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

Φις και πρζες 

Αν  κ�ποια  πρ�ζα  που  σκοπε!ετε  να  χρησιµοποι�σετε  µε  τον  υπολογιστ�  �χει  ενδε�ξεις  

ζηµι#ν  � δι�βρωσης,  µην  τη  χρησιµοποι�σετε  �ως  �του  αντικατασταθε�  απ�  

ηλεκτρολ�γο.  

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

τον  κατασκευαστ�  για  να  το  αντικαταστ�σετε.  

Ορισµ�να  προϊ�ντα  �χουν  ϕις  τρι#ν  ακροδεκτ#ν.  Το  ϕις  αυτ�  µπορε�  να  συνδεθε�  µ�νο  

σε  γειωµ�νη  ηλεκτρικ�  πρ�ζα.  Αυτ�  γ�νεται  για  λ�γους  ασϕ�λειας.  Μην  παρακ�µψετε  

αυτ�  την  προϕ!λαξη  επιχειρ#ντας  να  συνδ�σετε  το  ϕις  σε  µη  γειωµ�νη  πρ�ζα.  Αν  δεν  

µπορε�τε  να  συνδ�σετε  το  ϕις  στην  πρ�ζα,  επικοινων�στε  µε  �ναν  ηλεκτρολ�γο  για  να  

προµηθευτε�τε  �ναν  εγκεκριµ�νο  προσαρµογ�α  � για  να  αντικαταστ�σετε  την  πρ�ζα  µε  

�λλη,  κατ�λληλη  πρ�ζα.  Ποτ�  µην  υπερϕορτ#νετε  µια  πρ�ζα.  Το  συνολικ�  ϕορτ�ο  του  

συστ�µατος  δεν  πρ�πει  να  υπερβα�νει  το  80%  του  ϕορτ�ου  που  προβλ�πεται  απ�  τις  

προδιαγραϕ�ς  του  κυκλ#µατος  διακλ�δωσης.  Για  οποιεσδ�ποτε  ερωτ�σεις  σχετικ�  µε  

τα  ηλεκτρικ�  ϕορτ�α  και  τις  προδιαγραϕ�ς  του  κυκλ#µατος  διακλ�δωσης,  

συµβουλευτε�τε  �ναν  ηλεκτρολ�γο.  

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

ε!κολα  προσβ�σιµη  και  βρ�σκεται  κοντ�  στον  εξοπλισµ�.  Μην  τεντ#νετε  τα  καλ#δια  

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

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

Μπαταρες 

@λοι  οι  προσωπικο�  υπολογιστ�ς  που  κατασκευ�ζονται  απ�  τη  Lenovo  περι�χουν  µια  µη  

επαναϕορτιζ�µενη  µπαταρ�α  που  παρ�χει  ηλεκτρικ�  ρε!µα  στο  ρολ�ι  του  συστ�µατος.  

Επ�σης,  πολλ�  ϕορητ�  προϊ�ντα,  �πως  οι ϕορητο�  υπολογιστ�ς  ThinkPad,  

χρησιµοποιο!ν  µια  επαναϕορτιζ�µενη  µπαταρ�α  για  την  παροχ�  ρε!µατος  στο  σ!στηµα  

�ταν  δεν  ε�ναι  συνδεδεµ�νο  σε  πρ�ζα.  Οι  µπαταρ�ες  που  παρ�χονται  απ�  την  Lenovo  για  

χρ�ση  µε  το  προϊ�ν  σας  �χουν  υποβληθε�  σε  δοκιµ�ς  συµβατ�τητας  και  πρ�πει  να  

αντικαθ�στανται  µ�νο  µε  εγκεκριµ�νες  απ�  τη  Lenovo  µπαταρ�ες.  

Ποτ�  µην  επιχειρ�σετε  να  ανο�ξετε  � να  επισκευ�σετε  µια  µπαταρ�α.  Μη  χτυπ�σετε,  

τρυπ�σετε  � κ�ψετε  µπαταρ�ες  και  µη  βραχυκυκλ#σετε  τις  µεταλλικ�ς  επαϕ�ς.  Μην  

εκθ�σετε  τη  µπαταρ�α  σε  νερ�  � �λλα  υγρ�.  Η επαναϕ�ρτιση  της  µπαταρ�ας  πρ�πει  να  

γ�νεται  µ�νο  σ!µϕωνα  µε  τις  οδηγ�ες  που  περιλαµβ�νονται  στην  τεκµηρ�ωση  του  

προϊ�ντος.  
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Η  κακ�  χρ�ση  � ο κακ�ς  χειρισµ�ς  µπαταρι#ν  µπορε�  να  προκαλ�σει  υπερθ�ρµανση  

της  µπαταρ�ας,  η οπο�α  µπορε�  να  �χει  ως  αποτ�λεσµα  την  �κλυση  αερ�ων  � ϕλ�γας  απ�  

τη  µπαταρ�α.  Αν  η µπαταρ�α  σας  �χει  υποστε�  βλ�βη  � αν  παρατηρ�σετε  οποιαδ�ποτε  

διαρρο�  απ�  τη  µπαταρ�α  � συσσ#ρευση  υλικ#ν  στα  �κρα  της  µπαταρ�ας,  σταµατ�στε  

να  τη  χρησιµοποιε�τε  και  αντικαταστ�στε  τη  µε  καινο!ργια  απ�  τον  κατασκευαστ�  της  

µπαταρ�ας.  

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

µεγ�λες  χρονικ�ς  περι�δους.  Για  ορισµ�νες  επαναϕορτιζ�µενες  µπαταρ�ες  (και  ειδικ�  

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

αποϕ�ρτισης  µπορε�  να  αυξ�σει  τον  κ�νδυνο  βραχυκ!κλωσης  της  µπαταρ�ας,  η οπο�α  

µπορε�  να  µικρ!νει  τη  δι�ρκεια  ζω�ς  της  µπαταρ�ας,  αλλ�  και  να  αποτελ�σει  κ�νδυνο  για  

την  ασϕ�λεια.  Μην  αϕ�νετε  τις  επαναϕορτιζ�µενες  µπαταρ�ες  λιθ�ου-ι�ντων  να  

αποϕορτ�ζονται  πλ�ρως  και  µην  τις  αποθηκε!ετε  σε κατ�σταση  αποϕ�ρτισης.  

Θερµ�τητα και εξαερισµ�ς 

Οι  υπολογιστ�ς  παρ�γουν  θερµ�τητα  �ταν  βρ�σκονται  σε  λειτουργ�α  καθ#ς  και  κατ�  τη  

ϕ�ρτιση  των  µπαταρι#ν.  Οι  ϕορητο�  υπολογιστ�ς  παρ�γουν  µεγ�λη  θερµ�τητα  λ�γω  του  

µικρο!  τους  µεγ�θους.  Τηρε�τε  π�ντα  τις  ακ�λουθες  προϕυλ�ξεις:  

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

σ#µατ�ς  σας  για  µεγ�λο  χρονικ�  δι�στηµα  �ταν  ε�ναι  σε  λειτουργ�α  ο υπολογιστ�ς  � 

�ταν  ϕορτ�ζεται  η µπαταρ�α.  Ο  υπολογιστ�ς  παρ�γει  κ�ποια  θερµ�τητα  κατ�  τη  

δι�ρκεια  της  κανονικ�ς  λειτουργ�ας  του.  Η  παρατεταµ�νη  επαϕ�  µε  το  σ#µα  µπορε�  

να  προκαλ�σει  δυσϕορ�α  � ακ�µα  και  εγκα!µατα.  

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

υλικ�  � σε  περιβ�λλον  �που  υπ�ρχει  κ�νδυνος  εκρ�ξεων.  

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

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

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

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

αυτ�  τα  εξαρτ�µατα.

Ασϕ�λεια των µον�δων CD και DVD 

Οι  µον�δες  CD  και  DVD  περιστρ�ϕουν  δ�σκους  µε  µεγ�λη  ταχ!τητα.  Αν  κ�ποιο  CD  � 

DVD  �χει  ρωγµ�ς  � �λλη  ϕυσικ�  ζηµι�,  µπορε�  να  σπ�σει  � να  διαλυθε�  κατ�  τη  χρ�ση  

της  µον�δας  CD.  Για  να  προστατευθε�τε  απ�  πιθαν�  τραυµατισµ�  σε  τ�τοια  περ�πτωση  

και  να  µει#σετε  το  κ�νδυνο  βλ�βης  του  υπολογιστ�  σας,  κ�ντε  τα  ακ�λουθα:  

v   Αποθηκε!ετε  π�ντα  τους  δ�σκους  CD/DVD  στην  αρχικ�  τους  συσκευασ�α.  

v   Αποθηκε!ετε  π�ντα  τους  δ�σκους  CD/DVD  µακρι�  απ�  τις  ακτ�νες  του  �λιου  και  απ�  

πηγ�ς  θερµ�τητας.  

v   Αϕαιρε�τε  τους  δ�σκους  CD/DVD  απ�  τον  υπολογιστ�  �ταν  δεν  χρησιµοποιο!νται.  

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

� στη  θ�κη  τους.  

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

�χουν  ρωγµ�ς.  Μη  χρησιµοποιε�τε  δ�σκους  που  �χουν  ρωγµ�ς  � �χουν  υποστε�  

ζηµι�ς.
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∆�λωση  του  προϊ�ντος  

Σας  ευχαριστο!µε  για  την  αγορ�  αυτο!  του  προϊ�ντος  Lenovo™. Παρακαλο!µε,  

αϕιερ#στε  λ�γα  λεπτ�  για  να  δηλ#σετε  το  προϊ�ν  στη  Lenovo.  Με  β�ση  τις  

πληροϕορ�ες  που  µας  παρ�χετε  βοηθ�τε  τη  Lenovo  #στε  να  σας  εξυπηρετε�  ακ�µα  

καλ!τερα.  Οι  πληροϕορ�ες  που  µας  παρ�χετε  ε�ναι  για  µας  ιδια�τερα  πολ!τιµες  για  την  

αν�πτυξη  προϊ�ντων  και  υπηρεσι#ν  που  ε�ναι  σηµαντικ�ς  για  εσ�ς,  καθ#ς  και  για  την  

αν�πτυξη  καλ!τερων  τρ�πων  επικοινων�ας  µαζ�  σας.  ∆ηλ#στε  το  προϊ�ν  στον  ακ�λουθο  

δικτυακ�  τ�πο:  

http://www.lenovo.com/register  

Η  Lenovo  θα  σας  αποστ�λλει  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  το  προϊ�ν  που  αποκτ�σατε,  εκτ�ς  

αν  δηλ#σετε  στο  σχετικ�  ερωτηµατολ�γιο  �τι  δεν  θ�λετε  να  λαµβ�νετε  τ�τοιες  

πληροϕορ�ες.  
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Κεϕ�λαιο  1. Περιγραϕ�  του  προϊ�ντος  

Με  τη  συσκευ�  προβολ�ς  ThinkVision® C400  Wireless  Projector  µπορε�τε  να  προβ�λλετε  

εικ�νες  ποι�τητας  και  να  δηµιουργ�σετε  επαγγελµατικ�ς  παρουσι�σεις.  8χοντας  µικρ�  

β�ρος  και  µ�γεθος,  η συσκευ�  προβολ�ς  C400  Wireless  Projector  αποτελε�  µια  

κατ�λληλη  λ!ση  και  επιτρ�πει  την  ε!κολη  µετ�βαση  απ�  την  α�θουσα  συσκ�ψεων  στην  

α�θουσα  παρουσι�σεων.  Ορισµ�να  απ�  τα  κ!ρια  χαρακτηριστικ�  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς  ε�ναι:  

v   Ισχυρ�,  ϕορητ�,  µε  µικρ�  β�ρος  (3,4  kg).  

v   Εικ�νες  µε  µεγ�λη  ευκρ�νεια  και  µεγ�λο  συντελεστ�  αντ�θεσης  (1200:1).  

v   Υπ�ροχη  αναπαραγωγ�  εικ�νων  υψηλ�ς  ποι�τητας  απ�  τον  υπολογιστ�  σας  � �λλα  

µ�σα  (για  παρ�δειγµα,  συσκευ�  αναπαραγωγ�ς  DVD).
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Εξαρτ�µατα 

Στο  πακ�το  της  συσκευ�ς,  εκτ�ς  απ�  τον  παρ�ντα  Οδηγ�  χρ�σης,  θα  βρε�τε  τα  εξ�ς:  

  

 

 

 

�1�  Συσκευ�  προβολ�ς  µε καπ�κι  ϕακο!  

�2�  Καλ#διο  video  (S-video)  

�3�  Καλ#διο  ρε!µατος  

�4�  Καλ#διο  υπολογιστ�  (DVI-DB15)  

�5�  CD  εγκατ�στασης  και Οδηγο!  χρ�σης  

Σχ�µα  1-1.  Εξαρτ�µατα
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�6�  Οδηγ�ς  ταχε�ας  �ναρξης  σε  δι�ϕορες  γλ#σσες  

�7�  Θ�κη  µεταϕορ�ς  

�8�  Καλ#διο  USB  

�9�  Καλ#διο  video  (Mini-jack  RCA)  

�10�  Καλ#διο  audio  (Mini  jack-RCA)  

�11�  Μπαταρ�ες  τηλεχειριστηρ�ου  

�12�  Τηλεχειριστ�ριο
  

Αν  οποιοδ�ποτε  απ�  τα  παραπ�νω  εξαρτ�µατα  λε�πει  � �χει  υποστε�  ϕθορ�,  

επικοινων�στε  µε  το  κατ�στηµα  απ�  το  οπο�ο  αγορ�σατε  τον  υπολογιστ�.  

Σηµε�ωση:   Κρατ�στε  την  απ�δειξη  αγορ�ς  καθ#ς  θα  σας  ζητηθε�  �ταν  χρειαστε�  να  

λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης.  

Για  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  πρ�σθετα  εξαρτ�µατα  για  τη  συσκευ�  προβολ�ς,  

επισκεϕτε�τε  το  δικτυακ�  τ�πο  http://www.lenovo.com/think.  

Σηµαντικ�:  

v   Αποϕ!γετε  τη  χρ�ση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  σε  περιβ�λλοντα  µε  υψηλ�  

συσσ#ρευση  σκ�νης  

v   Πριν  τοποθετ�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  στην  προστατευτικ�  θ�κη,  περιµ�νετε  να  

µειωθε�  η θερµοκρασ�α  της  συσκευ�ς  (2  µε  5 λεπτ�)  χωρ�ς  να  αποσυνδ�σετε  το 

καλ#διο  ρε!µατος.  Ε�ν  τοποθετ�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  στην  προστατευτικ�  

θ�κη  της  αµ�σως  µετ�  την  απενεργοπο�ησ�  της,  ενδ�χεται  να  προκληθε�  

υπερθ�ρµανση  µε  αποτ�λεσµα  τη  µε�ωση  της  δι�ρκειας  ζω�ς  της  λ�µπας.  

v   Για  την  αποϕυγ�  της  πρ�κλησης  βλ�βης  στο  ϕακ�,  τοποθετ�στε  το  καπ�κι  στο  ϕακ�  

και  στη  συν�χεια  τη  συσκευ�  προβολ�ς  στην  προστατευτικ�  θ�κη  µε  το  ϕακ�  προς  

τα  π�νω.

Χαρακτηριστικ� συσκευ�ς προβολ�ς 

Στις  παρακ�τω  εικ�νες  εµϕαν�ζονται  τα  χαρακτηριστικ�  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

 

 

 

Πρ�σοψη  συσκευ�ς  προβολ�ς
  

 �1�  Εστ�αση  

�2�  Ζουµ  

�3�  Ηχε�ο  
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�4�  ∆�κτης  σ�µατος  τηλεχειριστηρ�ου  (υπ�ρυθρες  ακτ�νες)  

�5�  Κουµπι�  

�6�  Κουµπ�  προσαρµογ�ς  !ψους  

�7�  Προσαρµογε�ς  !ψους  

�8�  Καπ�κι  ϕακο!
  

 

 

 

Π�σω  πλευρ�  συσκευ�ς  προβολ�ς
  

 �1�  Υπ�ρυθρες  ακτ�νες  

�2�  Υποδοχ�ς  

�3�  Υποστηρ�γµατα
  

 

Power

Menu

Re-Sync Source

Enter

Keystone

Keystone

Ready

 

 

Κουµπι�  συσκευ�ς  προβολ�ς
  

 �1�  LED  Ready  

�2�  Κουµπ�  Source  

�3�  Κουµπ�  Enter  

�4�  Κουµπ�  Keystone/επ�νω  

�5�  Κουµπ�  �ντασης/δεξι�  

�6�  Κουµπ�  Menu  

�7�  LED  Power  

�8�  Κουµπ�  ενεργοπο�ησης  (Power)  

�9�  Κουµπ�  Re-Sync  

�10�  Κουµπ�  �ντασης/αριστερ�  

�11�  Κουµπ�  Keystone/κ�τω
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Πλαϊν�  πλευρ�  της  συσκευ�ς  προβολ�ς
  

 �1�  Υποδοχ�  ασϕ�λισης  

�2�  Παροχ�  ρε!µατος  

�3�  Κουµπ�  προσαρµογ�ς  !ψους  

�4�  Προσαρµογ�ας  !ψους
  

 

 

 

Υποδοχ�ς  στην  π�σω  πλευρ�  της  συσκευ�ς  προβολ�ς
  

 �1�  LED  ασ!ρµατης  σ!νδεσης  

�2�  LED  τροϕοδοσ�ας  ασ!ρµατης  συσκευ�ς  

�3�  RS 232  

�4�  Video  Out  

�5�  DVI-I  In 

�6�  Υποδοχ�  µν�µης  USB  

�7�  Composite  Video  

�8�  S-Video  

�9�  Audio  In 

�10�Audio Out  

�11�  Υποδοχ�  ποντικιο!  USB
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Κ�τω  πλευρ�  συσκευ�ς  προβολ�ς
  

 �1�  Προσαρµογ�ας  !ψους  

�2�  Κουµπ�  προσαρµογ�ς  !ψους  

�3�  Κ�λυµµα  λ�µπας  προβολ�ς  

�4�  Υποδοχ�ς  β�σης  στ�ριξης
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Κεϕ�λαιο  2. Εγκατ�σταση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  

Σε  αυτ�  το  κεϕ�λαιο  παρ�χονται  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  τοποθ�τηση  της  

συσκευ�ς  προβολ�ς,  τη  σ!νδεση  υπολογιστ�,  την  προβολ�  και  την  προσαρµογ�  µιας  

εικ�νας.  

Ενεργοποηση της συσκευ�ς προβολ�ς 

Για  να  ενεργοποι�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  ακολουθ�στε  την  παρακ�τω  διαδικασ�α.  

1.    Συνδ�στε  το  καλ#διο  ρε!µατος  στη  συσκευ�  προβολ�ς  µε  τον  τρ�πο  που  

απεικον�ζεται  παρακ�τω.  Συνδ�στε  το  �λλο  �κρο  του  καλωδ�ου  σε  µια  πρ�ζα.  Τα  LED  

Power  και  Lamp-ready  αν�βουν.  

  

  

2.    Αϕαιρ�στε  το  κ�λυµµα  του  ϕακο!.  

3.    Συνδ�στε  τα  καλ#δια  �λων  των  συσκευ#ν  εισ�δου.  

4.    Ενεργοποι�στε  τις  συνδεδεµ�νες  συσκευ�ς  εισ�δου.  Για  περισσ�τερες  

πληροϕορ�ες,  ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Σ!νδεση  συσκευ#ν”  στη  σελ�δα  4-1.  

5.    Βεβαιωθε�τε  �τι  το  LED  Power  ε�ναι  σταθερ�  πορτοκαλ�  (δεν  αναβοσβ�νει)  και  

πατ�στε  το  κουµπ�  Power  για  να  ενεργοποι�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς.  

Ανο�γει  το  παρ�θυρο  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  και  ανιχνε!ονται  οι  συνδεδεµ�νες  

συσκευ�ς.  Ε�ν  επιθυµε�τε  να  πραγµατοποι�σετε  ασ!ρµατη  σ!νδεση,  ανατρ�ξτε  στο  

Κεϕ�λαιο  3. 

Ε�ν  συνδ�σατε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  σε  υπολογιστ�  ThinkPad®, πατ�στε  Fn+F7  για  

να  ορ�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  ως  συσκευ�  εµϕ�νισης  δεδοµ�νων  εξ�δου.  Ε�ν  

συνδ�σατε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  σε  �λλο  υπολογιστ�,  ανατρ�ξτε  στην  τεκµηρ�ωση  

που  συνοδε!ει  τον  υπολογιστ�  για  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  αλλαγ�  της  

συσκευ�ς  εµϕ�νισης  δεδοµ�νων  εξ�δου.  
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Προσοχ�:   Μην  κοιτ�τε  απευθε�ας  µ�σα  στο  ϕακ�  προβολ�ς  �ταν  η λ�µπα  ε�ναι  

αναµµ�νη.  Το  �ντονο  ϕως  µπορε�  να  προκαλ�σει  ζηµι�  στα  µ�τια  σας.  

6.    Ε�ν  συνδ�σατε  περισσ�τερες  απ�  µ�α  συσκευ�ς  εξ�δου  στη  συσκευ�  προβολ�ς,  

χρησιµοποι�στε  το  κουµπ�  Source  για  να  αλλ�ξετε  συσκευ�ς.  (Οι  συσκευ�ς  DVD  και  

HDTV  υποστηρ�ζονται  µ�σω  της  υποδοχ�ς  DVI-I).  

7.    Για  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  απενεργοπο�ηση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς,  

ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  ″Απενεργοπο�ηση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς″. 

Προσοχ�:   Πριν  µετακιν�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς,  πρ�πει  να  την  απενεργοποι�σετε  

και  να  την  αποσυνδ�σετε  απ�  την  κ!ρια  πηγ�  ρε!µατος.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  

σχετικ�  µε  την  απενεργοπο�ηση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς,  ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  

″Απενεργοπο�ηση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς″. 

Απενεργοποηση της συσκευ�ς προβολ�ς 

Για  να  απενεργοποι�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  ακολουθ�στε  την  παρακ�τω  

διαδικασ�α.  

1.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Power. 

Η  συσκευ�  προβολ�ς  προετοιµ�ζεται  για  τερµατισµ�  και  εµϕαν�ζεται  το  µ�νυµα  

Wait  a moment  please  �πως  ϕα�νεται  παρακ�τω.  Η  συσκευ�  προβολ�ς  τερµατ�ζεται  

αυτ�µατα  εντ�ς  5 δευτερολ�πτων.  

  

 

Σηµε�ωση:   Μπορε�τε  να  ακυρ#σετε  αυτ�  τη  λειτουργ�α  πατ#ντας  οποιοδ�ποτε  

κουµπ�  εκτ�ς  απ�  το  κουµπ�  Power.
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2.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Power  �ταν  εµϕανιστε�  το  µ�νυµα  Power  Off?/Press  Power  

again  �πως  απεικον�ζεται  παρακ�τω.  

Σηµε�ωση:   Για  να  τοποθετ�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  στην  προστατευτικ�  θ�κη  

της,  µην  αποσυνδ�σετε  το  καλ#διο  ρε!µατος  για  τουλ�χιστον  2 µε  5 

λεπτ�  µ�χρι  να  µειωθε�  η θερµοκρασ�α  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  Ε�ν  

τοποθετ�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  στην  προστατευτικ�  θ�κη  αµ�σως  

µετ�  την  απενεργοπο�ησ�  της,  ενδ�χεται  να  προκληθε�  υπερθ�ρµανση.  

  

 

Η  συσκευ�  προβολ�ς  απενεργοποιε�ται.

Τοποθ�τηση της συσκευ�ς προβολ�ς 

Προκειµ�νου  να  εντοπ�σετε  την  καταλληλ�τερη  θ�ση  τοποθ�τησης  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς,  πρ�πει  να  λ�βετε  υπ�ψη  το  µ�γεθος  και  το  σχ�µα  της  οθ�νης,  τη  θ�ση  των  

πριζ#ν  και  την  απ�σταση  µεταξ!  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  και  του  υπ�λοιπου  

εξοπλισµο!.  Ακολουθο!ν  ορισµ�νες  γενικ�ς  οδηγ�ες:  

v   Τοποθετ�στε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  σε  µια  επ�πεδη  επιϕ�νεια  σε  ορθ�  γων�α  µε  την  

οθ�νη.  Η  συσκευ�  προβολ�ς  πρ�πει  να  βρ�σκεται  σε  απ�σταση  τουλ�χιστον  1,5  m 

απ�  την  οθ�νη  προβολ�ς.  

v   Τοποθετ�στε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  σε  απ�σταση  µικρ�τερη  των  2,7  m απ�  την  πηγ�  

ρε!µατος  και  µικρ�τερη  απ�  1,8  m απ�  τις  ενσ!ρµατες  συσκευ�ς  προ�λευσης  (εκτ�ς  

ε�ν  διαθ�τετε  καλ#δια  προ�κτασης).  Για  την  ε!κολη  τοποθ�τηση  των  καλωδ�ων,  µην  

τοποθετ�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  σε  απ�σταση  µικρ�τερη  των  0,15  m απ�  τους  

το�χους  �  �λλα  αντικε�µενα.  

Σηµε�ωση:   Η  εµβ�λεια  των  ασ!ρµατων  συσκευ#ν  µπορε�  να  επηρεαστε�  απ�  τις  

περιβαντολογικ�ς  συνθ�κες.  

v   Τοποθετ�στε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  στην  επιθυµητ�  απ�σταση  απ�  την  οθ�νη.  Το  

µ�γεθος  της  προβαλλ�µενης  εικ�νας  εξαρτ�ται  απ�  την  απ�σταση  µεταξ!  του  ϕακο!  

της  συσκευ�ς  προβολ�ς  και  της  οθ�νης,  απ�  τη  ρ!θµιση  ζουµ,  καθ#ς  και  απ�  τη  

µορϕ�  της  εικ�νας.  

Προσοχ�:   Βεβαιωθε�τε  �τι  η ρο�  του  α�ρα  στη  συσκευ�  προβολ�ς  ε�ναι  επαρκ�ς,  

απρ�σκοπτη,  και  �τι  δεν  χρησιµοποιε�ται  ανακυκλωµ�νος  α�ρας.  Βεβαιωθε�τε  επ�σης  

�τι  η συσκευ�  προβολ�ς  δεν  χρησιµοποιε�ται  σε  περιορισµ�νο  χ#ρο.
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Π
νακας  2-1.  

Απ�σταση  προβολ�ς  

�1�  

(m)  

$ψος  εικ�νας  

�2� 

(µ�γιστο/ελ�χιστο  

ζουµ)  

Πλ�τος  εικ�νας  

�3� 

(µ�γιστο/ελ�χιστο  

ζουµ)  

Μ�γεθος  διαγων�ου  

εικ�νας  �4� 

(µ�γιστο/ελ�χιστο  

ζουµ)  

1,5  m 0,7 m/0,5  m 

25,6  in./21,2  in. 

0,9 m/0,7  m 

33,8  in./28,3  in. 

1,1 m/0,9  m 

42,5  in./35,4  in. 

2,0  m 0,9 m/0,7  m 

34,0  in./28,3  in. 

1,2 m/ 1,0 m 

45,3  in./37,8  in. 

1,4 m/1,2  m 

56,7  in./47,2  in. 

2,4  m 1,0 m/0,9  m 

40,5  in./34  in. 

1,4 m /1,2  m 

53,9  in./45,3  in. 

1,7 m/1,4  m 

67,7  in./56,7  in. 

2,8  m 1,2 m/1,0  m 

47,4  in./39,7  in. 

1,6 m/ 1,3 m 

62,9  in./52,7  in. 

2,0 m/1,7  m 

79,1  in./66,1  in. 

3,2  m 1,4 m/1,2  m 

54,3  in./45,3  in 

1,8 m/1,5  m 

72,4  in./60,6  in. 

2,3 m/1,9  m 

90,5  in./75,6  in. 

3,6  m 1,6 m/1,3  m 

61,0  in./51,2  in. 

2,1 m /1,7  m 

81,5  in./68,1  in. 

2,6 m/2,2  m 

101,9  in./85,0  in. 

4,0  m 1,7 m/1,4  m 

68,1  in./56,7  in. 

2,3 m/1,9  m 

90,6  in./75,6  in. 

2,9 m/2,4  m 

113,4  in./94,5  in. 

4,4  m 1,9 m/1,6  m 

74,8  in./62,2  in. 

2,5 m/2,1  m 

99,6  in./83,1  in. 

3,2 m/2,6  m 

124,8  in./103,9  in. 

4,8  m 2,2 m/1,9  m 

81,6  in./67,7  in. 

2,8 m/2,3  m 

108,7  in./90,6  in. 

3,5 m/2,9  m 

135,8  in./113,4  in. 

5,2  m 2,2 m/1,9  m 

88,2  in./73,6  in. 

3,0 m/2,5  m 

117,7  in./98,4  in. 

3,7 m/3,1  m 

147,2  in./122,8  in. 

5,6  m 2,4 m/2,0  m 

95,3  in./79,1  in. 

3,2 m/2,7  m 

126,8  in./105,9  in. 

4,0 m/3,4  m 

158,7  in./132,3  in. 

Σχ�µα  2-1.  
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Π
νακας  2-1.  (συν�χεια)  

Απ�σταση  προβολ�ς  

�1�  

(m)  

$ψος  εικ�νας  

�2�  

(µ�γιστο/ελ�χιστο  

ζουµ)  

Πλ�τος  εικ�νας  

�3�  

(µ�γιστο/ελ�χιστο  

ζουµ)  

Μ�γεθος  διαγων�ου  

εικ�νας  �4�  

(µ�γιστο/ελ�χιστο  

ζουµ)  

6,0  m 2,6 m/2,2  m 

101,9  in./85,0  in. 

3,5 m/2,9  m 

135,8  in./113,4  in. 

4,3  m/3,6  m 

170,1  in./141,7  in. 

10,0  m 4,3 m/3,6  m 

170,1  in/141,7  in. 

5,8 m/4,8  m 

226,8  in./188,9  in. 

7,2  m/6,0  m 

283,5  in./236,2  in.
  

Προσαρµογ� του επιπ�δου και του !ψους της συσκευ�ς προβολ�ς 

Για  να  προσαρµ�σετε  το  επ�πεδο  και  το  !ψος  της  συσκευ�ς  προβολ�ς,  ακολουθ�στε  την  

παρακ�τω  διαδικασ�α:  

1.    Για  να  αυξ�σετε  !ψος  της  συσκευ�ς  προβολ�ς,  ανασηκ#στε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  

�1�και πατ�στε  τα  κουµπι�  προσαρµογ�ς  !ψους  �2�. Τα  υποστηρ�γµατα  της  

συσκευ�ς  κατεβα�νουν  �3�. 

2.    Για  να  κ�νετε  µικρ�ς  προσαρµογ�ς  στο  !ψος,  περιστρ�ψτε  τα  υποστηρ�γµατα.  

3.    Για  να  χαµηλ#σετε  το  επ�πεδο  της  συσκευ�ς  προβολ�ς,  πατ�στε  το  κουµπ�  

προσαρµογ�ς  !ψος  και  πι�στε  προς  τα  κ�τω  το  επ�νω  µ�ρος  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς.

  

 

Σηµε�ωση:   

v   Η  επιϕ�νεια  τοποθ�τησης  (τραπ�ζι  � β�ση)  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  

πρ�πει  να  ε�ναι  επ�πεδη  και  σταθερ�.  

v   Τοποθετ�στε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  µε  τ�τοιο  τρ�πο  #στε  να  ε�ναι  

κ�θετη  προς  την  οθ�νη.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  τα  καλ#δια  δεν  βρ�σκονται  σε  σηµε�ο  �που  ενδ�χεται  να  

προκαλ�σουν  ατ!χηµα.

Προσαρµογ� της εικ�νας 

Για  να  προσαρµ�σετε  το  ζουµ  και  την  εστ�αση  και  για  να  διορθ#σετε  την  τραπεζοειδ�  

παραµ�ρϕωση,  ακολουθ�στε  την  παρακ�τω  διαδικασ�α:  
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1.    Χρησιµοποι�στε  τα  ρυθµιστικ�  µε  τον  τρ�πο  που  απεικον�ζεται  παρακ�τω  για  να  

προσαρµ�σετε  την  εστ�αση  �1�  και  το  ζουµ  �2�. 

  

  

2.    Χρησιµοποι�στε  τα  κουµπι�  Keystone  στη  συσκευ�  προβολ�ς  � στο  

τηλεχειριστ�ριο  για  να  διορθ#σετε  την  τραπεζοειδ�  παραµ�ρϕωση  (µεγαλ!τερη  

π�νω  �  κ�τω  πλευρ�  της  εικ�νας).  

Το  στοιχε�ο  δι�ρθωσης  τραπεζοειδο!ς  παραµ�ρϕωσης  εµϕαν�ζεται  στις  ενδε�ξεις  

οθ�νης  ως  εξ�ς:  

  

 

Προσαρµογ� της �ντασης του �χου 

Για  να  προσαρµ�σετε  την  �νταση  του  �χου,  ακολουθ�στε  την  παρακ�τω  διαδικασ�α:  

1.    Πατ�στε  τα  κουµπι�  Volume  +/-  στη  συσκευ�  προβολ�ς  � στο  τηλεχειριστ�ριο.  Το  

στοιχε�ο  ελ�γχου  της  �ντασης  του  �χου  εµϕαν�ζεται  στις  ενδε�ξεις  οθ�νης.  

  

  

2.    Χρησιµοποι�στε  τα  κουµπι�  Volume  +/-  για  να  προσαρµ�σετε  την  �νταση.  

3.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Mute  (υπ�ρχει  µ�νο  στο  τηλεχειριστ�ριο)  για  να  

απενεργοποι�σετε  τον  �χο.  

  

  

4.    Πατ�στε  �να  απ�  τα  κουµπι�  Volume  +/-  στη  συσκευ�  προβολ�ς  � στο  

τηλεχειριστ�ριο  για  να  ενεργοποι�σετε  τον  �χο.
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Κεϕ�λαιο  3. Χρ�ση  των  ασ!ρµατων  λειτουργι"ν  

Το  συγκεκριµ�νο  κεϕ�λαιο  παρ�χει  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τη  χρ�ση  των  ασ!ρµατων  

λειτουργι#ν  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  C400  Wireless  Projector.  

Εγκατ�σταση 

Ακολουθ�στε  τις  παρακ�τω  οδηγ�ες  για  να  εγκαταστ�σετε  το  λογισµικ�  Lenovo  

Wireless  Projecting.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  �χει  εγκατασταθε�  προηγο!µενη  �κδοση  του  λογισµικο!  Lenovo  

Wireless  Projecting,  συνιστ�ται  να  την  απεγκαταστ�σετε,  να  επανεκκιν�σετε  

τον  υπολογιστ�  και  στη  συν�χεια  να  εγκαταστ�σετε  τη  ν�α  �κδοση.  

Για  να  εγκαταστ�σετε  το  λογισµικ�  απ�  CD  � για  να  προβ�λλετε  τον  Οδηγ�  

χρ�σης:  

1.    Τοποθετ�στε  το  CD  C400  Wireless Projector  Software  &  User’s  Guide  CD  

στη  µον�δα  CD  � DVD.  Ε�ν  το  CD  ενεργοποιηθε�  αυτ�µατα,  ανατρ�ξτε  

στο  Β�µα  5.  

2.    Ε�ν  το  CD  δεν  ενεργοποιηθε�  αυτ�µατα,  πατ�στε  *ναρξη  (Start) και  

Εκτ�λεση  (Run). 

3.    Πληκτρολογ�στε  e:\launch.bat  �που  e ε�ναι  το  γρ�µµα  της  µον�δας  CD  � 

DVD.  

4.    Πατ�στε  OK. Ανο�γει  το  παρ�θυρο  του  προγρ�µµατος  πλο�γησης  του  

CD.  

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

Χρ�ση του λογισµικο! της συσκευ�ς προβολ�ς 

Το  λογισµικ�  Lenovo  Wireless  Projecting  περιλαµβ�νει  πολλ�ς  λειτουργ�ες  �πως:  

v   8ναρξη  συνεδρ�ας  ασ!ρµατης  προβολ�ς  

v   Αναζ�τηση  ασ!ρµατης  συσκευ�ς  προβολ�ς  

v   Αντιστο�χιση  ασ!ρµατης  συσκευ�ς  προβολ�ς  

v   Αν�κτηση  ιδιοτ�των  συσκευ�ς  προβολ�ς  

v   Γρ�γορη  προβολ�  

v   Επιλογ�  κ�ρτας  WLAN  

v   Εικονικ�  τηλεχειριστ�ριο  

v   Προβολ�  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB  

v   Τερµατισµ�ς  συνεδρ�ας  ασ!ρµατης  προβολ�ς

;ναρξη συνεδρας ασ!ρµατης προβολ�ς 

Για  να  ξεκιν�σετε  µια  συνεδρ�α  ασ!ρµατης  προβολ�ς  ακολουθ�στε  την  παρακ�τω  

διαδικασ�α:  

1.    Ενεργοποι�στε  την  ασ!ρµατη  συσκευ�  προβολ�ς.  

2.    Εκτελ�στε  το  λογισµικ�  Wireless  Projecting  ε�τε  µ�σω  του  µενο!  8ναρξη  (Start) ε�τε  

χρησιµοποι#ντας  το  εικον�διο  στην  επιϕ�νεια  εργασ�ας.  
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Σηµε�ωση:   Οι  χρ�στες  υπολογιστ#ν  ThinkPad  µπορο!ν  να  πατ�σουν  Fn+F7  και  να  

χρησιµοποι�σουν  την  προκαθορισµ�νη  λειτουργ�α  Presentation  on  

Lenovo  Wireless Projector.  

3.    Το  λογισµικ�  Wireless  Projecting  θα  εκτελ�σει  αναζ�τηση  για  ασ!ρµατες  συσκευ�ς  

προβολ�ς  και  θα  εµϕαν�σει  τις  διαθ�σιµες.  Με  την  επιλογ�  Refresh  µπορε�τε  να  

ανανε#σετε  τη  λ�στα.  

Ε�ν  εντοπιστε�  ασ!ρµατη  συσκευ�  προβολ�ς  στην  οπο�α  �χει  ενεργοποιηθε�  το 

πρωτ�κολλο  WEP,  θα  εµϕανιστε�  µια  κλειδαρι�  στην  επ�νω  αριστερ�  γων�α  του  

εικονιδ�ου  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  δεν  εντοπιστε�  κ�ρτα  WLAN,  το  σ!στηµα  θα  εµϕαν�σει  �να  

προειδοποιητικ�  µ�νυµα  και  το  εικον�διο  στη  γραµµ�  εργασι#ν  θα  

εµϕανιστε�  αχν�.  

4.    Απ�  τη  λ�στα  των  διαθ�σιµων  συσκευ#ν  προβολ�ς,  πατ�στε  δυο  ϕορ�ς  στην  

ταυτ�τητα  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

5.    Ε�ν  στη  συσκευ�  προβολ�ς  �χει  ενεργοποιηθε�  το  πρωτ�κολλο  WEP,  καταχωρ�στε  

τον  κωδικ�  της  συνεδρ�ας  που  εµϕαν�ζεται  στην  οθ�νη  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  Για  

να  ξεκιν�σει  µια  συνεδρ�α  ασ!ρµατης  προβολ�ς  απαιτε�ται  η χρ�ση  του  σωστο!  

κωδικο!  συνεδρ�ας.

Μετ�  απ�  µια  επιτυχηµ�νη  συνεδρ�α  ασ!ρµατης  προβολ�ς,  ο κωδικ�ς  της  συνεδρ�ας  θα  

αποµνηµονευθε�  µ�χρι  να  κλε�σετε  το  λογισµικ�  ασ!ρµατης  προβολ�ς.  

@ταν  ο υπολογιστ�ς  προσπαθ�σει  να  ξεκιν�σει  µια  συνεδρ�α  ασ!ρµατης  προβολ�ς  σε  

µια  συσκευ�  προβολ�ς  που  �δη  προβ�λλει  εικ�νες  απ�  �λλη  συσκευ�  µε  ενσ!ρµατη  

σ!νδεση,  εµϕαν�ζεται  το  παρακ�τω  µ�νυµα:  

 By clicking  OK  from  a wired  device,  a wireless  projection  will  begin  in the background.  The  wired  

projection  continues  without  any  interference.  You can  switch  to the wireless  projection  by pressing  the 

Wireless  button  on the  remote,  and  press  Source  to switch  back.
  

Κατ�  τη  δι�ρκεια  της  ασ!ρµατης  προβολ�ς,  ο µηχανισµ�ς  αποτροπ�ς  αποσ!νδεσης  

µει#νει  το  πλ�θος  των  µη  επιθυµητ#ν  αποσυνδ�σεων.  

Αντιστοχιση και αναρεση αντιστοχισης συσκευ�ς προβολ�ς 

Η  αντιστο�χιση  (binding)  ε�ναι  µια  προαιρετικ�  εν�ργεια  η οπο�α  επιτρ�πει  στο  χρ�στη  

να  επιλ�ξει  µια  ασ!ρµατη  συσκευ�  προβολ�ς  και  να  τη  συσχετ�σει  µε  το  ϕορητ�  

υπολογιστ�  του.  Σε  αυτ�  την  περ�πτωση,  µπορε�  να  χρησιµοποιηθε�  ο συνδυασµ�ς  

πλ�κτρων  Ctrl  + F5  για  την  ενεργοπο�ηση/απενεργοπο�ηση  της  προβολ�ς.  Επ�σης,  �ταν  

πραγµατοποιηθε�  αντιστο�χιση  το  λογισµικ�  χρησιµοποιε�  αυτ�µατα  την  επιλεγµ�νη  

ασ!ρµατη  συσκευ�  προβολ�ς.  

Για  να  αντιστοιχ�σετε  µια  συσκευ�  προβολ�ς,  εκτελ�στε  την  εϕαρµογ�  λογισµικο!  

Lenovo  Wireless  Projector  το  οπο�ο  θα  αναζητ�σει  αυτ�µατα  τις  διαθ�σιµες  συσκευ�ς  

προβολ�ς.  

Θα  εµϕανιστε�  µια  λ�στα  µε  τις  διαθ�σιµες  συσκευ�ς  προβολ�ς.  Πατ�στε  το  δεξ�  κουµπ�  

του  ποντικιο!  στη  συσκευ�  προβολ�ς  που  επιθυµε�τε  να  αντιστοιχ�σετε  και  επιλ�ξτε  

Bind  απ�  το  αναπτυσσ�µενο  µενο!  (απεικον�ζεται  παρακ�τω).  
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@ταν  ενεργοποιηθε�  η αντιστο�χιση,  στο  εικον�διο  της  συσκευ�ς  προβολ�ς,  στη  λ�στα  

των  ασ!ρµατων  συσκευ#ν  προβολ�ς,  εµϕαν�ζεται  �να  διπλ�  µπλε  β�λος.  

Μετ�  την  αντιστο�χιση  µιας  ασ!ρµατης  συσκευ�ς  προβολ�ς,  ο χρ�στης  µπορε�  να  

ενεργοποι�σει/απενεργοποι�σει  την  προβολ�  χρησιµοποι#ντας  το  συνδυασµ�  

πλ�κτρων  Ctrl+F5  � επιλ�γοντας  Project  και  End  Project  απ�  το  εικον�διο  της  γραµµ�ς  

εργασι#ν.  

Για  να  αναιρ�σετε  µια  αντιστο�χιση,  εκτελ�στε  την  εϕαρµογ�  λογισµικο!  της  

ασ!ρµατης  συσκευ�ς  προβολ�ς  και  πατ�στε  το  δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!  στην  

κατ�λληλη  συσκευ�  προβολ�ς  στη  λ�στα  (επισηµα�νεται  µε  το  διπλ�  µπλε  β�λος).  

Καταργ�στε  την  επιλογ�  Bind. Εναλλακτικ�,  µπορε�τε  να  πατ�σετε  το  δεξ�  κουµπ�  του  

ποντικιο!  στο  εικον�διο  του  λογισµικο!  στη  γραµµ�  εργασι#ν  και  να  επιλ�ξετε  

Configuration. Επιλ�ξτε  την  καρτ�λα  Setting  και  καταργ�στε  την  επιλογ�  απ�  το  

τετραγων�διο  Projector  Binding. Επιλ�ξτε  OK  για  επιβεβα�ωση  και  κλε�στε  το  

παρ�θυρο.  

Αν�κτηση των στοιχεων της συσκευ�ς προβολ�ς 

Μετ�  την  εκτ�λεση  του  λογισµικο!  Wireless  Projecting,  πατ�στε  το  δεξ�  κουµπ�  του  

ποντικιο!  στη  συσκευ�  προβολ�ς  στη  λ�στα  Current  Projectors  List,  για  να  εµϕαν�σετε  το  

αναδυ�µενο  µενο!.  Στη  συν�χεια  επιλ�ξτε  Property για  να  εµϕανιστε�  η ταυτ�τητα,  το  

µοντ�λο,  η �κδοση  και  η κατ�σταση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

 

Κεϕ�λαιο  3. Χρ�ση των  ασ!ρµατων  λειτουργι#ν  3-3



Κατ�σταση της συσκευ�ς προβολ�ς 

Υπ�ρχουν  π�ντε  καταστ�σεις  εργασ�ας  της  συσκευ�ς  προβολ�ς:  

v   Ready  (8τοιµη)  

v   Wireless  projecting  (Ασ!ρµατη  προβολ�)  

v   Wired  projecting  (Ενσ!ρµατη  προβολ�)  

v   USB  image  display  (Προβολ�  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB)  

v   Unknown  (|γνωστη)  

Σηµε�ωση:   ∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η αν�κτηση  των  στοιχε�ων  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  

κατ�  τη  δι�ρκεια  ασ!ρµατης  προβολ�ς.

Ρ!θµιση λογισµικο! ασ!ρµατων λειτουργι"ν 

Πατ�στε  το  δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!  στο  εικον�διο  Lenovo  Wireless  Projector  στη  

γραµµ�  εργασι#ν  στο  κ�τω  δεξ�  µ�ρος  της  οθ�νης.  Επιλ�ξτε  Configuration  για  να  

ανο�ξει  το  παρ�θυρο  Configuration.  
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Επιλογ� κ�ρτας 

Στην  καρτ�λα  Adapter  εµϕαν�ζεται  η τρ�χουσα  κ�ρτα  WLAN.  

  

 

Ε�ν  �χουν  εγκατασταθε�  περισσ�τερες  απ�  µ�α  κ�ρτες  WLAN  στο  ϕορητ�  υπολογιστ�  

σας,  µπορε�τε  να  εκτελε�τε  ασ!ρµατη  προβολ�  και  ταυτ�χρονα  να  χρησιµοποιε�τε  το  

Internet.  Μπορε�τε  να  επιλ�ξετε  µ�α  απ�  τις  κ�ρτες  WLAN  για  προβολ�,  πατ#ντας  στο  

αναπτυσσ�µενο  πλα�σιο,  �πως  ϕα�νεται  στην  εικ�να.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  µετακιν�σετε  το  δε�κτη  του  ποντικιο!  στο  εικον�διο  Lenovo  Wireless  

Projector  στη  γραµµ�  εργασι#ν,  θα  εµϕανιστο!ν  οι  πληροϕορ�ες  της  

επιλεγµ�νης  κ�ρτας  WLAN.  
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Στην  καρτ�λα  Setting, εµϕαν�ζεται  η τρ�χουσα  αντιστο�χιση.  

  

 

Ε�ν  το  τετραγων�διο  Projector  binding  ε�ναι  επιλεγµ�νο,  �χει  ενεργοποιηθε�  η 

αντιστο�χιση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

Η  ταυτ�τητα  της  αντιστοιχισµ�νης  συσκευ�ς  προβολ�ς  εµϕαν�ζεται  στο  πλα�σιο  κ�τω  

απ�  την  ετικ�τα  Projector  binding, �πως  ϕα�νεται  παραπ�νω.  

@ταν  καταργ�σετε  την  επιλογ�  απ�  το  τετραγων�διο  Projector  binding, η επιλογ�  Bind  

Projector  θα  εµϕαν�ζεται  µε  γκρι  χρ#µα  στο  µενο!  που  εµϕαν�ζεται  �ταν  πατ�σετε  το  

δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!.  Σε  αυτ�  την  περ�πτωση  δεν  µπορε�τε  να  αντιστοιχ�σετε  

καµ�α  συσκευ�  προβολ�ς.  

Για  να  αποϕ!γετε  την  εµϕ�νιση  του  παραθ!ρου  επιβεβα�ωσης  γρ�γορης  προβολ�ς,  

επιλ�ξτε  Don’t  show  the  quick  projecting  dialog, στην  καρτ�λα  Setting. 

Ε�ν  επιθυµε�τε  να  απενεργοποι�σετε  τη  λειτουργ�α  αντιστο�χισης  συσκευ�ς  προβολ�ς  

� τη  λειτουργ�α  γρ�γορης  προβολ�ς,  καταργ�στε  την  επιλογ�  απ�  το  τετραγων�διο  

Projector  binding,  και  πατ�στε  OK. 

Εικονικ� τηλεχειριστ�ριο 

Το  εικονικ�  τηλεχειριστ�ριο  προσϕ�ρει  τις  �διες  λειτουργ�ες  µε  το  τηλεχειριστ�ριο.  

Για  παρ�δειγµα  µπορε�τε  να  χρησιµοποι�σετε  το  εικονικ�  τηλεχειριστ�ριο  για  να  

ανο�ξετε  το  µενο!  της  συσκευ�ς  προβολ�ς,  να  ρυθµ�σετε  � να  απενεργοποι�σετε  τη 

συσκευ�  προβολ�ς.  

Η  επιλογ�  για  το  εικονικ�  τηλεχειριστ�ριο  εµϕαν�ζεται  στο  µενο!  της  γραµµ�ς  

εργασι#ν  στην  κ�τω  δεξι�  γων�α  της  επιϕ�νειας  εργασ�ας,  µ�νο  �ταν  η συσκευ�  

προβολ�ς  λειτουργε�  σε  κατ�σταση  ασ!ρµατης  προβολ�ς  (wireless  projecting).  Πατ�στε  

µε  το  δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!  στο  εικον�διο  Lenovo  Wireless Projector  στη  γραµµ�  

εργασι#ν  και  επιλ�ξτε  Emulation  remote  controller  για  να  εµϕαν�σετε  το  εικονικ�  

τηλεχειριστ�ριο.  
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Κουµπι� στο εικονικ� τηλεχειριστ�ριο 

  

 

Παρακ�τω  αναϕ�ρονται  τα  κουµπι�  και  οι  λειτουργ�ες  του  εικονικο!  τηλεχειριστηρ�ου:  

v   Menu: Εµϕαν�ζει  της  ενδε�ξεις  οθ�νης  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  � επιστρ�ϕει  στο  

µενο!  του  προηγο!µενου  επιπ�δου.  

Σηµε�ωση:   Οι  ενδε�ξεις  οθ�νης  εµϕαν�ζονται  µ�νο  στην  οθ�νη  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες,  ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  

“Πλο�γηση  στις  ενδε�ξεις  οθ�νης”  στη  σελ�δα  7-1.  

v   Back: Επιστρ�ϕει  στο  µενο!  του  προηγο!µενου  επιπ�δου.  

v   Close: Εµϕαν�ζεται  �να  µ�νυµα  επιβεβα�ωσης.  Πατ�στε  Yes  για  να  απενεργοποι�σετε  

τη  συσκευ�  προβολ�ς.  

v   Επ�νω,  Κ�τω,  Αριστερ�  και  ∆εξι�: 8χουν  την  �δια  λειτουργ�α  µε  τα  κουµπι�-β�λη  του  

τηλεχειριστηρ�ου.  

v   Enter: Επιβεβαι#νει  τις  αλλαγ�ς.  

v   Close: Κλε�νει  το  εικονικ�  τηλεχειριστ�ριο.
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Προβολ� εικ�νων απ� µν�µη USB 

Η  συσκευ�  προβολ�ς  διαθ�τει  µια  ενσωµατωµ�νη  θ!ρα  USB,  µε  την  οπο�α  ε�ναι  δυνατ�  

η προβολ�  εικ�νων  απευθε�ας  απ�  µια  µν�µη  USB.  Η επιλογ�  για  την  προβολ�  εικ�νων  

απ�  µν�µη  USB  (USB  image  display)  εµϕαν�ζεται  στο  µενο!  Lenovo  Wireless  Projector  

της  γραµµ�ς  εργασι#ν  στην  κ�τω  δεξι�  γων�α  της  επιϕ�νειας  εργασ�ας,  µ�νο  �ταν  η 

συσκευ�  προβολ�ς  λειτουργε�  σε  κατ�σταση  ασ!ρµατης  προβολ�ς  (wireless  projecting).  

  

 

Πατ�στε  το  δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!  στο  εικον�διο  Lenovo  Wireless  Projector  στη  

γραµµ�  εργασι#ν  και  επιλ�ξτε  USB  image  display  για  να  ενεργοποιηθε�  η λειτουργ�α.  

Σηµε�ωση:   Μπορε�τε  επ�σης  να  ενεργοποι�σετε  τη  λειτουργ�α  προβολ�ς  εικ�νων  απ�  

µν�µη  USB  µ�σα  απ�  τις  ενδε�ξεις  οθ�νης  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

Για  πληροϕορ�ες  ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Προβολ�  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB”  στη  

σελ�δα  5-3.  

Τερµατισµ�ς προβολ�ς 

Μπορε�τε  να  χρησιµοποι�σετε  οποιαδ�ποτε  απ�  τις  παρακ�τω  διαδικασ�ες  για  να  

τερµατ�σετε  την  τρ�χουσα  συνεδρ�α  ασ!ρµατης  προβολ�ς:  

v   Πατ�στε  το  δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!  στο  εικον�διο  Lenovo  Wireless  Projector  στη  

γραµµ�  εργασι#ν  και  επιλ�ξτε  End  Project. 

v   Πατ�στε  το  συνδυασµ�  πλ�κτρων  Ctrl+F5. 

v   Πατ�στε  δυο  ϕορ�ς  στο  εικον�διο  Lenovo  Wireless  Projector  στη  γραµµ�  εργασι#ν.  

Θα  εµϕανιστε�  το  µ�νυµα:  

Select  Yes  to end  the  projection,  and  No  to abort this  action.  

v   Πατ�στε  το  κουµπ�  Wireless στο  τηλεχειριστ�ριο.  

v   Πατ�στε  το  δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!  στο  εικον�διο  Lenovo  Wireless  Projector  στη  

γραµµ�  εργασι#ν  και  επιλ�ξτε  Exit. 

Σηµε�ωση:   Με  αυτ�  τη  διαδικασ�α  θα  τερµατιστε�  και  το  λογισµικ�.

Μετ�  τον  τερµατισµ�  της  προβολ�ς,  επαν�ρχεται  το  αρχικ�  περιβ�λλον  δικτ!ου  �τσι  

#στε  �λλοι  ϕορητο�  υπολογιστ�ς  να  �χουν  τη  δυνατ�τητα  να  χρησιµοποι�σουν  τη  

συσκευ�  προβολ�ς.  
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Εικονδιο της ασ!ρµατης συσκευ�ς προβολ�ς στη γραµµ� εργασι"ν 

Μετ�  την  ενεργοπο�ηση  του  λογισµικο!  Wireless  Projecting,  µπορε�τε  να  πατ�σετε  το  

δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!  στο  εικον�διο  Wireless  Projector  στη  γραµµ�  εργασι#ν.  

v   Project: Επιλ�ξτε  Project  � πατ�στε  το  πλ�κτρο  P για  ταχε�α  προβολ�  στην  

αντιστοιχισµ�νη  συσκευ�  προβολ�ς.  Ε�ν  στη  λ�στα  ασ!ρµατων  συσκευ#ν  προβολ�ς  

δεν  υπ�ρχει  καµ�α  συσκευ�  προβολ�ς  προς  αντιστο�χιση,  θα  εµϕανιστε�  το  κ!ριο  

παρ�θυρο.  

v   Configuration: Επιλ�ξτε  Configuration. Στο  παρ�θυρο  διαλ�γου  Configuration  

εµϕαν�ζονται  οι  καρτ�λες  Setting  και  Adapters.  

v   About: Επιλ�ξτε  About  για  να  προβ�λλετε  πληροϕορ�ες  για  την  �κδοση  της  

εϕαρµογ�ς  Lenovo  Wireless  Projector.  

v   Exit: Επιλ�ξτε  Exit  για  να  τερµατ�σετε  το  πρ�γραµµα  Lenovo  Wireless  Projector.  

Μετ�  την  �ναρξη  της  ασ!ρµατης  προβολ�ς,  µπορε�τε  να  πατ�στε  το  δεξ�  κουµπ�  του  

ποντικιο!  στο  εικον�διο  Wireless Projector  στη  γραµµ�  εργασι#ν  στην  κ�τω  δεξι�  

γων�α  της  οθ�νης  για  να  εµϕανιστε�  το  παρακ�τω  µενο!:  

v   End  Project: Επιλ�ξτε  End  Project  � πατ�στε  το  συνδυασµ�  πλ�κτρων  Ctrl+F5  για  να  

τερµατιστε�  η τρ�χουσα  ασ!ρµατη  προβολ�.  

v   Emulation  remote  controller: Επιλ�ξτε  Emulation  remote  controller  για  να  

εµϕανιστε�  το  εικονικ�  τηλεχειριστ�ριο.  

v   USB  image  display: Επιλ�ξτε  USB  image  display  για  να  ξεκιν�σει  η προβολ�  

εικ�νων  που  �χουν  αποθηκευτε�  σε  µν�µη  USB.  

v   About: Επιλ�ξτε  About  για  να  προβ�λλετε  πληροϕορ�ες  για  την  �κδοση  της  

εϕαρµογ�ς  Lenovo  Wireless  Projector.  

v   Exit: Επιλ�ξτε  Exit  για  να  τερµατ�σετε  το  πρ�γραµµα  Lenovo  Wireless  Projector.

;ξοδος 

Πατ�στε  το  δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!  στο  εικον�διο  Lenovo  Wireless  Projector  στη  

γραµµ�  εργασι#ν  και  επιλ�ξτε  Exit  για  να  τερµατ�σετε  το  πρ�γραµµα  Lenovo  Wireless  

Projector.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  �νας  χρ�στης  υπολογιστ�  ThinkPad  πατ�σει  Fn+F7  και  επιλ�ξει  

διαϕορετικ�ς  επιλογ�ς  εµϕ�νισης  στο  πρ�γραµµα  Presentation  Director,  θα  

τερµατιστε�  το  πρ�γραµµα  Lenovo  Wireless  Projection.  @ταν  τερµατ�σετε  το  

λογισµικ�  Lenovo  Wireless  Projection,  θα  χαθο!ν  �λοι  οι  αποθηκευµ�νοι  

κωδικο�  συνεδρ�ας  (ακ�µη  και  �ταν  πραγµατοποιε�ται  ασ!ρµατη  προβολ�).  

Σηµε�ωση:   Το  λογισµικ�  Lenovo  Wireless  Projecting  µπορε�  να  τερµατιστε�  οποιαδ�ποτε  

στιγµ�  ακ�µη  και  κατ�  τη  δι�ρκεια  ασ!ρµατης  προβολ�ς.  @λοι  οι 

αποθηκευµ�νοι  κωδικο�  συνεδρ�ας  θα  χαθο!ν.  

Απεγκατ�σταση 

Ακολουθ�στε  την  παρακ�τω  διαδικασ�α  για  να  αϕαιρ�σετε  το  λογισµικ�  Wireless  

Projecting:  

1.    Επιλ�ξτε  *ναρξη  (Start). 

2.    Επιλ�ξτε  Προγρ�µµατα  (Programs).  

3.    Επιλ�ξτε  Lenovo  Wireless Projector.  

4.    Επιλ�ξτε  Uninstall  Lenovo  Wireless Projector. 

5.    Ακολουθ�στε  τις  οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη.  
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Σηµε�ωση:   Ε�ν  εκτελε�ται  το  λογισµικ�  Wireless  Projecting,  θα  εµϕανιστε�  �να  

µ�νυµα.  Τερµατ�στε  το  λογισµικ�  Wireless  Projecting  και  επανεκκιν�στε  

τη  διαδικασ�α  απεγκατ�στασης.
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Κεϕ�λαιο  4. Σ!νδεση  συσκευ"ν  στη  συσκευ�  προβολ�ς  

Το  συγκεκριµ�νο  κεϕ�λαιο  παρ�χει  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τη  σ!νδεση  συσκευ#ν  στη  

συσκευ�  προβολ�ς  C400  Wireless  Projector.  

Σ!νδεση συσκευ"ν 

Στη  συσκευ�  προβολ�ς  µπορε�τε  να  συνδ�σετε  ταυτ�χρονα  υπολογιστ�ς  και  συσκευ�ς  

β�ντεο.  Ανατρ�ξτε  στην  τεκµηρ�ωση  της  συσκευ�ς  που  θα  συνδ�σετε  στη  συσκευ�  

προβολ�ς  για  να  διαπιστ#σετε  ε�ν  διαθ�τει  την  κατ�λληλη  υποδοχ�  εξ�δου.  

  

 

 �1�  LED  ασ!ρµατης  σ!νδεσης  

�2�  LED  τροϕοδοσ�ας  ασ!ρµατης  συσκευ�ς  

�3�  RS 232  

�4�  Video  Out  

�5�  DVI-I  In 

�6�  Υποδοχ�  µν�µης  USB  

�7�  Composite  Video  

�8�  S-Video  

�9�  Audio  In 

�10�  Audio  Out  

�11�  Υποδοχ�  ποντικιο!  USB
  

Αποµακρυσµ�νος �λεγχος ποντικιο! µε χρ�ση υποδοχ�ς USB 

Σηµε�ωση:   Για  συνεδρ�ες  ασ!ρµατης  προβολ�ς,  δεν  απαιτε�ται  σ!νδεση  USB.  

Για  να  ελ�γξετε  το  δε�κτη  του  ποντικιο!  του  υπολογιστ�  χρησιµοποι#ντας  το  

τηλεχειριστ�ριο  της  συσκευ�ς  προβολ�ς,  συνδ�στε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  στον  

υπολογιστ�  µε  �να  καλ#διο  USB  �πως  ϕα�νεται  στην  παρακ�τω  εικ�να:  
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Σηµε�ωση:   Η  χρ�ση  ποντικι#ν  USB  υποστηρ�ζεται  µ�νο  στα  Microsoft® Windows®2000  

και  Windows  XP.  

Σ!νδεση σε οθ�νη υπολογιστ� 

Ε�ν  επιθυµε�τε  να  εµϕαν�σετε  την  εικ�να  σε  µια  ξεχωριστ�  οθ�νη  ταυτ�χρονα  µε  την  

οθ�νη  προβολ�ς,  συνδ�στε  το  καλ#διο  της  οθ�νης  στην  υποδοχ�  εξ�δου  οθ�νης  της  

συσκευ�ς  προβολ�ς.  
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Κεϕ�λαιο  5. Συντ�ρηση  

Σε  αυτ�  το  κεϕ�λαιο  παρ�χονται  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τη  συντ�ρηση  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς.  

Καθαρισµ�ς της συσκευ�ς προβολ�ς 

Με  τον  καθαρισµ�  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  για  την  αϕα�ρεση  σκ�νης  και  βρωµι�ς  

εξασϕαλ�ζεται  η απρ�σκοπτη  λειτουργ�α.  

v   Απενεργοποι�στε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  και  αποσυνδ�στε  τα καλ#δι�  της  

τουλ�χιστον  1 #ρα  πριν  απ�  τον  καθαρισµ�.  Σε  αντ�θετη  περ�πτωση,  υπ�ρχει  ο 

κ�νδυνος  πρ�κλησης  εγκαυµ�των.  

v   Κατ�  τον  καθαρισµ�  χρησιµοποι�στε  µ�νο  �να  υγρ�  παν�.  Προσ�ξτε  να  µην  εισ�λθει  

νερ�  στα  ανο�γµατα  εξαερισµο!  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

v   Ε�ν  εισ�λθει  λ�γο  νερ�  στο  εσωτερικ�  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  κατ�  τον  καθαρισµ�,  

αϕ�στε  την  εκτ�ς  ρε!µατος  και  σε  �να  καλ�  αεριζ�µενο  δωµ�τιο  για  αρκετ�ς  #ρες.  

v   Ε�ν  εισ�λθει  πολ!  νερ�  στο  εσωτερικ�  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  κατ�  τον  καθαρισµ�,  

η συσκευ�  θα  χρειαστε�  επισκευ�.

Καθαρισµ�ς του ϕακο! 

Για  να  καθαρ�σετε  το  ϕακ�,  ακολουθ�στε  την  παρακ�τω  διαδικασ�α:  

1.    Βρ�ξτε  �να  µαλακ�,  στεγν�  παν�  µε  µη  στιλβωτικ�  υγρ�  καθαρισµο!  ϕακ#ν.  

Σηµε�ωση:   Μη  χρησιµοποι�σετε  µεγ�λη  ποσ�τητα  υγρο!  καθαρισµο!  και  µην  

ϕ�ρεται  το  ϕακ�  απευθε�ας  σε  επαϕ�  µε  το  υγρ�  καθαρισµο!.  Τα  

στιλβωτικ�  υγρ�,  τα  διαλυτικ�  � κ�ποια  �λλα  ″σκληρ�″  χηµικ�  �σως  

προκαλ�σουν  βλ�βη  στο  ϕακ�.  

2.    Με  ελαϕρ�ς  κυκλικ�ς  κιν�σεις,  σκουπ�στε  το  ϕακ�  µε  το  παν�.  Ε�ν  δεν  σκοπε!ετε  

να  χρησιµοποι�σετε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  �µεσα,  τοποθετ�στε  το  καπ�κι  του  

ϕακο!.

Καθαρισµ�ς του περιβλ�µατος 

Ακολουθ�στε  τις  παρακ�τω  οδηγ�ες  για  τον  καθαρισµ�  του  περιβλ�µατος  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς  

1.    Καθαρ�στε  τη  σκ�νη  µε  �να  καθαρ�,  υγρ�  παν�.  

2.    Βρ�ξτε  το  παν�  µε  ζεστ�  νερ�  και  �να  �πιο  υγρ�  καθαρισµο!  (�πως  το  

απορρυπαντικ�  των  πι�των)  και  καθαρ�στε  το  περ�βληµα.  

3.    Ξεβγ�λτε  το  παν�  και  καθαρ�στε  ξαν�  το  περ�βληµα.

Σηµε�ωση:   Για  την  αποϕυγ�  αποχρωµατισµο!  � αλλο�ωσης  των  χρωµ�των  του  

περιβλ�µατος,  µη  χρησιµοποι�σετε  στιλβωτικ�  υγρ�  καθαρισµο!  µε  β�ση  

την  αλκο�λη.  

Αντικατ�σταση της λ�µπας της συσκευ�ς προβολ�ς 

Η  λ�µπα  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  πρ�πει  να  αντικατασταθε�  µ�νο  µε  εξ�ρτηµα  

πιστοποιηµ�νο  απ�  τη  Lenovo,  το  οπο�ο  µπορε�τε  να  παραγγε�λετε  απ�  τον  εµπορικ�  

συνεργ�τη  σας  � απ�  τη  διε!θυνση  www.lenovo.com/think.  
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Για  να  αντικαταστ�σετε  τη  λ�µπα  της  συσκευ�ς  προβολ�ς,  ακολουθ�στε  την  παρακ�τω  

διαδικασ�α:  

1.    Απενεργοποι�στε  τη  συσκευ�  προβολ�ς,  αποσυνδ�στε  το  καλ#διο  ρε!µατος  και  

αϕ�στε  τη  συσκευ�  προβολ�ς  να  κρυ#σει  για  τουλ�χιστον  1 #ρα.  

2.    Χρησιµοποι�στε  �να  κατσαβ�δι  τ!που  Phillips  για  να  αϕαιρ�σετε  τη  β�δα  �1�  απ�  το  

κ�λυµµα  του  τµ�µατος  τοποθ�τησης  της  λ�µπας  µε  τον  τρ�πο  που  ϕα�νεται  στην  

εικ�να.  

3.    Αϕαιρ�στε  το  κ�λυµµα  �2�  του  τµ�µατος  τοποθ�τησης  της  λ�µπας  µε  τον  τρ�πο  που  

ϕα�νεται  στην  εικ�να.  

  

  

4.    Αϕαιρ�στε  τις  δ!ο  β�δες  �3�  απ�  τη  µον�δα  συγκρ�τησης  της  λ�µπας  µε  τον  τρ�πο  

που  ϕα�νεται  στην  εικ�να.  

5.    Ανασηκ#στε  τη  λαβ�  ασϕ�λισης  �4�  της  µον�δας  και  τραβ�ξτε  προσεκτικ�  τη  

µον�δα  µε  τον  τρ�πο  που  ϕα�νεται  στην  εικ�να.  
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6.    Για  την  εγκατ�σταση  της  ν�ας  λ�µπας  ακολουθ�στε  την  αντ�στροϕη  διαδικασ�α.

Σηµε�ωση:   Κατ�  την  τοποθ�τησ�  της,  η µον�δα  συγκρ�τησης  της  µον�δας  πρ�πει  να  

�χει  την  κατε!θυνση  που  απεικον�ζεται  παρακ�τω.  

  

 

 Προσοχ�:   Το  προϊ�ν  διαθ�τει  λυχν�α  τ�ξου  η οπο�α  περι�χει  υδρ�ργυρο.  Η απ�ρριψ�  

της  πρ�πει  να  γ�νεται  σ!µϕωνα  µε  τις  τοπικ�ς  διατ�ξεις  � κανονισµο!ς.  

Στις  Η.Π.Α.,  η  απ�ρριψη  µε  συµβατικ�  τρ�πο  ορισµ�νων  � �λων  των  λαµπ#ν  που  

περι�χουν  υδρ�ργυρο  υπ�κειται  σε  περιορισµο!ς  � απαγορε!εται.  Επισκεϕτε�τε  τη  

διε!θυνση  www.lamprecycle.org για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τις  τοπικ�ς  

απαιτ�σεις  για  την  απ�ρριψη  καθ#ς  και  για  τα  σηµε�α  ανακ!κλωσης.  

Οι  χρ�στες  στο  Κον�κτικατ  πρ�πει  να  επικοινων�σουν  µε  την  εταιρε�α  Northeast  Lamp  

Recycling  στον  αριθµ�  1-888-657-5267  (χωρ�ς  χρ�ωση)  για  να  ζητ�σουν  το  ειδικ�  κιτ  

που  περιλαµβ�νει  �να  κουτ�  για  τη  λ�µπα,  µια  αυτοκ�λλητη  ταιν�α  και  µια  ετικ�τα  

επιστροϕ�ς.  

Μηδενισµ�ς του µετρητ� λειτουργας της λ�µπας 

Μετ�  την  αντικατ�σταση  της  λ�µπας,  πρ�πει  να  µηδεν�σετε  το  µετρητ�  λειτουργ�ας  της  

λ�µπας.  Ακολουθ�στε  την  παρακ�τω  διαδικασ�α.  

1.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Menu  για  να  εµϕανιστε�  το  κ!ριο  µενο!.  

2.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  αριστερ�/δεξι�  για  να  ενεργοποι�σετε  το  µενο!  Info.  

3.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  π�νω/κ�τω  για  να  µετακινηθε�τε  στην  επιλογ�  Lamp  

Timer. 

4.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Enter. Στην  οθ�νη  θα  εµϕανιστε�  το  µ�νυµα  Press  Enter  to  Lamp  

Timer  Reset.  

5.    Πατ�στε  ξαν�  το  κουµπ�  Enter  για  να  µηδενιστε�  ο µετρητ�ς.  

Προσοχ�:   Η  τιµ�  Lamp  Life  αποτελε�  µια  �νδειξη  της  µε�ωσης  της  ϕωτειν�τητας  και  

δεν  προσδιορ�ζει  τη  δι�ρκεια  ζω�ς  της  λ�µπας.  Η  τιµ�  Lamp  Life  υπολογ�ζεται  ως  ο 

χρ�νος  που  χρει�ζεται  για  να  µειωθε�  κατ�  περ�που  50%  η ϕωτειν�τητα  του  50%  µιας  

οµ�δας  λαµπ#ν.  Για  παρ�δειγµα,  ε�ν  η δι�ρκεια  ζω�ς  µιας  οµ�δας  λαµπ#ν  �χει  οριστε�  

στις  2000  #ρες  και  η ϕωτειν�τητ�  τους  �χει  υπολογιστε�  στα  1100  lumen,  τ�τε  µετ�  απ�  

2000  #ρες  το  50%  των  λαµπ#ν  θα  �χουν  ϕωτειν�τητα  µεγαλ!τερη  απ�  550  lumen.
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Χρ�ση της υποδοχ�ς ασϕ�λισης 

Η  συσκευ�  προβολ�ς  διαθ�τει  µια  συσκευ�  ασϕ�λισης  η οπο�α  απεικον�ζεται  

παρακ�τω.  Για  οδηγ�ες  χρ�σης  αυτ�ς  της  υποδοχ�ς,  ανατρ�ξτε  στις  πληροϕορ�ες  που  

συνοδε!ουν  τη  συσκευ�  ασϕ�λισης.  

  

 

�1�Υποδοχ�  ασϕ�λισης  
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Κεϕ�λαιο  6. Χρ�ση  των  λειτουργι"ν  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  

Σε  αυτ�  το  κεϕ�λαιο  παρ�χονται  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  τοποθ�τηση  των  

µπαταρι#ν  του  τηλεχειριστηρ�ου  καθ#ς  και  µε  τη  χρ�ση  του  τηλεχειριστηρ�ου,  τη  

ρ!θµιση  του  �χου,  τη  χρ�ση  των  κουµπι#ν  και  �λλων  χαρακτηριστικ#ν  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς.  

Πριν ξεκιν�σετε 

Πριν  χρησιµοποι�σετε  το  τηλεχειριστ�ριο  πρ�πει  να  τοποθετ�σετε  τις  µπαταρ�ες  

τ!που  AAA  που  παρ�χονται  µαζ�  µε  τη  συσκευ�  προβολ�ς.  Για  να  τοποθετ�σετε  τις  

µπαταρ�ες,  κ�ντε  τα  εξ�ς:  

Σηµε�ωση:   

v   Χρησιµοποι�στε  µ�νο  αλκαλικ�ς  µπαταρ�ες  τ!που  AAA.  

v   Η  απ�ρριψη  των  χρησιµοποιηµ�νων  µπαταρι#ν  πρ�πει  να  γ�νεται  

σ!µϕωνα  µε  τους  ισχ!οντες  εθνικο!ς  κανονισµο!ς.  

v   Ε�ν  δεν  σκοπε!ετε  να  χρησιµοποι�σετε  το  τηλεχειριστ�ριο  για  µεγ�λη  

χρονικ�  περ�οδο,  αϕαιρ�στε  τις  µπαταρ�ες.
1.    Αϕαιρ�στε  το  κ�λυµµα  της  θ�κης  µπαταρι#ν  απ�  το  τηλεχειριστ�ριο  µε  τον  τρ�πο  

που  απεικον�ζεται  παρακ�τω.  

2.    Τοποθετ�στε  τις  παρεχ�µενες  µπαταρ�ες  στη  θ�κη  µπαταρι#ν  του  

τηλεχειριστηρ�ου,  προσ�χοντας  την  πολικ�τητα  των  µπαταρι#ν.  Παρατηρ�στε  τα  

σ!µβολα  πολικ�τητας  (+/-)  που  βρ�σκονται  µ�σα  στη  θ�κη  µπαταρι#ν.  

3.    Τοποθετ�στε  ξαν�  το  κ�λυµµα  µε  τον  τρ�πο  που  απεικον�ζεται.
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Χρ�ση του τηλεχειριστηρου 

Παρακ�τω  µπορε�τε  να  δε�τε  µια  εικ�να  του  τηλεχειριστηρ�ου.  

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Για  να  µειωθε�  ο κ�νδυνος  πρ�κλησης  βλ�βης  στα  µ�τια  σας,  µην  κοιτ�ζετε  απευθε�ας  στη  

δ�σµη  του  laser  και  µην  στρ�ϕετε  τη  δ�σµη  laser  στα  µ�τια  των  συνανθρ	πων  σας.  Το  

τηλεχειριστ�ριο  διαθ�τει  συσκευ�  laser  Κατηγορ�ας  ΙΙ η οπο�α  εκπ�µπει  ακτινοβολ�α.
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�1�Εκποµπ�  laser  �14�  Κουµπ�  Mute  

�2�  Εκποµπ�  υπερ!θρων  �15�  Κουµπ�  Freeze  

�3�  LED  κατ�στασης  �16�  Α!ξηση  �ντασης  

�4�  Κουµπ�  Power  �17�  Κουµπ�  Blank  

�5�  Κουµπ�  Laser  �18�  Με�ωση  �ντασης  

�6�  Χειριστ�ριο  δροµ�α  �19�  Κουµπ�  Wireless  

�7�  ∆εξ�  κουµπ�  ποντικιο!  �20�  Κουµπ�  Source  

�8�  ∆ροµ�ας  επ�νω  �21�  Κουµπ�  Re-SYNC  

�9�  ∆ροµ�ας  δεξι�/Προηγο!µενη  σελ�δα  �22�  Κουµπ�  Menu  

�10�  Κουµπ�  Enter  �23�  Κουµπ�  Keystone  - κ�τω  

�11�  ∆ροµ�ας  κ�τω  �24�  Κουµπ�  Keystone  - επ�νω  

�12�  Κουµπ�  Zoom  + �25�  ∆ροµ�ας  

αριστερ�/Επ�µενη  σελ�δα  

�13�  Κουµπ�  Zoom  - �26�  Αριστερ�  κουµπ�  

ποντικιο!
  

Περιοχ� λειτουργας 

Το  τηλεχειριστ�ριο  χρησιµοποιε�  εκποµπ�  υπ�ρυθρων  ακτ�νων  για  τον  �λεγχο  της  

συσκευ�ς  προβολ�ς.  ∆εν  ε�ναι  απαρα�τητο  να  στρ�ϕετε  το  τηλεχειριστ�ριο  προς  τη  

συσκευ�  προβολ�ς.  Το  τηλεχειριστ�ριο  λειτουργε�  σε  µ�γιστη  ακτ�να  10m  και  σε  

γων�α  30°  π�νω  � κ�τω  απ�  το  επ�πεδο  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  Ε�ν  η συσκευ�  

προβολ�ς  δεν  αποκρ�νεται  στις  εντολ�ς  του  τηλεχειριστηρ�ου,  ανατρ�ξτε  στο  

Παρ�ρτηµα  Α,  “Αντιµετ#πιση  προβληµ�των”,  στη  σελ�δα  A-1.  

Σηµε�ωση:   Το  τηλεχειριστ�ριο  λειτουργε�  ακ�µη  και  αν  το  �χετε  στρ�ψει  προς  την  

προβαλλ�µενη  εικ�να.
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Κουµπι� συσκευ�ς προβολ�ς και τηλεχειριστηρου 

Μπορε�τε  να  χρησιµοποι�σετε  το  τηλεχειριστ�ριο  � τα  κουµπι�  που  βρ�σκονται  στο  

επ�νω  µ�ρος  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  Με  το  τηλεχειριστ�ριο  µπορε�τε  να  εκτελ�σετε  

�λες  τις  λειτουργ�ες.  

Προβολ� εικ�νων απ� µν�µη USB 

Με  αυτ�  τη  δυνατ�τητα  µπορε�τε  να  προβ�λλετε  εικ�νες  απευθε�ας  απ�  µια  µν�µη  USB.  

Περιλαµβ�νει  τις  ακ�λουθες  λειτουργ�ες:  κλιµ�κωση,  αυτ�µατη  αναπαραγωγ�  και  

προβολ�  σε  πλ�ρη  οθ�νη.  

Για  την  προβολ�  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB  υποστηρ�ζονται  π�ντε  µορϕ�ς  εικ�νων  (JPG,  

BMP,  PCX,  PNG  και  GIF  εκτ�ς  απ�  τη  µορϕ�  GIF89a)  και  µια  µορϕ�  αρχε�ου  

ευρετηρ�ου  εικ�νων  (.IDX).  

Οι  υποστηριζ�µενες  γλ#σσες  για  τη  συγκεκριµ�νη  δυνατ�τητα  ε�ναι  τα  αγγλικ�  και  τα  

απλοποιηµ�να  κινεζικ�.  Ε�ν  επιλ�ξετε  απλοποιηµ�να  κινεζικ�  στις  ενδε�ξεις  οθ�νης,  

θα  εµϕαν�ζονται  τ�σο  τα  αγγλικ�  �σο  και  τα  απλοποιηµ�να  κινεζικ�  ον�µατα  αρχε�ων.  

Ε�ν  επιλ�ξετε  διαϕορετικ�  γλ#σσα  στις  ενδε�ξεις  οθ�νης,  το  περιβ�λλον  εµϕαν�ζεται  

στα  αγγλικ�  και  ε�ναι  δυνατ�  η εµϕ�νιση  ονοµ�των  αρχε�ων  σε  δυτικ�ς  γλ#σσες  �πως  

αγγλικ�,  γαλλικ�,  γερµανικ�,  ιταλικ�,  ισπανικ�,  κ.λπ.  

Περιγραϕ� λειτουργας 

Υπ�ρχουν  δ!ο  τρ�ποι  για  να  ξεκιν�σετε  την  προβολ�  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB:  

v   @ταν  η συσκευ�  προβολ�ς  βρ�σκεται  σε  κατ�σταση  ασ!ρµατης  προβολ�ς,  πατ�στε  

το  δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!  στο  εικον�διο  Lenovo  Wireless Projector  στη  γραµµ�  

εργασι#ν,  και  επιλ�ξτε  USB  image  display  απ�  το  µενο!.  

v   Πατ�στε  το  κουµπ�  menu  στη  συσκευ�  προβολ�ς  � στο  τηλεχειριστ�ριο,  και  στη  

συν�χεια  επιλ�ξτε  Information  →Wireless  Setting→USB  Image  Display  στις  

ενδε�ξεις  οθ�νης.  

Κατ�  την  προβολ�  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB,  µπορε�τε  να  πλοηγηθε�τε  στις  εικ�νες  

χρησιµοποι#ντας  τα  κουµπι�  ποντικιο!,  το  χειριστ�ριο  δροµ�α  � τα  κουµπι�  PgUp  και  

PgDn  του  τηλεχειριστηρ�ου.  

Επιλογ�ς µενο! 

Μετ�  την  �ναρξη  της  προβολ�ς  εικ�νων  USB,  οι  επιλογ�ς  µενο!  εµϕαν�ζονται  στη  

γραµµ�  εργαλε�ων.  Οι  διαθ�σιµες  επιλογ�ς  ε�ναι:  Open,  Auto  Slide  Show/Manual  Slide  

Show,  Previous,  Next,  Optimal  Size/Original  Size,  Full  Screen  Mode  και  Exit.  

Open 

@ταν  επιλ�ξετε  Open  µε  το  τηλεχειριστ�ριο,  ανο�γει  �να  παρ�θυρο  στο  οπο�ο  

εµϕαν�ζονται  �λα  τα  αρχε�α  που  µπορο!ν  να  προβληθο!ν  απ�  τη  µν�µη  USB  και  τους  

καταλ�γους  της:  

Επιλ�ξτε  απ�  τη  λ�στα  το  αρχε�ο  που  επιθυµε�τε  να  προβ�λλετε  και  πατ�στε  Confirm  

για  να  ξεκιν�σει  η  προβολ�.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  το  επιλεγµ�νο  αρχε�ο  ε�ναι  αρχε�ο  ευρετηρ�ου  (απλ�  αρχε�ο  κειµ�νου  

µε  επ�κταση  .idx),  �ταν  πατ�σετε  Confirm  θα  προβληθε�  το  πρ#το  αρχε�ο  

που  αναϕ�ρεται  στο  ευρετ�ριο,  διαϕορετικ�  θα  προβληθε�  το  επιλεγµ�νο  

αρχε�ο.
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Previous 

Εµϕαν�ζει  την  προηγο!µενη  εικ�να  που  �χει  αποθηκευτε�  στον  �διο  κατ�λογο.  Η  

εν�ργεια  αυτ�  µπορε�  να  επαναληϕθε�  µ�χρι  να  εµϕανιστε�  η πρ#τη  εικ�να.  

Next 

Εµϕαν�ζει  την  επ�µενη  εικ�να  που  �χει  αποθηκευτε�  στον  �διο  κατ�λογο.  Η εν�ργεια  

αυτ�  µπορε�  να  επαναληϕθε�  µ�χρι  να  εµϕανιστε�  η τελευτα�α  εικ�να.  

Σε  κατ�σταση  προβολ�ς  σε  πλ�ρη  οθ�νη,  �ταν  εµϕανιστε�  η τελευτα�α  εικ�να  και  

πατ�σετε  το  κουµπ�  PgDn, θα  εµϕανιστε�  ξαν�  η πρ#τη  εικ�να.  

Auto Slide Show/Manual Slide Show 

Με  τη  λειτουργ�α  Auto  Slide  Show/Manual  Slide  Show,  εναλλ�σσονται  η µη  αυτ�µατη  

και  η αυτ�µατη  προβολ�  εικ�νων  (Manual  Slide  Show  και  Auto  Slide  Show).  Η  

προεπιλογ�  ε�ναι  η κατ�σταση  Manual  Slide  Show.  

Στην  κατ�σταση  Manual  Slide  Show,  ο χρ�στης  µπορε�  να  πλοηγηθε�  στις  εικ�νες  

χρησιµοποι#ντας  τα  κουµπι�  Previous  και  Next.  

Στην  κατ�σταση  Auto  Slide  Show,  οι  εικ�νες  εναλλ�σσονται  αυτ�µατα  κ�θε  τρ�α  

δευτερ�λεπτα.  Μετ�  την  προβολ�  της  τελευτα�ας  εικ�νας,  προβ�λλεται  ξαν�  η πρ#τη  

εικ�να.  

Optimal Size/Original Size 

Ε�ν  επιλ�ξετε  Optimal  Size  � πατ�σετε  δ!ο  ϕορ�ς  το  αριστερ�  κουµπ�  (εκτ�ς  

κατ�στασης  προβολ�ς  πλ�ρους  οθ�νης),  οι εικ�νες  θα  εµϕαν�ζονται  σε  β�λτιστο  

µ�γεθος  (θα  γεµ�ζουν  την  οθ�νη).  Επιλ�ξτε  Original  Size  � πατ�στε  δ!ο  ϕορ�ς  το  

αριστερ�  κουµπ�  (εκτ�ς  κατ�στασης  προβολ�ς  πλ�ρους  οθ�νης),  #στε  η εικ�να  να  

εµϕαν�ζεται  στο  αρχικ�  της  µ�γεθος.  

Full Screen Mode 

Μετ�  το  �νοιγµα  εν�ς  αρχε�ου,  µπορε�τε  να  επιλ�ξετε  Full  Screen  Mode  � να  πατ�σετε  

το  δεξ�  κουµπ�  για  να  επιστρ�ψετε  στην  κατ�σταση  προβολ�ς  σε  πλ�ρη  οθ�νη.  Πατ�στε  

το  δεξ�  κουµπ�  για  να  απενεργοποι�σετε  την  κατ�σταση  προβολ�ς  σε  πλ�ρη  οθ�νη.  

Exit 

Τερµατ�ζει  την  προβολ�  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB.  Για  να  ενεργοποι�σετε  ξαν�  την  

προβολ�,  πατ�στε  στο  εικον�διο  Lenovo  Wireless  Projector  στη  γραµµ�  εργασι#ν  και  

επιλ�ξτε  project. 
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Κεϕ�λαιο  7. Μενο!  στις  ενδεξεις  οθ�νης  

Η  συγκεκριµ�νη  συσκευ�  προβολ�ς  διαθ�τει  ενδε�ξεις  οθ�νης  µε  τις  οπο�ες  µπορε�τε  

να  προσαρµ�σετε  την  εικ�να  και  να  αλλ�ξετε  δι�ϕορες  ρυθµ�σεις.  

Σηµε�ωση:   Για  να  εµϕαν�σετε  ορισµ�νες  απ�  τις  ενδε�ξεις  οθ�νης  πρ�πει  να  

προβ�λλεται  µια  εικ�να  στην  οθ�νη.  

Πλο�γηση στις ενδεξεις οθ�νης 

Μπορε�τε  να  χρησιµοποι�σετε  το  τηλεχειριστ�ριο  � τα  κουµπι�  που  βρ�σκονται  στο  

επ�νω  µ�ρος  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  για  να  πλοηγηθε�τε  στις  ενδε�ξεις  οθ�νης  καθ#ς  

και  για  να  πραγµατοποι�σετε  αλλαγ�ς.  Στις  επ�µενες  εν�τητες  παρουσι�ζονται  τα  µενο!  

στις  ενδε�ξεις  οθ�νης.  

Μενο! Language 

Για  να  ορ�σετε  τη  γλ#σσα  των  ενδε�ξεων  οθ�νης,  κ�ντε  τα  εξ�ς:  

Σηµε�ωση:   Η  προεπιλεγµ�νη  γλ#σσα  ε�ναι  τα  αγγλικ�.  

1.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Menu. 

2.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  αριστερ�/δεξι�  µ�χρι  να  επιλεγε�  η ρ!θµιση  Language.  

3.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  π�νω/κ�τω  µ�χρι  να  επιλεγε�  η επιθυµητ�  γλ#σσα.  

4.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Enter  για  να  επιλ�ξετε  τη  γλ#σσα.  

5.    Πατ�στε  δ!ο  ϕορ�ς  το  κουµπ�  Menu  για  να  σβ�σουν  οι  ενδε�ξεις  οθ�νης.

Στην  παρακ�τω  εικ�να  µπορε�τε  να  δε�τε  το  µενο!  Language.  Η προεπιλεγµ�νη  γλ#σσα  

ε�ναι  τα  αγγλικ�.  
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Μενο! Quality 

Η  πρ�σβαση  στο  µενο!  Quality  γ�νεται  απ�  το  κ!ριο  µενο!.  Για  να  ενεργοποι�σετε  το  

µενο!  Quality,  κ�ντε  τα  εξ�ς:  

1.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Menu  για  να  εµϕανιστε�  το  κ!ριο  µενο!.  

2.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  αριστερ�/δεξι�  για  να  ενεργοποι�σετε  το  µενο!  Quality.  

3.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  π�νω/κ�τω  για  να  µετακινηθε�τε  µ�σα  στο  µενο!  Quality.  

Παρακ�τω  µπορε�τε  να  δε�τε  τις  επιλογ�ς  του  µενο!  Quality.  

  

 

Στον  παρακ�τω  π�νακα  εµϕαν�ζονται  οι επιλογ�ς  του  µενο!  Quality  µαζ�  µε  τις  

προεπιλεγµ�νες  τιµ�ς.  

 Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  Προεπιλογ�  

Brightness  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  να  προσαρµ�σετε  

τη ϕωτειν�τητα.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  0 �ως  100  

50 

Contrast  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  να  προσαρµ�σετε  

την  αντ�θεση.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  0 �ως  100  

50 

Sharpness  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  να  προσαρµ�σετε  

την  ευκρ�νεια.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  1 �ως  5 

3 

Color  Temperature  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  να  προσαρµ�σετε  

τη χρωµατικ�  χροι�/τ�νο.  

Τιµ�ς:  Cool/Normal/Warm  

Normal  
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Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  Προεπιλογ�  

Color  Saturation  

Σηµε�ωση:  Η προσαρµογ�  του  

συγκεκριµ�νου  στοιχε�ου  ε�ναι  

δυνατ�  µ�νο  για συνδ�σεις  

Composite  Video  και  S-Video.  

Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να προσαρµ�σετε  

τον  κορεσµ�  των  χρωµ�των.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  0 �ως  100  

50 

Color  Tint  

Σηµε�ωση:   Η προσαρµογ�  του  

συγκεκριµ�νου  στοιχε�ου  ε�ναι  

δυνατ�  µ�νο  για συνδ�σεις  

Composite  Video  και  S-Video.  

Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να προσαρµ�σετε  

τη χρωµατικ�  χροι�/τ�νο.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  0 �ως  100  

50 

Gamma  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να προσαρµ�σετε  

τη δι�ρθωση  γ�µµα  της  οθ�νης.  

Input/Gamma/Brightness:  

PC/MAC/High/Video/Chart/B&W 

PC 

Color  Space  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να προσαρµ�σετε  

το χρωµατικ�  χ#ρο.  

Τιµ�ς:  Auto/RGB/YpbPr/YCbCr  

Auto  

Cancel  Πατ�στε  το κουµπ�  Enter  για να 

επαναϕ�ρετε  τις  προεπιλεγµ�νες  

τιµ�ς  στις  ρυθµ�σεις  Brightness,  

Contrast,  Sharpness,  Color  Temperature,  

Color  Saturation,  Color  Tint,  Gamma  

και  Color  Space.  

∆εν  υπ�ρχει

  

Μενο! Properties 

Η  πρ�σβαση  στο  µενο!  Properties  γ�νεται  µ�σα  απ�  το  κ!ριο  µενο!.  Για  να  

ενεργοποι�σετε  το  µενο!  Properties,  κ�ντε  τα  εξ�ς:  

1.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Menu  για  να  εµϕανιστε�  το  κ!ριο  µενο!.  

2.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  αριστερ�/δεξι�  για  να  ενεργοποι�σετε  το  µενο!  Properties.  

3.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  π�νω/κ�τω  για  να  µετακινηθε�τε  µ�σα  στο  µενο!  

Properties.  Παρακ�τω  µπορε�τε  να  δε�τε  τις  επιλογ�ς  του  µενο!  Properties.  
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Στον  παρακ�τω  π�νακα  εµϕαν�ζονται  οι επιλογ�ς  του  µενο!  Properties  µαζ�  µε  τις  

προεπιλεγµ�νες  τιµ�ς.  

 Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  Προεπιλογ�  

Horizontal  position  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  να  µετακιν�σετε  

την  εικ�να  αριστερ�/δεξι�.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  0 �ως  100  

50 

Vertical  position  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  να  µετακιν�σετε  

την  εικ�να  επ�νω/κ�τω.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  0 �ως  100  

50 

Keystone  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  να  διορθ#σετε  την  

παραµ�ρϕωση  της  προβαλλ�µενης  

εικ�νας.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  -50 �ως 50 

0 

Aspect  Ratio  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  εναλλαγ�  της  

τυπικ�ς  µορϕ�ς  4:3  µε τη µορϕ�  

υψηλ�ς  ευκρ�νειας  16:9  (HDTV).  

Τιµ�ς:  4.3/16.9  

4:3  

Digital  Zoom  Πατ�στε  το  κουµπ�  Enter  για  να  

αυξ�σετε  � να µει#σετε  το µ�γεθος  

της  εικ�νας  

∆εν  υπ�ρχει  

Cancel  Πατ�στε  το  κουµπ�  Enter  για  να  

επαναϕ�ρετε  τις  προεπιλεγµ�νες  

τιµ�ς  στις  ρυθµ�σεις  Aspect  ratio  και 

Digital  Zoom.  

∆εν  υπ�ρχει
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Μενο! Options 

Για  να  ενεργοποι�σετε  το  µενο!  Options,  κ�ντε  τα  εξ�ς:  

1.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Menu  για  να  εµϕανιστε�  το  κ!ριο  µενο!  

2.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  αριστερ�/δεξι�  για  να  ενεργοποι�σετε  το  µενο!  Options.  

3.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  π�νω/κ�τω  για  να  µετακινηθε�τε  µ�σα  στο  µενο!  Options.  

Παρακ�τω  µπορε�τε  να  δε�τε  τις  επιλογ�ς  του  µενο!  Options.  

  

 

Στον  παρακ�τω  π�νακα  εµϕαν�ζονται  οι επιλογ�ς  του  µενο!  Options  µαζ�  µε  τις  

προεπιλεγµ�νες  τιµ�ς.  

 Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  Προεπιλογ�  

Blank  Screen  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να επιλ�ξτε  το 

χρ#µα  ϕ�ντου  που  θα εµϕαν�ζεται  

στην  κεν�  οθ�νη.  

Τιµ�ς:  Black/Red/Green/Blue/White  

Blue  

Auto  Source  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να 

ενεργοποι�σετε/απενεργοποι�σετε  

τον  αυτ�µατο  εντοπισµ�  προ�λευσης.  

Τιµ�ς:  On/Off  

On 

Auto  Power  Off  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να 

απενεργοποι�σετε  το αυτ�µατο  

σβ�σιµο  της λ�µπας  µετ�  απ�  10 

λεπτ�  αδρ�νειας.  

Τιµ�ς:  On/Off  

Off 

Volume  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να προσαρµ�σετε  

την  �νταση  του �χου.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  0 �ως  8 

4 
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Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  Προεπιλογ�  

Menu  Position  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  να  προσαρµ�σετε  

τη θ�ση  των  ενδε�ξεων  στην  οθ�νη.  

Τιµ�ς:  Left/Right/Center/Down/Up  

Center  

Menu  Display  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  να  προσαρµ�σετε  

το χρ�νο  εµϕ�νισης  των  ενδε�ξεων  

οθ�νης.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  10-30  δευτερ�λεπτα  

15 δευτερ�λεπτα  

Translucent  Menu  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  π�νω/κ�τω  

για να ορ�σετε  τη διαϕ�νεια  της  

οθ�νης  του  µενο!.  

Τιµ�ς:  On/Off  

Off  

Cancel  Επαναϕ�ρει  τις  προεπιλεγµ�νες  τιµ�ς  

στις  ρυθµ�σεις  Auto  Power-Off,  

Volume,  Menu  Position,  Menu  Display  

και Translucent  Menu.  

∆εν  υπ�ρχει

  

Μενο! Setup 

Για  να  ενεργοποι�σετε  το  µενο!  Setup,  κ�ντε  τα  εξ�ς:  

1.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Menu  για  να  εµϕανιστε�  το  κ!ριο  µενο!.  

2.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  αριστερ�/δεξι�  για  να  ενεργοποι�σετε  το  µενο!  Setup.  

3.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  π�νω/κ�τω  για  να  µετακινηθε�τε  µ�σα  στο  µενο!  Setup.  

Παρακ�τω  µπορε�τε  να  δε�τε  το  µενο!  Setup  τ�σο  µε  µ�α  �σο  και  µε  δ!ο  εισ�δους:  

  

 

Στον  παρακ�τω  π�νακα  εµϕαν�ζονται  οι επιλογ�ς  του  µενο!  Setup  µαζ�  µε  τις  

προεπιλεγµ�νες  τιµ�ς.  
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Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  Προεπιλογ�  

Video  type  

Σηµε�ωση:   Η προσαρµογ�  του  

συγκεκριµ�νου  στοιχε�ου  ε�ναι  

δυνατ�  µ�νο  για συνδ�σεις  

Composite  Video  και  S-Video.  

Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να επιλ�ξετε  

πρ�τυπο.  

Τιµ�ς:  Auto/NTSC/PAL/SECAM  

Auto  

Video  automatic  gain  control  (AGC)  

Σηµε�ωση:   Η προσαρµογ�  του  

συγκεκριµ�νου  στοιχε�ου  ε�ναι  

δυνατ�  µ�νο  για συνδ�σεις  

Composite  Video  και  S-Video.  

Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να 

ενεργοποι�σετε/απενεργοποι�σετε  

το AGC  για την  προ�λευση.  

Τιµ�ς:  On/Off  

On 

Projection  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να επιλ�ξετε  µια 

απ�  τις  τ�σσερις  µεθ�δους  προβολ�ς.  

Τιµ�ς:  

Desktop  mount,  front  of screen  

Desktop  mount,  rear  of screen  

Ceiling  mount,  front  of screen  

Ceiling  mount,  rear  of screen  

Desktop  mount,  

front  of screen  

Frequency  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να προσαρµ�σετε  

το ρολ�ι  δειγµατοληψ�ας  A/D.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  0-100  

Υπολογ�ζεται  

αυτ�µατα  

Tracking  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να προσαρµ�σετε  

τον  αριθµ�  δειγµ�των  A/D.  

Ε!ρος  τιµ#ν:  0-100  

Υπολογ�ζεται  

αυτ�µατα  

Pip Size  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να προσαρµ�σετε  

το µ�γεθος  της  δε!τερης  εικ�νας.  

Σηµε�ωση:   Η επιλογ�  Pip Size  ε�ναι  

διαθ�σιµη  µ�νο  �ταν  στη  συσκευ�  

προβολ�ς  �χουν  συνδεθε�  δ!ο  

προελε!σεις.  

Τιµ�ς:  Off/Small/Medium/Large  

Off 

Pip Position  Πατ�στε  τα κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για να προσαρµ�σετε  

τη θ�ση  της  δε!τερης  εικ�νας.  

Σηµε�ωση:   Η επιλογ�  Pip Position  

ε�ναι  διαθ�σιµη  µ�νο  �ταν  στη  

συσκευ�  προβολ�ς  �χουν  συνδεθε�  

δ!ο  προελε!σεις.  

Τιµ�ς:  Upper  left  �ως  lower  right  

Upper  Left 
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Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  Προεπιλογ�  

Pip  Input  Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  

αριστερ�/δεξι�  για  να  προσαρµ�σετε  

την  προ�λευση  της  δε!τερης  εικ�νας.  

Σηµε�ωση:   Η επιλογ�  Pip  Input  ε�ναι  

διαθ�σιµη  µ�νο  �ταν  στη  συσκευ�  

προβολ�ς  �χουν  συνδεθε�  δ!ο  

προελε!σεις.  

Τιµ�ς:  Auto/Video/S-video  

Auto  

Cancel  Επαναϕ�ρει  τις  προεπιλεγµ�νες  τιµ�ς  

στις  ρυθµ�σεις  Video  Type,  Video  

AGC  και Projection.  

∆εν  υπ�ρχει

  

Μενο! Information settings 

Για  να  ενεργοποι�σετε  το  µενο!  Information  settings,  κ�ντε  τα  εξ�ς:  

1.    Πατ�στε  το  κουµπ�  Menu  για  να  εµϕανιστε�  το  κ!ριο  µενο!.  

2.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  αριστερ�/δεξι�  για  να  ενεργοποι�σετε  το  µενο!  

Information  settings.  

3.    Πατ�στε  τα  κουµπι�-β�λη  π�νω/κ�τω  για  να  µετακινηθε�τε  µ�σα  στο  µενο!  

Information  settings.  Παρακ�τω  µπορε�τε  να  δε�τε  τις  επιλογ�ς  του  µενο!  Information  

settings.  

  

 

Στον  παρακ�τω  π�νακα  εµϕαν�ζονται  οι επιλογ�ς  του  µενο!  Information settings.  

 Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  

Video  Information  Εµϕαν�ζει  την αν�λυση  και  το ρυθµ�  

αναν�ωσης  της  συνδεδεµ�νης  συσκευ�ς  

β�ντεο.  

Software  Version  Εµϕαν�ζει  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε την  

�κδοση  firmware.  

Lamp  Hours  Εµϕαν�ζει  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε τις  #ρες  

χρ�σης  της  λ�µπας.  
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Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  

ID Εµϕαν�ζει  την  ταυτ�τητα  της  συσκευ�ς  

Wireless  Settings  Εµϕαν�ζει  πληροϕορ�ες  για τις  ρυθµ�σεις  

ασ!ρµατης  σ!νδεσης.  Για  περισσ�τερες  

πληροϕορ�ες,  ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  

″Ρ!θµιση  ασ!ρµατης  σ!νδεσης  συσκευ�ς  

προβολ�ς.″ 

Lamp  Mode  Εναλλ�σσει  τις  καταστ�σεις  λειτουργ�ας  

λ�µπας  (Normal  και  ECO).  Η κατ�σταση  

λειτουργ�ας  ECO  καταναλ#νει  λιγ�τερη  

ηλεκτρικ�  εν�ργεια  αλλ�  µει#νει  τη 

ϕωτειν�τητα  της  λ�µπας.  

Lamp  Hour  Reset  Μετ�  την  αντικατ�σταση  της  λ�µπας  πρ�πει  

να ενεργοποι�σετε  αυτ�  την  επιλογ�.  Για 

περισσ�τερες  πληροϕορ�ες,  ανατρ�ξτε  στην  

εν�τητα  “Αντικατ�σταση  της  λ�µπας  της 

συσκευ�ς  προβολ�ς”  στη  σελ�δα  5-1.  

Cancel  Επαναϕ�ρει  την προεπιλεγµ�νη  τιµ�  στη 

ρ!θµιση  Resets  Lamp  Mode.
  

Ρ!θµιση ασ!ρµατης σ!νδεσης συσκευ�ς προβολ�ς 

Μπορε�τε  να  ρυθµ�σετε  την  ασ!ρµατη  συσκευ�  προβολ�ς  χρησιµοποι#ντας  τα  µενο!  

των  ενδε�ξεων  οθ�νης.  Στις  ενδε�ξεις  οθ�νης  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  C400  που  

αϕορο!ν  την  ασ!ρµατη  λειτουργ�α  περιλαµβ�νονται  ορισµ�να  ειδικ�  στοιχε�α  �πως  τα  

Showing  Projector’s  ID  Number,  Connecting  Reset,  Wireless  Repair,  USB  Image  Display,  

Stop  USB  Image  Display,  Enable  WEP,  Disable  WEP,  Refresh  Session  Key  και  Showing  

Session  Key. 

  

 

 Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  

Connection  Reset  Τερµατ�ζει  �λες  τις  τρ�χουσες  συνεδρ�ες  

ασ!ρµατης  προβολ�ς.  

USB  image  display  Προβολ�  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB.  

Stop  USB  image  display  Τερµατισµ�ς  προβολ�ς  εικ�νων  απ�  µν�µη  

USB.  
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Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  

Enable  WEP  Ενεργοπο�ηση  του  πρωτοκ�λλου  

κρυπτογρ�ϕησης  WEP. @ταν  

πραγµατοποι�σετε  αυτ�  την  επιλογ�,  

εµϕαν�ζεται  το µ�νυµα  ″This  will  disconnect  

current  wireless  projecting  session.  The  new  

setting  will  take  effect  in 10 seconds.  Continue?″. 

Ε�ν  επιλ�ξετε  ″Yes″, η υπ�ρχουσα  συνεδρ�α  

ασ!ρµατης  προβολ�ς  � προβολ�ς  εικ�νων  απ�  

µν�µη  USB  θα  τερµατιστε�  αµ�σως.  Ε�ν  

ενεργοποιηθε�  το  πρωτ�κολλο  WEP, στην  κ�τω  

δεξι�  γων�α  της  οθ�νης  προβολ�ς  εµϕαν�ζεται  

ο κωδικ�ς  συνεδρ�ας.  Κατ�  την  �ναρξη  µιας  

ασ!ρµατης  προβολ�ς  � κατ�  την  αν�κτηση  της 

κατ�στασης  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  πρ�πει  να 

καταχωρ�σετε  τον  κωδικ�  συνεδρ�ας.  

Disable  WEP  Απενεργοπο�ηση  του  πρωτοκ�λλου  

κρυπτογρ�ϕησης  WEP. @ταν  

πραγµατοποι�σετε  αυτ�  την  επιλογ�,  

εµϕαν�ζεται  το µ�νυµα  ″This  will  disconnect  

current  wireless  projecting  session.  The  new  

setting  will  take  effect  in 10 seconds.  Continue?″. 

Ε�ν  επιλ�ξετε  ″Yes″, η υπ�ρχουσα  συνεδρ�α  

ασ!ρµατης  προβολ�ς  � προβολ�ς  εικ�νων  απ�  

µν�µη  USB  θα  τερµατιστε�  αµ�σως.  @ταν  το 

πρωτ�κολλο  WEP  ε�ναι  απενεργοποιηµ�νο  και  

δεν εµϕαν�ζεται  κωδικ�ς  συνεδρ�ας  στην  κ�τω  

δεξι�  γων�α  της  οθ�νης  προβολ�ς,  µπορε�τε  να  

ξεκιν�σετε  την ασ!ρµατη  προβολ�  � να 

ανακτ�σετε  την  κατ�σταση  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς  χωρ�ς  να  απαιτε�ται  ο κωδικ�ς  

συνεδρ�ας.  

Refresh  Session  Key  

Σηµε�ωση:  Η συγκεκριµ�νη  επιλογ�  ε�ναι  

διαθ�σιµη  µ�νο  �ταν  �χει  ενεργοποιηθε�  το 

πρωτ�κολλο  WEP. 

Αντικαθιστ�  τον  κωδικ�  συνεδρ�ας  µε �να  ν�ο  

τυχα�ο  κωδικ�  συνεδρ�ας.  @ταν  

ενεργοποι�σετε  αυτ�  την  επιλογ�,  εµϕαν�ζεται  

το µ�νυµα  ″This  will  disconnect  current  wireless  

projecting  session.  The  new  setting  will  take  effect  

in 10 seconds.  Continue?″. Ε�ν  επιλ�ξετε  ″Yes″, 

η υπ�ρχουσα  συνεδρ�α  ασ!ρµατης  προβολ�ς  � 

προβολ�ς  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB  θα 

τερµατιστε�  αµ�σως.  @ταν  αλλ�ξει  ο κωδικ�ς  

συνεδρ�ας  θα  εµϕανιστε�  στην  κ�τω  δεξι�  

γων�α  της  οθ�νης  προβολ�ς.  Κατ�  την  �ναρξη  

µιας  ασ!ρµατης  προβολ�ς  � κατ�  την 

αν�κτηση  της κατ�στασης  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς  πρ�πει  να καταχωρ�σετε  τον κωδικ�  

συνεδρ�ας.  

Wireless  Repair  @ταν  ενεργοποι�σετε  αυτ�  την  επιλογ�,  

εµϕαν�ζεται  το µ�νυµα  ″This  will  restart  the 

wireless  Card.  The  new  setting  will  take  effect  in 

40 seconds.  Continue?″ . Ε�ν  επιλ�ξετε  ″Yes″, η 

υπ�ρχουσα  συνεδρ�α  ασ!ρµατης  προβολ�ς  � 

προβολ�ς  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB  θα 

τερµατιστε�  αµ�σως.  
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Στοιχε�ο  Περιγραϕ�  

Session  Key  Εµϕαν�ζει  τον κωδικ�  της  τρ�χουσας  

συνεδρ�ας.  Εµϕαν�ζεται  µ�νο  �ταν  �χει  

ενεργοποιηθε�  το πρωτ�κολλο  WEP. Ο κωδικ�ς  

της  συνεδρ�ας  ενηµερ#νεται  κατ�  την  

ενεργοπο�ηση  του WEP, την αναν�ωση  του  

κωδικο!  συνεδρ�ας,  την επιλογ�  της  ρ!θµισης  

″wireless  repair″ � την  ενεργοπο�ηση  της  

συσκευ�ς.
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Παρ�ρτηµα  Α.  Αντιµετ"πιση  προβληµ�των  

Οι  παρακ�τω  οδηγ�ες  παρ�χουν  υποδε�ξεις  για  την  αντιµετ#πιση  προβληµ�των  που  

�σως  παρουσιαστο!ν  κατ�  τη  χρ�ση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  Ε�ν  το  πρ�βληµα  δεν  

επιλυθε�,  επικοινων�στε  µε  τον  αντιπρ�σωπο  σας  για  βο�θεια.  

Κοιν� προβλ�µατα και λ!σεις 

Πριν  προχωρ�σετε  στις  εξειδικευµ�νες  λ!σεις,  επιχειρ�στε  τα  παρακ�τω.  

v   Συνδ�στε  µια  �λλη  ηλεκτρικ�  συσκευ�  στην  ηλεκτρικ�  πρ�ζα  για  να  διαπιστ#σετε  

ε�ν  η πρ�ζα  �ντως  λειτουργε�.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  η συσκευ�  προβολ�ς  ε�ναι  ενεργοποιηµ�νη.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  �λα  τα  καλ#δια  �χουν  συνδεθε�  σωστ�.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  η συνδεδεµ�νη  συσκευ�  ε�ναι  ενεργοποιηµ�νη.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  ο συνδεδεµ�νος  υπολογιστ�ς  δεν  βρ�σκεται  σε  κατ�σταση  

αναστολ�ς.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  ο συνδεδεµ�νος  ϕορητ�ς  υπολογιστ�ς  �χει  ρυθµιστε�  κατ�λληλα  για  

χρ�ση  εξωτερικ�ς  οθ�νης.  Αυτ�  συν�θως  γ�νεται  µε  τη  χρ�ση  εν�ς  συνδυασµο!  

πλ�κτρων  στο  ϕορητ�  υπολογιστ�  (Fn+πλ�κτρο).

Υποδεξεις για την αντιµετ"πιση προβληµ�των 

Στις  εν�τητες  που  αϕορο!ν  τα  προβλ�µατα,  ακολουθ�στε  τα  β�µατα  της  διαδικασ�ας  µε  

την  προτεινοµ�νη  σειρ�.  Με  αυτ�ν  τον  τρ�πο  το  πρ�βληµα  �σως  λυθε�  νωρ�τερα.  

Προσπαθ�στε  να  εντοπ�σετε  ακριβ#ς  το  πρ�βληµα  αποϕε!γοντας  �τσι  την  

αντικατ�σταση  µη  ελαττωµατικ#ν  εξαρτηµ�των.  Για  παρ�δειγµα,  ε�ν  αντικαταστ�σετε  

τις  µπαταρ�ες  και  το  πρ�βληµα  παραµ�νει,  τοποθετ�στε  ξαν�  τις  αρχικ�ς  µπαταρ�ες  και  

προχωρ�στε  στο  επ�µενο  β�µα.  

Κρατ�στε  �να  αρχε�ο  µε  τα  β�µατα  που  εκτελε�τε  κατ�  την  αντιµετ#πιση  του  

προβλ�µατος:  Αυτ�ς  οι  πληροϕορ�ες  �σως  ϕανο!ν  χρ�σιµες  �ταν  ζητ�σετε  τεχνικ�  

υποστ�ριξη  � �ταν  επικοινων�σετε  µε  το  προσωπικ�  υπηρεσι#ν.  

Πληροϕορες για την αντιµετ"πιση προβληµ�των 

Στον  ακ�λουθο  π�νακα  παρ�χονται  πληροϕορ�ες  για  την  αντιµετ#πιση  προβληµ�των  της  

συσκευ�ς  προβολ�ς.  Σε  ορισµ�νες  περιπτ#σεις,  παρ�χονται  περισσ�τερες  απ�  µ�α  

πιθαν�ς  λ!σεις.  ∆οκιµ�στε  τις  πιθαν�ς  λ!σεις  µε  τη  σειρ�  που  παρουσι�ζονται.  @ταν  το  

πρ�βληµα  λυθε�,  αγνο�στε  τις  πρ�σθετες  λ!σεις.  

 Π
νακας  A-1.  Αντιµετ�πιση  προβληµ�των  

Πρ�βληµα  Λ�ση  

∆εν  εµϕαν�ζεται  εικ�να  στην  

οθ�νη.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  ο υπολογιστ�ς  και  η συσκευ�  

προβολ�ς  �χουν  ενεργοποιηθε�.  

v   Ελ�γξτε  ε�ν ε�ναι  σωστ�ς  οι  ρυθµ�σεις  στο  ϕορητ�  � 

στον  επιτραπ�ζιο  υπολογιστ�.  

v   Απενεργοποι�στε  �λες  τις  συσκευ�ς  και  ενεργοποι�στε  

τις  ξαν�  µε  τη σωστ�  σειρ�.  

 

© Lenovo  2005. Portions © IBM Corp. 2004. A-1



Π
νακας  A-1.  Αντιµετ�πιση  προβληµ�των  (συν�χεια)  

Πρ�βληµα  Λ�ση  

Η εικ�να  ε�ναι  θολ�.  v   Ρυθµ�στε  την  εστ�αση  στη  συσκευ�  προβολ�ς.  

v   Πατ�στε  το κουµπ�  Re-Sync  στο  τηλεχειριστ�ριο  � στη 

συσκευ�  προβολ�ς.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  η απ�σταση  µεταξ!  συσκευ�ς  

προβολ�ς  και  οθ�νης  βρ�σκεται  εντ�ς  του  καθορισµ�νου  

ε!ρους  αποστ�σεων.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  ο ϕακ�ς  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  ε�ναι  

καθαρ�ς.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  η αν�λυση  του  σ�µατος  εξ�δου  απ� τον  

υπολογιστ�  ε�ναι  1024  x 768,  η οπο�α  ε�ναι  η 

προκαθορισµ�νη  αν�λυση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

Το  πλ�τος  της  εικ�νας  ε�ναι  

µεγαλ!τερο  στην  επ�νω  � στην  

κ�τω  πλευρ�  (τραπεζοειδ�ς  

παραµ�ρϕωση).  

v   Τοποθετ�στε  τη συσκευ�  προβολ�ς  µε τ�τοιο  τρ�πο  

#στε  να  ε�ναι  �σο  το  δυνατ�ν  πιο κ�θετη  προς  την  

οθ�νη.  

v   Χρησιµοποι�στε  το κουµπ�  Keystone  στο 

τηλεχειριστ�ριο  � στη  συσκευ�  προβολ�ς  για να 

διορθ#σετε  το πρ�βληµα.  

Η εικ�να  ε�ναι  αντεστραµµ�νη  

οριζ�ντια  � κατακ�ρυϕα.  

Ελ�γξτε  τη ρ!θµιση  Projection  στο  µενο!  Setup  στις  

ενδε�ξεις  οθ�νης.  

Στην  εικ�να  εµϕαν�ζονται  γραµµ�ς.  v   Καταχωρ�στε  τις  προεπιλεγµ�νες  τιµ�ς  στις  ρυθµ�σεις  

Frequency  και  Tracking στο  µενο!  Setup  στις  ενδε�ξεις  

οθ�νης.  

v   Συνδ�στε  �ναν  �λλο  υπολογιστ�  για να βεβαιωθε�τε  �τι  

το πρ�βληµα  δεν  προκαλε�ται  απ�  την  κ�ρτα  οθ�νης  του  

συνδεδεµ�νου  υπολογιστ�.  

Η αντ�θεση  της  εικ�νας  δεν ε�ναι  

�ντονη.  

Προσαρµ�στε  τη ρ!θµιση  Contrast  στο µενο!  Quality  στις  

ενδε�ξεις  της  οθ�νης.  

Το  χρ#µα  της  προβαλλ�µενης  

εικ�νας  διαϕ�ρει  απ�  αυτ�  της  

αρχικ�ς  εικ�νας.  

Προσαρµ�στε  τις  ρυθµ�σεις  Color  Temp  και  Gamma  στο  

µενο!  Quality  στις  ενδε�ξεις  της  οθ�νης.  

∆εν  παρ�γεται  ϕως  απ�  τη συσκευ�  

προβολ�ς.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  το καλ#διο  ρε!µατος  ε�ναι  καλ�  

συνδεδεµ�νο.  

v   Συνδ�στε  µια  �λλη  συσκευ�  στην  παροχ�  ρε!µατος  για 

να  βεβαιωθε�τε  �τι δεν  υπ�ρχει  κ�ποιο  πρ�βληµα  µε την 

παροχ�.  

v   Επανεκκιν�στε  τη συσκευ�  προβολ�ς  µε τη  σωστ�  

σειρ�  και  ελ�γξτε  �τι  το LED  Power  �χει  πρ�σινο  

χρ#µα.  

v   Ε�ν  αντικαταστ�σατε  πρ�σϕατα  τη λ�µπα,  ελ�γξτε  τις 

συνδ�σεις  της.  Βεβαιωθε�τε  �τι  το καπ�κι  της λ�µπας  

�χει  κλε�σει.  

v   Αντικαταστ�στε  τη µον�δα  της  λ�µπας.  Ανατρ�ξτε  στην  

εν�τητα  “Αντικατ�σταση  της  λ�µπας  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς”  στη  σελ�δα  5-1.  

v   Τοποθετ�στε  την παλι�  λ�µπα  στη  συσκευ�  προβολ�ς  

και  ϕροντ�στε  για την επισκευ�  της  συσκευ�  προβολ�ς.  
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Π
νακας  A-1.  Αντιµετ�πιση  προβληµ�των  (συν�χεια)  

Πρ�βληµα  Λ�ση  

Η λ�µπα  σβ�νει.  v   Η υπ�ρταση  µπορε�  να  προκαλ�σει  το σβ�σιµο  της 

λ�µπας.  Πατ�στε  δ!ο  ϕορ�ς  το κουµπ�  Power  για να 

απενεργοποι�σετε  τη συσκευ�  προβολ�ς.  @ταν  αν�ψει  

το LED  Lamp  Ready,  πατ�στε  το κουµπ�  Power. 

v   Αντικαταστ�στε  τη µον�δα  της  λ�µπας.  Ανατρ�ξτε  στην  

εν�τητα  “Αντικατ�σταση  της  λ�µπας  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς”  στη  σελ�δα  5-1.  

v   Τοποθετ�στε  την  παλι�  λ�µπα  στη  συσκευ�  προβολ�ς  

και  ϕροντ�στε  για  την  επισκευ�  της  συσκευ�  προβολ�ς.  

Η συσκευ�  προβολ�ς  δεν 

αποκρ�νεται  στις  εντολ�ς  του  

τηλεχειριστηρ�ου.  

v   Στρ�ψτε  το  τηλεχειριστ�ριο  προς  τον αισθητ�ρα  της 

συσκευ�ς  προβολ�ς.  

v   Βεβαιωθε�τε  �τι  δεν  υπ�ρχουν  εµπ�δια  µεταξ!  του 

τηλεχειριστηρ�ου  και  του  αισθητ�ρα.  

v   Σβ�στε  τις  λ�µπες  ϕθορισµο!  στο  δωµ�τιο.  

v   Ελ�γξτε  ε�ν �χουν  τοποθετηθε�  σωστ�  οι µπαταρ�ες.  

v   Αντικαταστ�στε  τις µπαταρ�ες.  

v   Απενεργοποι�στε  τις  συσκευ�ς  υπ�ρυθρων  ακτ�νων  που  

βρ�σκονται  κοντ�  στη  συσκευ�  προβολ�ς.  

v   Φροντ�στε  για την επισκευ�  του  τηλεχειριστηρ�ου.  

∆εν  παρ�γεται  �χος.  v   Ρυθµ�στε  την �νταση  του  �χου  απ�  το τηλεχειριστ�ριο.  

v   Ρυθµ�στε  την �νταση  του  �χου  στη  συσκευ�  που 

παρ�γει  τον �χο.  

v   Ελ�γξτε  τη σ!νδεση  του  καλωδ�ου  του  �χου.  

v   Ελ�γξτε  την �ξοδο  της  συσκευ�ς  που  παρ�γει  τον �χο 

µε �λλα  ηχε�α.  

v   Φροντ�στε  για την επισκευ�  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

Ο �χος  ε�ναι  παραµορϕωµ�νος.  v   Ελ�γξτε  τη σ!νδεση  του  καλωδ�ου  του  �χου.  

v   Ελ�γξτε  την �ξοδο  της  συσκευ�ς  που  παρ�γει  τον �χο 

µε �λλα  ηχε�α.  

v   Φροντ�στε  για την επισκευ�  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.
  

LED συσκευ�ς προβολ�ς 

Τα  LED  στο  επ�νω  µ�ρος  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  δηλ#νουν  την  κατ�σταση  της  

συσκευ�ς  προβολ�ς  και  µπορο!ν  να  σας  βοηθ�σουν  κατ�  την  αντιµετ#πιση  των  

προβληµ�των.  Αν�µεσα  στα  µοτ�βα  αναβοσβησ�µατος  υπ�ρχει  πα!ση  δ!ο  

δευτερολ�πτων.  Για  περισσ�τερες  λεπτοµ�ρειες  σχετικ�  µε  τις  ενδε�ξεις  των  LED  της  

συσκευ�ς  προβολ�ς,  επικοινων�στε  µε  τον  εκπρ�σωπο  της  Lenovo.  

 Π
νακας  A-2.  Μην�µατα  σϕ�λµατος  - LED  Lamp-ready  

LED  Lamp-ready  - µοτ�βο  

αναβοσβησ�µατος  Επεξ�γηση  

Αναβοσβ�σιµο  Συσκευ�  �τοιµη  - µην  πατ�σετε  το κουµπ�  power.  

1 Σϕ�λµα  στον  ανεµιστ�ρα  της  πρ�σοψης  

2 Σϕ�λµα  στον  ανεµιστ�ρα  της  λ�µπας  

3 Σϕ�λµα  στον  ανεµιστ�ρα  της  πλακ�τας  παροχ�ς  

ρε!µατος  
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Π
νακας  A-2.  Μην�µατα  σϕ�λµατος  - LED  Lamp-ready  (συν�χεια)  

LED  Lamp-ready  - µοτ�βο  

αναβοσβησ�µατος  Επεξ�γηση  

4 Σϕ�λµα  στον  ανεµιστ�ρα  του  ϕυσητ�ρα  (blower)  

5 Σϕ�λµα  στον  ανεµιστ�ρα  του  σταθεροποιητ�  (ballast)
  

 Π
νακας  A-3.  Μην�µατα  σϕ�λµατος  - LED  Power  

LED  Power  - µοτ�βο  αναβοσβησ�µατος  Επεξ�γηση  

3 Υπερθ�ρµανση  συστ�µατος  

4 Σϕ�λµα  στην  πλακ�τα  συστ�µατος  (system  interface)  

5 Σϕ�λµα  στην  λ�µπα  

6 Σϕ�λµα  στον  ανεµιστ�ρα.  Χρησιµοποι�στε  την  �νδειξη  

του  LED  Lamp-ready  για να εντοπ�σετε  τον  ανεµιστ�ρα.  

7 Το  κ�λυµµα  της  λ�µπας  ε�ναι  ανοικτ�  

8 Σϕ�λµα  οδ�γησης  DLP.
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Παρ�ρτηµα  Β.  Συχν�ς  ερωτ�σεις  και  απαντ�σεις  

Στον  παρακ�τω  π�νακα  παρ�χονται  λ!σεις  στα  συνηθ�στερα  προβλ�µατα  που  �σως  

αντιµετωπ�σει  �νας  χρ�στης  κατ�  τη  χρ�ση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

 Θ�µα  Λ�ση  

Ταχε�α  �ναρξη  συνεδρ�ας  ασ!ρµατης  

προβολ�ς  

Μετ�  την  εκτ�λεση  του λογισµικο!  ασ!ρµατης  

προβολ�ς,  πατ�στε  το δεξ�  κουµπ�  του  ποντικιο!  στη  

συσκευ�  προβολ�ς  στη  λ�στα  και επιλ�ξτε  Bind. 

Τ#ρα  µπορε�τε  να ξεκιν�σετε  την  προβολ�  µε το 

π�τηµα  των  πλ�κτρων  Ctrl+F5.  Κατ�  τη δι�ρκεια  της  

ασ!ρµατης  προβολ�ς,  µπορε�τε  να τερµατ�σετε  την  

προβολ�  µε το π�τηµα  των πλ�κτρων  Ctrl+F5.  

Ενεργοπο�ηση/Απενεργοπο�ηση  

πρωτοκ�λλου  WEP  

Πατ�στε  το κουµπ�  Menu  στη  συσκευ�  προβολ�ς  � 

στο  τηλεχειριστ�ριο,  και στη  συν�χεια  επιλ�ξτε  

Information→  Wireless Setting→ Enable  

WEP/Disable  WEP  στις  ενδε�ξεις  οθ�νης.  @ταν  

εµϕανιστε�  το µ�νυµα  ″This  will  disconnect  current  

wireless  projecting  session.  The  new  setting  will take  

effect  in 10 seconds.  Continue?″ επιλ�ξτε  Yes. 

Αναπαραγωγ�  αρχε�ων  β�ντεο  (απ�  DVD  

για παρ�δειγµα)  

Για  την  αναπαραγωγ�  αρχε�ων  β�ντεο  πρ�πει  να 

ενεργοποι�σετε  την  κατ�σταση  ενσ!ρµατης  

προβολ�ς  καθ#ς  η συγκεκριµ�νη  λειτουργ�α  δεν  

υποστηρ�ζεται  σε  κατ�σταση  ασ!ρµατης  προβολ�ς.  

Εναλλαγ�  ενσ!ρµατης  και  ασ!ρµατης  

προβολ�ς  

Πατ#ντας  το κουµπ�  Source  στη  συσκευ�  προβολ�ς  

� στο  τηλεχειριστ�ριο  µπορε�τε  να εναλλ�ξετε  τις 

προελε!σεις  των  εικ�νων,  ασ!ρµατες  και  

ενσ!ρµατες.  @ταν  η τρ�χουσα  συνεδρ�α  προβολ�ς  

ε�ναι  ενσ!ρµατη,  µπορε�τε  να πατ�σετε  το κουµπ�  

Wireless στο  τηλεχειριστ�ριο  για να 

ενεργοποι�σετε  την  ασ!ρµατη  προβολ�.  Ε�ν,  

ωστ�σο,  πατ�σετε  το κουµπ�  Wireless  κατ�  τη 

δι�ρκεια  συνεδρ�ας  ασ!ρµατης  προβολ�ς,  η 

συνεδρ�α  θα τερµατιστε�.  

∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η πλο�γηση  στο  Internet  

µετ�  απ�  ασ!ρµατη  προβολ�  

Επιλ�ξτε  Repair  στα  Windows  XP � τοποθετ�στε  

ξαν�  την  κ�ρτα  WLAN  και προσπαθ�στε  ξαν�.  Ε�ν  

το πρ�βληµα  δεν  διορθωθε�,  επανεκκιν�στε  τον  

υπολογιστ�.  

Προσοµο�ωση  ποντικιο!  µε το 

τηλεχειριστ�ριο  

Κατ�  τη δι�ρκεια  της  ασ!ρµατης  προβολ�ς,  το 

χειριστ�ριο  δροµ�α  του  τηλεχειριστηρ�ου  µπορε�  να 

χρησιµοποιηθε�  ως ποντ�κι.  Μπορε�τε  επ�σης  να  

χρησιµοποι�σετε  τα κουµπι�  PgUp  και  PgDn  στο  

τηλεχειριστ�ριο.  
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Θ�µα  Λ�ση  

Προβολ�  εικ�νων  απ�  µν�µη  USB  Με  αυτ�  τη λειτουργ�α  µπορε�τε  να προβ�λλετε,  µε  

αυτ�µατο  � µη αυτ�µατο  τρ�πο,  εικ�νες  (µορϕ�ς  

JPG,  BMP, PCX,  PNG  και  GIF  εκτ�ς  της  µορϕ�ς  

GIF89a)  που  �χουν  αποθηκευτε�  σε  µν�µη  USB  που  

�χει  συνδεθε�  στην  υποδοχ�  USB  της  συσκευ�ς  

προβολ�ς.  Συνεπ#ς,  µπορε�τε  να προβ�λλετε  µια  

παρουσ�αση  µορϕ�ς  PowerPoint  

® (PPT)  χωρ�ς  να 

χρησιµοποι�σετε  υπολογιστ�.  Η εγγεν�ς  µορϕ�  

(PPT)  δεν υποστηρ�ζεται  σε  αυτ�  την κατ�σταση  

λειτουργ�ας.  Για  να χρησιµοποι�σετε  τη 

συγκεκριµ�νη  δυνατ�τητα,  αποθηκε!στε  το αρχε�ο  

(PPT)  σε µορϕ�  GIF  � JPG.  Μ�νο  �τσι  θα ε�ναι  

δυνατ�  η προβολ�  των  εικ�νων.  

Σηµε�ωση:   Μπορε�τε  να  προβ�λλετε  τυπικ�ς  

µορϕ�ς  αρχε�ων  εικ�νας  (JPG,  BMP, GIF,  PCX  και  

PNG)  απ�  µν�µη  USB  χωρ�ς  τη χρ�ση  ϕορητο!  

υπολογιστ�.  Ε�ν  επιθυµε�τε  να εµϕαν�σετε  �να 

αρχε�ο  (PPT),  πρ�πει  να το µετατρ�ψετε  σε  µορϕ�  

GIF  � JPG.  

Εντοπισµ�ς  ταυτ�τητας  συσκευ�ς  

προβολ�ς  και  κωδικο!  συνεδρ�ας  

@ταν  η ασ!ρµατη  συσκευ�  προβολ�ς  βρ�σκεται  σε 

κατ�σταση  αδρ�νειας,  η ταυτ�τητ�  της  εµϕαν�ζεται  

στην  κ�τω  αριστερ�  γων�α  της  οθ�νης  προβολ�ς.  

Ε�ν  �χει  ενεργοποιηθε�  το πρωτ�κολλο  WEP, θα 

εµϕανιστε�  και  ο κωδικ�ς  συνεδρ�ας.  

Το  λογισµικ�  Wireless  projecting  δεν  

λειτουργε�  σωστ�  

Βεβαιωθε�τε  �τι  ο τρ�χων  χρ�στης  διαθ�τει  

δικαι#µατα  ∆ιαχειριστ�  (Administrator)  και  �τι �χει  

ενεργοποιηθε�  το στοιχε�ο  Lenovo  WDLP  Driver  (Ο 

υπολογιστ�ς  µου  (My  Computer)  → Ιδι�τητες  

(Properties)→ Υλικ�  (Hardware)→  ∆ιαχε�ριση  

συσκευ	ν  (Device  Management)  ). Στη  συν�χεια  

εγκαταστ�στε  ξαν�  το πρ�γραµµα.  

Εµϕαν�ζεται  το µ�νυµα  No WLAN  

adapter  στο  παρ�θυρο  της  λ�στας  

συσκευ#ν  προβολ�ς  

Βεβαιωθε�τε  �τι  �χει  εγκατασταθε�  στο  ϕορητ�  

υπολογιστ�  η κ�ρτα  WLAN  και  τα προγρ�µµατα  

οδ�γησης  της  κ�ρτας.  Βεβαιωθε�τε  �τι  �χει  

ενεργοποιηθε�  η κ�ρτα  WLAN  (Ο υπολογιστ�ς  µου  

(My  Computer)  → Ιδι�τητες  (Properties)→ Υλικ�  

(Hardware)→∆ιαχε�ριση  συσκευ	ν  (Device  

Management). 

Η ταυτ�τητα  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  δεν 

εµϕαν�ζεται  µετ�  απ�  πολλ�ς  ανανε#σεις  

Βεβαιωθε�τε  �τι  η κερα�α  της  κ�ρτας  WLAN  του  

ϕορητο!  υπολογιστ�  ε�ναι  ενεργοποιηµ�νη  και 

προσπαθ�στε  ξαν�.  Αϕαιρ�στε  και τοποθετ�στε  

ξαν�  την  κ�ρτα  WLAN,  απενεργοποι�στε  την και  

ενεργοποι�στε  την  ξαν�.  Επιλ�ξτε  Information→  

Wireless Setting→ Wireless Repair  στις  ενδε�ξεις  

οθ�νης.  Εκτελ�στε  ξαν�  αναν�ωση  µετ�  την  

εµϕ�νιση  της  ταυτ�τητας  στην  κ�τω  αριστερ�  γων�α  

της  οθ�νης  προβολ�ς.  

Αποτυχ�α  ασ!ρµατης  προβολ�ς  Το  λογισµικ�  τε�χους  προστασ�ας  (firewall)  µπορε�  

να  επηρε�σει  την  απ�δοση  της  συσκευ�ς  προβολ�ς.  

Απενεργοποι�στε  το λογισµικ�  τε�χους  προστασ�ας.  

Βεβαιωθε�τε  �τι  δεν υπ�ρχει  δικτυακ�  λογισµικ�  

δροµολ�γησης  το οπο�ο  �σως  �χει  αλλ�ξει  τις 

ρυθµ�σεις  του  δικτ!ου  και προσπαθ�στε  ξαν�.  

Αϕαιρ�στε  και τοποθετ�στε  ξαν�  την  κ�ρτα  WLAN  

� απενεργοποι�στε/ενεργοποι�στε  την  και  

προσπαθ�στε  ξαν�.  
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Θ�µα  Λ�ση  

Η αναν�ωση  της  προβαλλ�µενης  εικ�νας  

διαρκε�  περισσ�τερο  απ�  30 

δευτερ�λεπτα  

Οι ισχυρ�ς  ραδιοπαρεµβολ�ς  µπορο!ν  να διακ�ψουν  

τη λειτουργ�α  της συσκευ�ς  προβολ�ς.  Συν�θως  η 

λειτουργ�α  επαν�ρχεται  µετ�  απ�  30-60  

δευτερ�λεπτα.  

∆εν  ε�ναι  δυνατ�  η σ!νδεση  στο  Internet  

κατ�  τη δι�ρκεια  της  ασ!ρµατης  

προβολ�ς  

Για  την  ασ!ρµατη  προβολ�  χρησιµοποιε�ται  η κ�ρτα  

WLAN  του  ϕορητο!  υπολογιστ�  σας.  Συνεπ#ς,  δεν  

µπορε�τε  να  συνδεθε�τε  στο  Internet  παρ�  µ�νο  ε�ν  

�χετε  δε!τερη  κ�ρτα  ασ!ρµατης  σ!νδεσης  � ε�ν  

διαθ�τετε  µια ενσ!ρµατη  σ!νδεση.  

Κατ�  τη  δι�ρκεια  µιας  συνεδρ�ας  

ασ!ρµατης  προβολ�ς,  η κ�ρτα  WLAN  

αποσυνδ�εται  � απενεργοποιε�ται,  

ωστ�σο  στην  οθ�νη  προβολ�ς  παραµ�νει  

η τελευτα�α  εικ�να  για  αρκετ�  

δευτερ�λεπτα  

Η συσκευ�  προβολ�ς  ενδ�χεται  να µην  αντιληϕθε�  

αµ�σως  �τι  η κ�ρτα  WLAN  �χει  απενεργοποιηθε�,  

εξαιτ�ας  µη αξι�πιστης  σ!νδεσης  µε το δ�κτυο.  Η 

συσκευ�  προβολ�ς  θα  περιµ�νει  περ�που  30 

δευτερ�λεπτα  πριν  τερµατ�σει  την  προβολ�.  

Μπορε�τε  να  τερµατ�σετε  αµ�σως  την  ασ!ρµατη  

προβολ�  πατ#ντας  το κουµπ�  Wireless στο 

τηλεχειριστ�ριο.
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Παρ�ρτηµα  Γ.  Προδιαγραϕ�ς  

Παρακ�τω  αναϕ�ρονται  οι  προδιαγραϕ�ς  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  C400  Wireless  

Projector.  

 Θερµοκρασ�α  

(εκτ�ς  λειτουργ�ας)  

5° �ως  35°  C στη  στ�θµη  της  θ�λασσας  

-10°  �ως  60°  C 

Υψ�µετρο  (σε  λειτουργ�α)  

Υψ�µετρο  (εκτ�ς  λειτουργ�ας)  

3.048  m 

12.192  m 

Υγρασ�α  (σε  λειτουργ�α)  

Υγρασ�α  (εκτ�ς  λειτουργ�ας)  

Σχετικ�  υγρασ�α  5%  �ως  90%  (non-condensing)  

Σχετικ�  υγρασ�α  5%  �ως  95%  (non-condensing)  

∆ιαστ�σεις  Πλ�τος:  290  mm  

�ψος:  115  mm  

Β�θος:  225  mm  

Β�ρος  3,4 kg εκτ�ς  συσκευασ�ας  

Εστ�αση  1,2 - 9,4 m 

Τ!πος  λ�µπας  250 W  

Απαιτ�σεις  παροχ�ς  ρε!µατος  100-240V  1,8A  50/60  Hz
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Παρ�ρτηµα  ∆.  Υπηρεσες  επισκευ�ς  και  υποστ�ριξης  

Στην  εν�τητα  αυτ�  περιγρ�ϕονται  οι  υπηρεσ�ες  τεχνικ�ς  υποστ�ριξης  που  ε�ναι  

διαθ�σιµες  κατ�  τη  δι�ρκεια  της  περι�δου  εγγ!ησης  και  καθ’  �λη  τη  δι�ρκεια  ζω�ς  του  

προϊ�ντος  που  αγορ�σατε.  Για  πλ�ρη  περιγραϕ�  των  �ρων  της  εγγ!ησης,  ανατρ�ξτε  στη  

∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  της  Lenovo.  

Ηλεκτρονικ� τεχνικ� υποστ�ριξη 

Παρ�χεται  ηλεκτρονικ�  υποστ�ριξη  καθ’  �λη  τη  δι�ρκεια  ζω�ς  του  προϊ�ντος  µ�σω  του  

δικτυακο!  τ�που  Personal  Computing  Support στη  διε!θυνση  

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

Κατ�  τη  δι�ρκεια  της  περι�δου  εγγ!ησης  παρ�χεται  βο�θεια  για  την  αντικατ�σταση  � 

ανταλλαγ�  εξαρτηµ�των  που  �χουν  υποστε�  βλ�βη.  Επ�σης,  αν  πρ�κειται  για  εξ�ρτηµα  

που  �χει  εγκατασταθε�  σε  υπολογιστ�  ThinkPad  � ThinkCentre,  µπορε�  να  δικαιο!σθε  τη  

λ�ψη  υπηρεσι#ν  επισκευ�ς  στις  εγκαταστ�σεις  σας.  Ο εκπρ�σωπος  τεχνικ�ς  

υποστ�ριξης  µπορε�  να  σας  βοηθ�σει  στην  ανε!ρεση  της  καλ!τερης  εναλλακτικ�ς  

λ!σης.  

Τηλεϕωνικ� τεχνικ� υποστ�ριξη 

Η  υποστ�ριξη  εγκατ�στασης  και  ρ!θµισης  που  παρ�χεται  µ�σω  του  Κ�ντρου  

υποστ�ριξης  πελατ#ν  (Customer  Support Center)  αποσ!ρεται  � παρ�χεται  �ναντι  

χρ�ωσης,  κατ�  τη  διακριτικ�  ευχ�ρεια  της  Lenovo,  90  ηµ�ρες  µετ�  την  απ�συρση  του  

προϊ�ντος  απ�  την  αγορ�.  ∆ιατ�θενται  πρ�σθετες  υπηρεσ�ες  υποστ�ριξης,  

συµπεριλαµβανοµ�νης  και  της  ″β�µα  προς  β�µα″ υποστ�ριξης  εγκατ�στασης,  �ναντι  

συµβολικ�ς  αµοιβ�ς.  

Για  να  βοηθ�σετε  τον  εκπρ�σωπο  τεχνικ�ς  υποστ�ριξης  στην  επ�λυση  του  

προβλ�µατ�ς  σας,  συνιστ�ται  να  συγκεντρ#σετε  τις  ακ�λουθες  πληροϕορ�ες  πριν  

καλ�σετε  για  βο�θεια:  

v   @νοµα  προϊ�ντος/εξαρτ�µατος  

v   Κωδικ�ς  προϊ�ντος/εξαρτ�µατος  

v   Απ�δειξη  αγορ�ς  

v   Κατασκευαστ�ς,  µοντ�λο,  αριθµ�ς  σειρ�ς  του  υπολογιστ�  και  το  αντ�στοιχο  

εγχειρ�διο  χρ�σης  

v   Ακριβ�ς  περιεχ�µενο  του  µην!µατος  σϕ�λµατος  (αν  εµϕαν�ζεται)  

v   Περιγραϕ�  του  προβλ�µατος  

v   Πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τη  σ!νθεση  υλικο!  εξοπλισµο!  και  λογισµικο!  του  

συστ�µατ�ς  σας

Αν  ε�ναι  δυνατ�,  συνιστ�ται  να  ε�στε  στον  υπολογιστ�  σας  �ταν  καλε�τε.  Κατ�  τη 

δι�ρκεια  της  κλ�σης,  ο εκπρ�σωπος  τεχνικ�ς  υποστ�ριξης  µπορε�  να  σας  ζητ�σει  να  

αναπαραγ�γετε  το  πρ�βληµα  β�µα  προς  β�µα  στον  υπολογιστ�  σας.  

Στην  εν�τητα  “Παγκ�σµιος  Τηλεϕωνικ�ς  Κατ�λογος”  στη  σελ�δα  E-19  µπορε�τε  να  

βρε�τε  �ναν  κατ�λογο  µε  τους  αριθµο!ς  τηλεϕ#νου  που  µπορε�τε  να  καλ�σετε  για  να  

ζητ�σετε  υπηρεσ�ες  επισκευ�ς  και  υποστ�ριξης.  Οι  αριθµο�  τηλεϕ#νου  υπ�κεινται  σε  

αλλαγ�  χωρ�ς  ειδοπο�ηση.  Για  τους  τρ�χοντες  αριθµο!ς  τηλεϕ#νου,  µεταβε�τε  στην  

ιστοσελ�δα  http://www.lenovo.com/think/support και  επιλ�ξτε  Support phone  list.  Αν  δεν  
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εµϕαν�ζεται  �νας  αριθµ�ς  τηλεϕ#νου  για  τη  χ#ρα  � την  περιοχ�  �που  διαµ�νετε,  τ�τε  

επικοινων�στε  µε  τον  τοπικ�  µεταπωλητ�  � εκπρ�σωπο  µ�ρκετινγκ  της  Lenovo.  
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Παρ�ρτηµα  Ε.  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  της  Lenovo  

LSOLW-00  05/2005  

Μ�ρος 1 - Γενικο �ροι 

Η  παρο	σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ	ησης  περιλαµβ�νει  το  Μ�ρος  1 - Γενικο�  �ροι,  το  

Μ�ρος  2 - �ροι  που  Εµπ�πτουν  στο  ∆�καιο  κ�θε  Κρ�τους  και  το  Μ�ρος  3 - Πληροϕορ�ες  

σχετικ�  µε  την  Εγγ	ηση.  Οι  $ροι  του  Μ�ρους  2 αντικαθιστο	ν  � τροποποιο	ν  τους  $ρους  του  

Μ�ρους  1.  Οι  εγγυ�σεις  που  παρ�χονται  απ$  την  Lenovo  Group  Limited  � µ�α  απ$  τις  

θυγατρικ�ς  της  (″Lenovo″)  στην  παρο	σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ	ησης  ισχ	ουν  µ$νο  για  

Μηχαν�ς  που  �χετε  αγορ�σει  για  προσωπικ�  χρ�ση  και  $χι  για  δι�θεση  σε  τρ�τους.  Με  τον  

$ρο  “Μηχαν�”  νοε�ται  µια  µηχαν�  της  Lenovo,  οι επιλογ�ς  της  (options),  οι προσθ�κες  της  

(features),  οι  µετατροπ�ς  της,  οι αναβαθµ�σεις  της,  τα περιϕερειακ�  προϊ$ντα  της  � 

οποιοσδ�ποτε  συνδυασµ$ς  αυτ'ν.  Ο $ρος  “Μηχαν�”  δεν  συµπεριλαµβ�νει  προγρ�µµατα  

λογισµικο	,  ε�τε  αυτ�  ε�ναι  προϕορτωµ�να  ε�τε  εγκαθ�στανται  εκ των  υστ�ρων  � κατ�  �λλο  

τρ$πο.Καν�νας  �ρος  στην  παροσα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγησης  δεν  επηρε�ζει  

οποιαδ�ποτε  δικαι�µατα  καταναλωτ�  που  απορρ�ουν  απ�  το  ν�µο  και  για  τα  οπο�α  δεν  

υπ�ρχει  δυνατ�τητα  συµβατικ�ς  παρα�τησης  � περιορισµο.  

Τι  καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση  

Η  Lenovo  εγγυ�ται  �τι  κ�θε  Μηχαν�  1)  δεν  �χει  ελαττ#µατα  σε  �,τι  αϕορ�  τα  υλικ�  και  

την  κατασκευ�  της  και  2) ανταποκρ�νεται  στις  Επ�σηµες  ∆ηµοσιευµ�νες  Προδιαγραϕ�ς  

της  Lenovo  (“Προδιαγραϕ�ς”),  οι οπο�ες  ε�ναι  διαθ�σιµες  κατ�πιν  αιτ�µατος.  Η 

περ�οδος  εγγ!ησης  της  Μηχαν�ς  αρχ�ζει  κατ�  την  αρχικ�  ηµεροµην�α  εγκατ�στασης  

και  καθορ�ζεται  στο  Μ�ρος  3 - Πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  Εγγ!ηση.  Η ηµεροµην�α  

εγκατ�στασης  ε�ναι  η ηµεροµην�α  που  αναγρ�ϕεται  στο  τιµολ�γιο  � στην  απ�δειξη  

αγορ�ς,  εκτ�ς  ε�ν  �λλως  ορ�σει  η Lenovo  � ο µεταπωλητ�ς.  Οι  παρο!σες  εγγυ�σεις  

ισχ!ουν  µ�νο  στη  χ#ρα  � περιοχ�  στην  οπο�α  αγορ�σατε  τη  Μηχαν�,  εκτ�ς  ε�ν  η 

Lenovo  καθορ�σει  διαϕορετικ�.  

ΟΙ  ΠΑΡΟΥΣΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΣΑΣ  

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΑΛΛΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  _  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ,  ΡΗΤΕΣ  _  ΣΙΩΠΗΡΕΣ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ,  ΤΩΝ  ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  _  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ  ΣΚΟΠΟΥΣ.  ΣΕ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΧΩΡΕΣ  _  ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ  ∆ΕΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  Ο  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΡΗΤΩΝ  _  ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ,  

ΕΠΟΜΕΝΩΣ,  Ο  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΓΙΑ  

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

ΙΣΧΥΟΥΝ  ΜΟΝΟ  ΓΙΑ  ΟΣΟ  ΧΡΟΝΟ  ∆ΙΑΡΚΕΙ  Η ΕΓΓΥΗΣΗ.  ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΛΗΞΗ  

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

ΧΩΡΕΣ  _  ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ  ∆ΕΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  

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

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ.  

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

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

v   οποιαδ�ποτε  προγρ�µµατα  λογισµικο!,  ε�τε  ε�ναι  προϕορτωµ�να  � αποστ�λλονται  µε  

τη  Μηχαν�,  ε�τε  εγκαθ�στανται  στη  συν�χεια  

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

λειτουργικο!  περιβ�λλοντος,  � ακατ�λληλης  συντ�ρησης  εκ  µ�ρους  σας  

v   βλ�βη  οϕειλ�µενη  σε  προϊ�ν  για  το  οπο�ο  δεν  ε�ναι  υπε!θυνη  η Lenovo  
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v   οποιαδ�ποτε  Προϊ�ντα  µη-Lenovo,  συµπεριλαµβανοµ�νων  εκε�νων  που  η Lenovo  

µπορε�  να  προµηθε!εται  και  να  παρ�χει  µε  � να  ενσωµατ#νει  σε  Μηχαν�  Lenovo  

κατ�πιν  αιτ�µατ�ς  σας.

Η  εγγ!ηση  ακυρ#νεται  ε�ν  αϕαιρεθο!ν  � τροποποιηθο!ν  οι  αναγνωριστικ�ς  ετικ�τες  

της  Μηχαν�ς  � τµηµ�των  της.  

Η  Lenovo  δεν  εγγυ�ται  την  αδι�λειπτη  � χωρ�ς  σϕ�λµατα  λειτουργ�α  οποιασδ�ποτε  

Μηχαν�ς.  

Οποιαδ�ποτε  τεχνικ�  � �λλου  ε�δους  υποστ�ριξη  για  Μηχαν�  που  καλ!πτεται  απ�  

εγγ!ηση,  �πως  η παροχ�  βο�θειας  αναϕορικ�  µε  ερωτ�σεις  "ΠΩΣ  ΝΑ"  καθ#ς  και  

ερωτ�σεις  σχετικ�ς  µε  τοποθ�τηση  (set-up)  και  εγκατ�σταση  Μηχαν�ς,  παρ�χεται  

ΧΩΡΙΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΚΑΝΕΝΟΣ  ΕΙ∆ΟΥΣ.  

Π	ς  να  λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης  

Οι  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης  µπορε�  να  παρ�χονται  απ�  τη  Lenovo,  απ�  την  IBM,  απ�  το 

µεταπωλητ�  σας  ε�ν  ε�ναι  εξουσιοδοτηµ�νος  για  παροχ�  υπηρεσι#ν  εγγ!ησης,  � απ�  

�ναν  εξουσιοδοτηµ�νο  παροχ�α  υπηρεσι#ν  εγγ!ησης.  Ο καθ�νας  απ�  αυτο!ς  

αναϕ�ρεται  ως  “Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν”.  

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

περι�δου  εγγ!ησης,  επικοινων�στε  µε  �ναν  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν.  Ε�ν  δεν  �χετε  

δηλ#σει  τη  Μηχαν�  στην  Lenovo,  µπορε�  να  σας  ζητηθε�  να  προσκοµ�σετε  απ�δειξη  

αγορ�ς  µε  την  οπο�α  θα  αποδεικν!εται  το  δικα�ωµ�  σας  να  λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης.  

Τι  θα  κ�νει  η Lenovo  για  τη  δι�ρθωση  προβληµ�των  

@ταν  επικοινωνε�τε  µε  �ναν  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν  για  παροχ�  υπηρεσι#ν,  πρ�πει  να  

ακολουθε�τε  τις  διαδικασ�ες  προσδιορισµο!  και  επ�λυσης  προβληµ�των  που  

καθορ�ζονται  απ�  εµ�ς.  Αρχικ�  δι�γνωση  του  προβλ�µατος  µπορε�  να  γ�νει  ε�τε  απ�  

�ναν  τεχνικ�  µ�σω  τηλεϕ#νου  ε�τε  µε  ηλεκτρονικ�  τρ�πο  µ�σω  της  πρ�σβασης  σε  �να  

δικτυακ�  τ�πο  υποστ�ριξης.  

Το  ε�δος  των  υπηρεσι#ν  εγγ!ησης  που  ισχ!ουν  για  τη  Μηχαν�  σας  καθορ�ζεται  στο  

Μ�ρος  3 - Πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  Εγγ!ηση.  

Ε�στε  υπε!θυνοι  να  µεταϕορτ#νετε  (download)  και  να  εγκαθιστ�τε  τις  καθορισµ�νες  

αναβαθµ�σεις  λογισµικο!  απ�  �να  δικτυακ�  τ�πο  υποστ�ριξης  � απ�  �λλα  ηλεκτρονικ�  

µ�σα,  καθ#ς  και  να  ακολουθε�τε  τις  οδηγ�ες  που  σας  παρ�χει  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν.  

Οι  αναβαθµ�σεις  λογισµικο!  µπορε�  να  περιλαµβ�νουν  βασικ�  κ#δικα  εισ�δου/εξ�δου  

συστ�µατος  (basic  input/output  system  - “BIOS”),  βοηθητικ�  προγρ�µµατα,  προγρ�µµατα  

οδ�γησης  συσκευ#ν  (device  drivers)  και  �λλες  αναβαθµ�σεις  λογισµικο!.  

Ε�ν  το  πρ�βληµα  µπορε�  να  επιλυθε�  µε  Μον�δες  Αντικαθιστ#µενες  απ�  τον  Πελ�τη  

(Customer  Replaceable  Units  - “CRU”)  (π.χ.  πληκτρολ�γιο,  ποντ�κι,  ηχε�α,  µν�µη,  µον�δα  

σκληρο!  δ�σκου),  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν  θα  σας  τις  αποστ�λλει  #στε  να  τις  

εγκαταστ�σετε  εσε�ς.  

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

περι�δου  εγγ!ησης  και  το  πρ�βληµα  δεν  µπορε�  να  επιλυθε�  απ�  τηλεϕ#νου  � µε  

ηλεκτρονικ�  τρ�πο,  µε  αναβ�θµιση  λογισµικο!  � µε  CRU,  τ�τε  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν,  

κατ�  τη  διακριτικ�  του  ευχ�ρεια,  ε�τε  1)  θα  επισκευ�ζει  τη  Μηχαν�  #στε  αυτ�  να  

λειτουργε�  σ!µϕωνα  µε  την  εγγ!ηση,  ε�τε  2)  θα  την  αντικαθιστ�  µε  �λλη,  τουλ�χιστον  

ισοδ!ναµη  λειτουργικ#ς.  Ε�ν  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν  δεν  ε�ναι  σε θ�ση  να  κ�νει  

τ�ποτα  απ�  τα  δ!ο,  �χετε  τη  δυνατ�τητα  να  επιστρ�ψετε  τη  Μηχαν�  στον  τ�πο  αγορ�ς  

της  #στε  να  σας  επιστραϕε�  το  χρηµατικ�  ποσ�  που  καταβ�λατε.  
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Στα  πλα�σια  των  υπηρεσι#ν  εγγ!ησης,  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν  µπορε�  επ�σης  να  

εγκαταστ�σει  επιλεγµ�νες  µηχανικ�ς  τροποποι�σεις  (engineering  changes)  που  ισχ!ουν  

για  τη  Μηχαν�.  

Ανταλλαγ�  Μηχαν�ς  � Εξαρτ�µατος  

@ταν  οι  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης  περιλαµβ�νουν  την  ανταλλαγ�  µιας  Μηχαν�ς  � εν�ς  

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

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

κυρι�τητα.  ∆ηλ#νετε  �τι  �λα  τα  µ�ρη  που  αϕαιρο!νται  ε�ναι  γν�σια  και  χωρ�ς  

µετατροπ�ς.  Το  µ�ρος  που  αντικαθιστ�  το  παλαι�  δεν  θα  ε�ναι  απαρα�τητα  καινο!ργιο,  

αλλ�  θα  ε�ναι  σε  κατ�σταση  καλ�ς  λειτουργ�ας  και  τουλ�χιστον  ισοδ!ναµο  

λειτουργικ#ς  µε  το  αντικατασταθ�ν  µ�ρος.  Για  το  µ�ρος  που  αντικαθιστ�  το  παλαι�  

ισχ!ει  το  καθεστ#ς  των  υπηρεσι#ν  εγγ!ησης  που  �σχυε  για  το  αντικατασταθ�ν  µ�ρος.  

Οι  Πρ�σθετες  Υποχρε	σεις  σας  

Πριν  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν  ανταλλ�ξει  µια  Μηχαν�  � �να  εξ�ρτηµα,  συµϕωνε�τε  να  

�χετε  αϕαιρ�σει  �λες  τις  προσθ�κες  (features),  τα  εξαρτ�µατα,  τις  επιλογ�ς,  τις  

µετατροπ�ς  και  τα  προσαρτ�µατα  που  δεν  καλ!πτονται  απ�  τις  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης.  

Συµϕωνε�τε  επ�σης:  

1.    Να  εξασϕαλ�ζετε  �τι  η Μηχαν�  δεν  υπ�κειται  σε  νοµικ�  κωλ!µατα  που  εµποδ�ζουν  

την  ανταλλαγ�  της.  

2.    Ε�ν  η Μηχαν�  δεν  σας  αν�κει,  να  εξασϕαλ�ζετε  την  εξουσιοδ�τηση  του  κυρ�ου  της  

Μηχαν�ς  για  την  παροχ�  υπηρεσι#ν  απ�  τον  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν  

3.    Στις  περιπτ#σεις  που  απαιτε�ται,  πριν  την  παροχ�  των  υπηρεσι#ν:  

α.    να  ακολουθε�τε  τις  διαδικασ�ες  α�τησης  για  υπηρεσ�ες  που  σας  παρ�χει  ο 

Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν,  

β.    να  προβα�νετε  σε  εϕεδρικ�  αποθ�κευση  (back-up)  � να  εξασϕαλ�ζετε  την  

προστασ�α  �λων  των  προγραµµ�των,  δεδοµ�νων  και  χρηµατικ#ν  ποσ#ν  που  

περι�χονται  στη  Μηχαν�,  και  

γ.   να  εξασϕαλ�ζετε  στον  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν,  δωρε�ν  και  ασϕαλ�  πρ�σβαση  στις  

εγκαταστ�σεις  σας,  #στε  να  επιτρ�ψετε  στην  Lenovo  να  εκπληρ#σει  τις  

υποχρε#σεις  της.
4.    (α)  Να  εξασϕαλ�ζετε  �τι  �λες  οι  πληροϕορ�ες  που  αϕορο!ν  σε  προσδιοριζ�µενα  � 

αναγνωρ�σιµα  πρ�σωπα  (″∆εδοµ�να  Προσωπικο!  Χαρακτ�ρα″) �χουν  διαγραϕε�  απ�  

τη  Μηχαν�  (στο  βαθµ�  που  αυτ�  ε�ναι  τεχνικ�  εϕικτ�),  (β)  να  επιτρ�πετε  στον  

Παροχ�α  Υπηρεσι#ν  � σε  προµηθευτ�  να  επεξεργαστε�  οποιαδ�ποτε  ∆εδοµ�να  

Προσωπικο!  Χαρακτ�ρα  που  τυχ�ν  �χουν  παραµε�νει  στη  Μηχαν�,  �πως  ο 

Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν  κρ�νει  αναγκα�ο  για  την  εκπλ�ρωση  του  υποχρε#σε#ν  

της/του  στα  πλα�σια  της  παρο!σας  ∆�λωσης  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  

(συµπεριλαµβανοµ�νης  της  αποστολ�ς  της  Μηχαν�ς  για  τ�τοια  επεξεργασ�α  σε  

�λλα  κ�ντρα  υπηρεσι#ν  αν�  τον  κ�σµο)  και  (γ)  να  εξασϕαλ�ζετε  �τι  η εν  λ�γω  

επεξεργασ�α  ε�ναι  σ!µϕωνη  µε  οποιουσδ�ποτε  ν�µους  σχετικ�  µε  την  επεξεργασ�α  

∆εδοµ�νων  Προσωπικο!  Χαρακτ�ρα.

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης  

Η  Lenovo  ε�ναι  υπε!θυνη  για  απ#λεια  της  Μηχαν�ς  � πρ�κληση  ζηµ�ας  σε  αυτ�  µ�νο  

�σο  η Μηχαν�  βρ�σκεται  1)  στην  κατοχ�  του  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν  � 2) σε  

διαµετακ�µιση,  στις  περιπτ#σεις  στις  οπο�ες  η Lenovo  ε�ναι  υπε!θυνη  για  τα  �ξοδα  

µεταϕορ�ς.  

Ο!τε  η Lenovo  ο!τε  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν  ϕ�ρουν  καµ�α  ευθ!νη  για  οποιεσδ�ποτε  

εµπιστευτικ�ς,  αποκλειστικο!  χαρακτ�ρα  � προσωπικ�ς  πληροϕορ�ες  σας  που  

περι�χονται  σε  µια  Μηχαν�  την  οπο�α  επιστρ�ϕετε  για  οποιονδ�ποτε  λ�γο.  Πρ�πει  να  

αϕαιρε�τε  �λες  τις  πληροϕορ�ες  αυτο!  του  ε�δους  πριν  επιστρ�ψετε  τη  Μηχαν�.  
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Ενδ�χεται  να  προκ!ψουν  περιστ�σεις  κατ�  τις  οπο�ες,  λ�γω  αθ�τησης  συµβατικ�ς  

υποχρ�ωσης  εκ  µ�ρους  της  Lenovo  � λ�γω  �λλης  ευθ!νης,  θα  δικαιο!στε  να  λ�βετε  

αποζηµ�ωση  απ�  τη  Lenovo.  Σε  κ�θε  τ�τοια  περ�πτωση,  ανεξ�ρτητα  απ�  τη  β�ση  επ�  της  

οπο�ας  δικαιο!στε  να  εγε�ρετε  αξ�ωση  αποζηµ�ωσης  εναντ�ον  της  Lenovo  

(συµπεριλαµβανοµ�νης  της  ουσι#δους  αθ�τησης  συµβατικ#ν  �ρων,  αµ�λειας,  ψευδο!ς  

δ�λωσης  � �λλης  αξ�ωσης  που  απορρ�ει  απ�  σ!µβαση  � αδικοπραξ�α),  εκτ�ς  απ�  

οποιαδ�ποτε  ευθ!νη  της  οπο�ας  δεν  ε�ναι  δυνατ�ς  ο αποκλεισµ�ς  � περιορισµ�ς  β�σει  

του  εϕαρµοστ�ου  δικα�ου,  η Lenovo  δεν  ϕ�ρει  ευθ!νη  παρ�  µ�νο  για  τα  εξ�ς:  

1.    αποζηµ�ωση  για  σωµατικ�  βλ�βη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  θαν�του)  και  αποζηµ�ωση  

κινητ�ς  και  ακ�νητης  προσωπικ�ς  περιουσ�ας  για  την  οπο�α  η Lenovo  ευθ!νεται  

κατ�  το  ν�µο,  και  

2.    οποιαδ�ποτε  �λλη  θετικ�  �µεση  ζηµ�α,  �ως  το  ποσ�  που  καταβ�λατε  για  τη  Μηχαν�  

που  αποτελε�  το  αντικε�µενο  της  αξ�ωσης.

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

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

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

Υπηρεσι#ν  σας.  

ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ∆ΕΝ  ΦΕΡΟΥΝ  ΕΥΘΥΝΗ  Η LENOVO,  ΟΙ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ,  ΟΙ  ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ  _  ΟΙ  ΠΑΡΟΧΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ  ΓΙΑ  

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

ΤΗΝ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ:  1)  ΑΞΙΩΣΕΙΣ  ΤΡΙΤΩΝ  ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΣΑΣ  

ΓΙΑ  ΖΗΜΙΕΣ  (ΕΚΤΟΣ  ΤΩΝ  ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ),  2) ΑΠΩΛΕΙΑ  _  ΠΡΟΚΛΗΣΗ  

ΖΗΜΙΑΣ  ΣΕ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ,  3) ΕΙ∆ΙΚΕΣ,  ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ  _  ΕΜΜΕΣΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  

_  ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  _  4)  ΑΠΩΛΕΙΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,  ΕΣΟ∆ΩΝ,  ΑΫΛΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  

ΑΞΙΑΣ  _  ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ  ΚΕΡ∆ΩΝ.  ΣΕ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΧΩΡΕΣ  _  

∆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.  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο  

Και  τα  δ!ο  µ�ρη  συναινο!ν  στην  εϕαρµογ�  της  νοµοθεσ�ας  της  χ#ρας  στην  οπο�α  

αποκτ�σατε  τη  Μηχαν�  �σον  αϕορ�  στην  ισχ!,  ερµηνε�α  και  εκτ�λεση  �λων  των  

δικαιωµ�των,  καθηκ�ντων  και  υποχρε#σεων  και  των  δ!ο  µερ#ν  που  απορρ�ουν  απ�,  � 

σχετ�ζονται  καθ’  οποιονδ�ποτε  τρ�πο  µε,  τα  θ�µατα  που  καλ!πτει  η παρο!σα  ∆�λωση  

Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης,  χωρ�ς  να  λαµβ�νονται  υπ�ψη  τυχ�ν  αντιθ�σεις  αρχ#ν  

δικα�ου.  

ΟΙ  ΠΑΡΟΥΣΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΟΥΝ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΝΟΜΙΚΑ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,  ΕΝΩ  ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ  ΑΝΑΛΟΓΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.  

∆ικαιοδοσ�α  

@λα  τα  δικαι#µατα,  τα  καθ�κοντα  και  οι  υποχρε#σεις  µας  υπ�κεινται  στη  δικαιοδοσ�α  

των  δικαστηρ�ων  της  χ#ρας  στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη  Μηχαν�.  
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Μ�ρος 2 - >ροι που Εµππτουν στο ∆καιο κ�θε Κρ�τους 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΝΟΤΙΑ  ΑΜΕΡΙΚΗ  

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�διο  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  το  Τακτικ�  Εµπορικ�  ∆ικαστ�ριο  

της  π�λης  του  Μπου�νος  |ιρες.  

ΒΟΛΙΒΙΑ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  τα  δικαστ�ρια  της  π�λης  του  Λα  

Παζ.  

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  τα  δικαστ�ρια  του  Ρ�ο  ντε  

Τζαν�ιρο.  

ΧΙΛΗ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  τα  Αστικ�  ∆ικαστ�ρια  του  

Σαντι�γκο.  

ΚΟΛΟΜΒΙΑ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�διοι  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  οι  ∆ικαστ�ς  της  ∆ηµοκρατ�ας  της  

Κολοµβ�ας.  

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�διοι  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  οι  ∆ικαστ�ς  του  Κ�το.  

ΜΕΞΙΚΟ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  τα  Οµοσπονδιακ�  ∆ικαστ�ρια  της  

Οµοσπονδιακ�ς  Περιϕ�ρειας  της  Π�λης  του  Μεξικο!.  

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  τα  δικαστ�ρια  της  π�λης  του  

Ασουνσι�ν.  

ΠΕΡΟΥ  

∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�διοι  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  οι  ∆ικαστ�ς  και  τα  ∆ικαστ�ρια  

της  ∆ικαστικ�ς  Περιϕ�ρειας  της  Λ�µα.  
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Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Στο  τ�λος  αυτο	  του  �ρθρου  προστ�θενται  τα  ακ$λουθα:  

Σ!µϕωνα  µε  το  �ρθρο  1328  του  Αστικο!  Κ#δικα  του  Περο!,  οι  περιορισµο�  και  οι  

εξαιρ�σεις  που  καθορ�ζονται  στο  παρ�ν  �ρθρο  δεν  θα  ισχ!ουν  για  ζηµ�ες  που  

οϕε�λονται  σε  δ�λο  (″dolo″) � βαρει�  αµ�λεια  (″culpa  inexcusable″) της  Lenovo.  

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  τα  ∆ικαστ�ρια  της  Π�λης  του  

Μοντεβιδ�ο.  

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
∆ικαιοδοσ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  µετ�  την  πρ'τη  πρ$ταση:  

Αποκλειστικ�  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  οποιασδ�ποτε  αντιδικ�ας  που  απορρ�ει  απ�  

την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ε�ναι  τα  ∆ικαστ�ρια  της  

Μητροπολιτικ�ς  Περιοχ�ς  της  Π�λης  του  Καρ�κας.  

ΒΟΡΕΙΑ  ΑΜΕΡΙΚΗ  

Π	ς  να  λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  τα  ακ$λουθα:  

Για  να  σας  παρασχεθο!ν  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης  απ�  το  τµ�µα  παροχ�ς  υπηρεσι#ν  της  

IBM  στον  Καναδ�  � τις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  καλ�στε  στον  αριθµ�  1-800-IBM-SERV  

(426-7378).  

ΚΑΝΑ∆ΑΣ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ$λουθα  αντικαθιστο	ν  την  περ�πτωση  1 αυτο	  του  �ρθρου:  

1.  αποζηµ�ωση  για  σωµατικ�  βλ�βη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  του  θαν�του)  � ϕθορ�  

ακ�νητης  και  κινητ�ς  περιουσ�ας  οϕειλ�µενη  σε  αµ�λεια  της  Lenovo,  και  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η  ακ$λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη  ϕρ�ση  "νοµοθεσ�ας  της  χ'ρας  στην  

οπο�α  αποκτ�σατε  τη  Μηχαν�"  στην  πρ'τη  πρ$ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Επαρχ�ας  του  Οντ�ριο  

ΗΝΩΜΕΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η  ακ$λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη  ϕρ�ση  "νοµοθεσ�ας  της  χ'ρας  στην  

οπο�α  αποκτ�σατε  τη  Μηχαν�"  στην  πρ'τη  πρ$ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Πολιτε�ας  της  Ν�ας  Υ�ρκης  

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ  

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  

Τι  καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θεται  η ακ$λουθη  παρ�γραϕος:  

Οι  εγγυ�σεις  που  καθορ�ζονται  στο  παρ�ν  �ρθρο  ε�ναι  επιπρ�σθετες  σε  οποιαδ�ποτε  

δικαι#µατα  τυχ�ν  �χετε  µε  β�ση  το  Ν�µο  περ�  Εµπορικ#ν  Πρακτικ#ν  του  1974  (Trade  

Practices  Act  1974)  � �λλη  παρεµϕερ�  νοµοθεσ�α  και  περιορ�ζονται  µ�νο  στο  βαθµ�  που  

επιτρ�πεται  απ�  την  εϕαρµοστ�α  νοµοθεσ�α.  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  τα  ακ$λουθα:  

Σε  περ�πτωση  που  η Lenovo  αθετ�σει  �ρο  � εγγ!ηση  τεκµαιρ�µενη  απ�  το  Ν�µο  περ�  

Εµπορικ#ν  Πρακτικ#ν  του  1974  (Trade  Practices  Act  1974)  � �λλη  παρεµϕερ�  

νοµοθεσ�α,  η ευθ!νη  της  Lenovo  περιορ�ζεται  στην  επισκευ�  � αντικατ�σταση  των  

αγαθ#ν  � στην  προµ�θεια  ισοδ!ναµων  αγαθ#ν.  Στην  περ�πτωση  κατ�  την  οπο�α  ο εν  

λ�γω  �ρος  � εγγ!ηση  σχετ�ζεται  µε  δικα�ωµα  π#λησης,  νοµικ#ς  τακτοποιηµ�νη  κατοχ�  

(quiet  possession)  � καθαρ�  τ�τλο,  � τα  αγαθ�  ε�ναι  του  ε�δους  που  συν�θως  αποκτ#νται  

για  προσωπικ�  � οικιακ�  χρ�ση  � καταν�λωση,  δεν  ισχ!ει  καν�νας  απ�  τους  

περιορισµο!ς  της  παρο!σας  παραγρ�ϕου.  
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Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η ακ$λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη  ϕρ�ση"νοµοθεσ�ας  της  χ#ρας  

στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη  Μηχαν�″  στην  πρ'τη  πρ$ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Πολιτε�ας  � Επικρ�τειας  

ΚΑΜΠΟΤΖΗ  ΚΑΙ  ΛΑΟΣ  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η ακ$λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη  ϕρ�ση  "νοµοθεσ�ας  της  χ#ρας  

στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη  Μηχαν�"  στην  πρ'τη  πρ$ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Πολιτε�ας  της  Ν�ας  Υ�ρκης  των  Ηνωµ�νων  Πολιτει#ν  Αµερικ�ς  

ΚΑΜΠΟΤΖΗ,  ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ  ΚΑΙ  ΛΑΟΣ  

∆ιαιτησ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  κ�τω  απ$  αυτ�  την  επικεϕαλ�δα:  

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

∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  θα  γ�νεται  µε  διαιτησ�α  η οπο�α  θα  λαµβ�νει  χ#ρα  

στη  Σιγκαπο!ρη  σ!µϕωνα  µε  τους  εκ�στοτε  ισχ!οντες  Καν�νες  ∆ιαιτησ�ας  του  

∆ιεθνο!ς  Κ�ντρου  ∆ιαιτησ�ας  της  Σιγκαπο!ρης  (Singapore  International  Arbitration  

Center)  (″Καν�νες  SIAC″). Η  απ�ϕαση  της  διαιτησ�ας  θα  ε�ναι  οριστικ�  και  δεσµευτικ�  

για  τα  µ�ρη,  χωρ�ς  δυνατ�τητα  �ϕεσης,  θα  υποβ�λλεται  εγγρ�ϕως  και  θα  αναϕ�ρει  τα  

πραγµατικ�  περιστατικ�  και  τα  νοµικ�  συµπερ�σµατα.  

Οι  διαιτητ�ς  θα  ε�ναι  τρεις  και  κ�θε  �να  απ�  τα  µ�ρη  θα  �χει  το  δικα�ωµα  να  ορ�σει  �ναν  

εξ  αυτ#ν.  Οι  δ!ο  διαιτητ�ς  που  θα  οριστο!ν  απ�  τα  µ�ρη  θα  ορ�σουν  �ναν  τρ�το  διαιτητ�  

που  θα  προεδρε!σει  της  διαδικασ�ας.  Σε  περ�πτωση  που  η θ�ση  του  προεδρε!οντος  

µε�νει  κεν�,  θα  καλυϕθε�  απ�  τον  πρ�εδρο  του  SIAC.  Η πλ�ρωση  κ�θε  �λλης  κεν�ς  

θ�σης  θα  γ�νεται  απ�  το  υπε!θυνο  προς  το!το  µ�ρος.  Η διαδικασ�α  θα  συνεχ�ζεται  απ�  

το  στ�διο  στο  οπο�ο  βρισκ�ταν  �ταν  �µεινε  κεν�  η θ�ση.  

Ε�ν  κ�ποιο  απ�  τα  δι�δικα  µ�ρη  αρνηθε�  � για  οποιονδ�ποτε  �λλο  λ�γο  δεν  ορ�σει  

διαιτητ�  εντ�ς  30  ηµερ#ν  απ�  τον  ορισµ�  διαιτητ�  απ�  το  �λλο  µ�ρος,  ο διαιτητ�ς  που  

ορ�στηκε  πρ#τος  θα  ε�ναι  ο µοναδικ�ς  διαιτητ�ς,  υπ�  την  προϋπ�θεση  �τι  ο διορισµ�ς  

του  �γινε  µε  �γκυρο  και  σωστ�  τρ�πο.  

@λες  οι  διαδικασ�ες  θα  διεξαχθο!ν  στην  αγγλικ�  γλ#σσα,  συµπεριλαµβανοµ�νων  �λων  

των  εγγρ�ϕων  που  θα  υποβληθο!ν  σε  αυτ�ς.  Η  αγγλικ�  �κδοση  της  παρο!σας  ∆�λωσης  

Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  κατισχ!ει  οποιασδ�ποτε  �λλης  �κδοσης  σε  �λλη  γλ#σσα.  

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΧΟΝΓΚ  ΚΟΝΓΚ  ΚΑΙ  ΜΑΚΑΟ  ΤΗΣ  ΚΙΝΑΣ  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η ακ$λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη  ϕρ�ση  "νοµοθεσ�ας  της  χ#ρας  

στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη  Μηχαν�"  στην  πρ'τη  πρ$ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Ειδικ�ς  ∆ιοικητικ�ς  Περιϕ�ρειας  (Special  Administrative  Region)  Χονγκ  

Κονγκ  της  Κ�νας  

ΙΝ∆ΙΑ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ$λουθα  αντικαθιστο	ν  τις  περιπτ'σεις  1 και  2 αυτο	  του  

�ρθρου:  

1.    αποζηµ�ωση  για  σωµατικ�  βλ�βη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  του  θαν�του)  � ϕθορ�  

ακ�νητης  και  κινητ�ς  περιουσ�ας,  στο  βαθµ�  που  οϕε�λεται  σε  αµ�λεια  της  Lenovo,  

και  

2.    σε  �,τι  αϕορ�  οποιαδ�ποτε  �λλη  θετικ�  ζηµ�α  που  προκ!πτει  σε  οποιαδ�ποτε  

περ�πτωση  παρ�λειψης  εκ  µ�ρους  της  Lenovo,  η οπο�α  εµπ�πτει  � καθ’  οποιονδ�ποτε  

τρ�πο  σχετ�ζεται  µε  το  αντικε�µενο  της  παρο!σας  ∆�λωσης  Περιορισµ�νης  

Εγγ!ησης,  το  ποσ�  που  �χετε  καταβ�λει  για  τη  Μηχαν�  που  αποτελε�  το  

αντικε�µενο  της  αξ�ωσης.

∆ιαιτησ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  κ�τω  απ$  αυτ�  την  επικεϕαλ�δα:  

Η  οριστικ�  διευθ�τηση  διαϕορ#ν  που  απορρ�ουν  απ�  � σχετ�ζονται  µε  την  παρο!σα  
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∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  θα  γ�νεται  µε  διαιτησ�α  η οπο�α  θα  λαµβ�νει  χ#ρα  

στο  Bangalore  της  Ινδ�ας  σ!µϕωνα  µε  την  εκ�στοτε  ισχ!ουσα  νοµοθεσ�α  της  Ινδ�ας.  Η 

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

δυνατ�τητα  �ϕεσης,  θα  υποβ�λλεται  εγγρ�ϕως  και  θα  αναϕ�ρει  τα  πραγµατικ�  

περιστατικ�  και  τα  νοµικ�  συµπερ�σµατα.  

Οι  διαιτητ�ς  θα  ε�ναι  τρεις  και  κ�θε  �να  απ�  τα  µ�ρη  θα  �χει  το  δικα�ωµα  να  ορ�σει  �ναν  

εξ  αυτ#ν.  Οι  δ!ο  διαιτητ�ς  που  θα  οριστο!ν  απ�  τα  µ�ρη  θα  ορ�σουν  �ναν  τρ�το  διαιτητ�  

που  θα  προεδρε!σει  της  διαδικασ�ας.  Σε  περ�πτωση  που  η θ�ση  του  προεδρε!οντος  

µε�νει  κεν�,  θα  καλυϕθε�  απ�  τον  πρ�εδρο  του  ∆ικηγορικο!  Συλλ�γου  της  Ινδ�ας.  Η 

πλ�ρωση  κ�θε  �λλης  κεν�ς  θ�σης  θα  γ�νεται  απ�  το  υπε!θυνο  προς  το!το  µ�ρος.  Η  

διαδικασ�α  θα  συνεχ�ζεται  απ�  το  στ�διο  στο  οπο�ο  βρισκ�ταν  �ταν  �µεινε  κεν�  η θ�ση.  

Ε�ν  κ�ποιο  απ�  τα  δι�δικα  µ�ρη  αρνηθε�  � για  οποιονδ�ποτε  �λλο  λ�γο  δεν  ορ�σει  

διαιτητ�  εντ�ς  30  ηµερ#ν  απ�  τον  ορισµ�  διαιτητ�  απ�  το  �λλο  µ�ρος,  ο διαιτητ�ς  που  

ορ�στηκε  πρ#τος  θα  ε�ναι  ο µοναδικ�ς  διαιτητ�ς,  υπ�  την  προϋπ�θεση  �τι  ο διορισµ�ς  

του  �γινε  µε  �γκυρο  και  σωστ�  τρ�πο.  

@λες  οι  διαδικασ�ες  θα  διεξαχθο!ν  στην  αγγλικ�  γλ#σσα,  συµπεριλαµβανοµ�νων  �λων  

των  εγγρ�ϕων  που  θα  υποβληθο!ν  σε  αυτ�ς.  Η αγγλικ�  �κδοση  της  παρο!σας  ∆�λωσης  

Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  κατισχ!ει  οποιασδ�ποτε  �λλης  �κδοσης  σε  �λλη  γλ#σσα.  

ΙΑΠΩΝΙΑ  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θεται  η ακ$λουθη  πρ$ταση:
Οποιεσδ�ποτε  αµϕιβολ�ες  σχετικ�  µε  την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  

θα  επιλ!ονται  αρχικ#ς  µεταξ!  µας  σ!µϕωνα  µε  τις  αρχ�ς  της  καλ�ς  π�στης  και  της  

αµοιβα�ας  εµπιστοσ!νης.  

ΜΑΛΑΙΣΙΑ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Η λ�ξη  ″ΕΙ∆ΙΚΕΣ″ στην  περ�πτωση  3 της  π�µπτης  παραγρ�ϕου  

διαγρ�ϕεται.  

ΝΕΑ  ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ  

Τι  καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θεται  η ακ$λουθη  παρ�γραϕος:  

Οι  εγγυ�σεις  που  ορ�ζονται  στο  παρ�ν  �ρθρο  ε�ναι  επιπρ�σθετες  σε  οποιαδ�ποτε  

δικαι#µατα  τυχ�ν  �χετε  µε  β�ση  το  Ν�µο  περ�  Εγγυ�σεων  Καταναλωτ#ν  του  1993  

(Consumer  Guarantees  Act  1993)  � �λλο  ν�µο  για  τον  οπο�ο  δεν  υπ�ρχει  δυνατ�τητα  

αποκλεισµο!  � περιορισµο!.  Ο Ν�µος  περ�  Εγγυ�σεων  Καταναλωτ#ν  του  1993  δεν  

ισχ!ει  για  την  περ�πτωση  οποιωνδ�ποτε  αγαθ#ν  που  παρ�χει  η Lenovo  ε�ν  τα  αγαθ�  

προορ�ζονται  να  εξυπηρετ�σουν  επιχειρηµατικο!ς  σκοπο!ς  �πως  αυτο�  ορ�ζονται  στο  

Ν�µο.  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  τα  ακ$λουθα:
Σε  περ�πτωση  που  η απ�κτηση  των  Μηχαν#ν  δεν  εξυπηρετε�  επιχειρηµατικο!ς  σκοπο!ς  

�πως  αυτο�  ορ�ζονται  στο  Ν�µο  περ�  Εγγυ�σεων  Καταναλωτ#ν  του  1993,  οι  περιορισµο�  

του  παρ�ντος  �ρθρου  υπ�κεινται  στους  περιορισµο!ς  του  εν  λ�γω  Ν�µου.  

ΛΑΪΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΗΣ  ΚΙΝΑΣ  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  Η  ακ$λουθη  ϕρ�ση  αντικαθιστ�  τη  ϕρ�ση  ″νοµοθεσ�ας  της  χ#ρας  

στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη  Μηχαν�″  στην  πρ'τη  πρ$ταση:  

νοµοθεσ�ας  της  Πολιτε�ας  της  Ν�ας  Υ�ρκης  των  Ηνωµ�νων  Πολιτει#ν  Αµερικ�ς  (εκτ�ς  

ε�ν  �λλως  ορ�ζεται  απ�  το  τοπικ�  δ�καιο)  

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  

Περιορισµ�ς  ευθ�νης:  Η περ�πτωση  3 της  π�µπτης  παραγρ�ϕου  αντικαθ�σταται  απ$  τα  

ακ$λουθα:
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ  ΚΑΙ  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ),  ΗΘΙΚΕΣ,  ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ  _  

ΕΜΜΕΣΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  _  ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ  

ΖΗΜΙΕΣ,  _  

∆ιαιτησ�α:  Τα  ακ�λουθα  προστ�θενται  κ�τω  απ�  αυτ�  την  επικεϕαλ�δα:  

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

∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  θα  γ�νεται  µε  διαιτησ�α  η οπο�α  θα  λαµβ�νει  χ#ρα  

στο  Metro  Manila  των  Φιλιππ�νων  σ!µϕωνα  µε  την  εκ�στοτε  ισχ!ουσα  νοµοθεσ�α  των  

Φιλιππ�νων.  Η  απ�ϕαση  της  διαιτησ�ας  θα  ε�ναι  οριστικ�  και  δεσµευτικ�  για  τα µ�ρη,  

χωρ�ς  δυνατ�τητα  �ϕεσης,  θα  υποβ�λλεται  εγγρ�ϕως  και  θα  αναϕ�ρει  τα  πραγµατικ�  

περιστατικ�  και  τα  νοµικ�  συµπερ�σµατα.  

Οι  διαιτητ�ς  θα  ε�ναι  τρεις  και  κ�θε  �να  απ�  τα  µ�ρη  θα  �χει  το  δικα�ωµα  να  ορ�σει  �ναν  

εξ  αυτ#ν.  Οι  δ!ο  διαιτητ�ς  που  θα  οριστο!ν  απ�  τα  µ�ρη  θα  ορ�σουν  �ναν  τρ�το  διαιτητ�  

που  θα  προεδρε!σει  της  διαδικασ�ας.  Σε  περ�πτωση  που  η θ�ση  του  προεδρε!οντος  

µε�νει  κεν�,  θα  καλυϕθε�  απ�  τον  πρ�εδρο  του  Κ�ντρου  Επ�λυσης  ∆ιεν�ξεων  των  

Φιλιππ�νων  (Philippine  Dispute  Resolution  Center,  Inc.).  Η πλ�ρωση  κ�θε  �λλης  κεν�ς  

θ�σης  θα  γ�νεται  απ�  το  υπε!θυνο  προς  το!το  µ�ρος.  Η διαδικασ�α  θα  συνεχ�ζεται  απ�  

το  στ�διο  στο  οπο�ο  βρισκ�ταν  �ταν  �µεινε  κεν�  η θ�ση.  

Ε�ν  κ�ποιο  απ�  τα  δι�δικα  µ�ρη  αρνηθε�  � για  οποιονδ�ποτε  �λλο  λ�γο  δεν  ορ�σει  

διαιτητ�  εντ�ς  30  ηµερ#ν  απ�  τον  ορισµ�  διαιτητ�  απ�  το  �λλο  µ�ρος,  ο διαιτητ�ς  που  

ορ�στηκε  πρ#τος  θα  ε�ναι  ο µοναδικ�ς  διαιτητ�ς,  υπ�  την  προϋπ�θεση  �τι  ο διορισµ�ς  

του  �γινε  µε  �γκυρο  και  σωστ�  τρ�πο.  

@λες  οι  διαδικασ�ες  θα  διεξαχθο!ν  στην  αγγλικ�  γλ#σσα,  συµπεριλαµβανοµ�νων  �λων  

των  εγγρ�ϕων  που  θα  υποβληθο!ν  σε  αυτ�ς.  Η  αγγλικ�  �κδοση  της  παρο!σας  ∆�λωσης  

Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  κατισχ!ει  οποιασδ�ποτε  �λλης  �κδοσης  σε  �λλη  γλ#σσα.  

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Οι  λ�ξεις  ″ΕΙ∆ΙΚΕΣ″ και  ″ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ″ στην  περ�πτωση  3 της  

π�µπτης  παραγρ�ϕου  διαγρ�ϕονται.  

ΕΥΡΩΠΗ,  ΜΕΣΗ  ΑΝΑΤΟΛΗ  ΚΑΙ  ΑΦΡΙΚΗ  (EMEA)  

ΟΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ  ΟΡΟΙ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΣΕ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΧΩΡΕΣ  ΕΜΕΑ:  

Οι  �ροι  που  περι�χονται  στην  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  ισχ!ουν  για  

Μηχαν�ς  που  �χουν  αγοραστε�  απ�  τη  Lenovo  � απ�  µεταπωλητ�  της  Lenovo.  

Π	ς  να  λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης:  

Η  ακ$λουθη  παρ�γραϕος  προστ�θεται  στη∆υτικ�  Ευρ�πη  (6γιος  Μαρ�νος,  Ανδ$ρα,  Αυστρ�α,  

Κρ�τος  του  Βατικανο	,  Β�λγιο,  Γαλλ�α,  Γερµαν�α,  ∆αν�α,  Ελβετ�α,  Ελλ�δα,  Εσθον�α,  

Ηνωµ�νο  Βασ�λειο,  Ιρλανδ�α,  Ισλανδ�α,  Ισπαν�α,  Ιταλ�α,  Κ	προς,  Λετον�α,  Λιθουαν�α,  

Λιχτενστ�ιν,  Λουξεµβο	ργο,  Μ�λτα,  Μονακ$,  Νορβηγ�α,  Ολλανδ�α,  Ουγγαρ�α,  Πολων�α,  

Πορτογαλ�α,  Σλοβακ�α,  Σλοβεν�α,  Σουηδ�α,  Τσεχικ�  ∆ηµοκρατ�α,  Φινλανδ�α,  και  κ�θε  �λλη  

χ'ρα  που  θα  ενταχθε�  στην  Ευρωπαϊκ�  >νωση,  απ$  την  ηµεροµην�α  προσχ'ρησης):  

Η  εγγ!ηση  για  Μηχαν�ς  που  �χουν  αποκτηθε�  στη  ∆υτικ�  Ευρ#πη  θα  �χει  ισχ!  και  

εϕαρµογ�  σε  �λες  τις  χ#ρες  της  ∆υτικ�ς  Ευρ#πης,  εϕ�σον  οι  Μηχαν�ς  �χουν  

ανακοινωθε�  και  καταστε�  διαθ�σιµες  στις  εν  λ�γω  χ#ρες.  

Ε�ν  αγορ�σατε  µια  Μηχαν�  σε  κ�ποια  απ�  τις  χ#ρες  της  ∆υτικ�ς  Ευρ#πης,  µπορε�τε  να  

λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης  για  τη  Μηχαν�  αυτ�  σε  οποιαδ�ποτε  απ�  αυτ�ς  τις  χ#ρες  

απ�  �ναν  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν,  υπ�  την  προϋπ�θεση  �τι  η Μηχαν�  �χει  ανακοινωθε�  

και  διατ�θεται  απ�  τη  Lenovo  στη  χ#ρα  στην  οπο�α  επιθυµε�τε  να  λ�βετε  υπηρεσ�ες.  
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Ε�ν  αγορ�σατε  Μηχαν�  Personal  Computer  στην  Αλβαν�α,  την  Αρµεν�α,  τη  

Βοσν�α-Ερζεγοβ�νη,  τη  Βουλγαρ�α,  τη  Γεωργ�α,  την  Οµοσπονδιακ�  ∆ηµοκρατ�α  της  

Γιουγκοσλαβ�ας,  το  Καζακστ�ν,  την  Κιργιζ�α,  την  Κροατ�α,  τη  Μολδαβ�α,  τη  

Λευκορωσ�α,  την  Ουγγαρ�α,  την  Ουκραν�α,  την  Πρ#ην  Γιουγκοσλαβικ�  ∆ηµοκρατ�α  

της  Μακεδον�ας  (FYROM),  την  Πολων�α,  τη  Ρουµαν�α,  τη  Ρωσ�α,  τη  Σλοβακ�α,  τη  

Σλοβεν�α  � την  Τσεχικ�  ∆ηµοκρατ�α,  µπορε�τε  να  λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης  για  τον  

υπολογιστ�  αυτ�  σε  οποιαδ�ποτε  απ�  αυτ�ς  τις  χ#ρες  απ�  �ναν  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν,  

υπ�  την  προϋπ�θεση  �τι  η Μηχαν�  �χει  ανακοινωθε�  και  διατ�θεται  απ�  τη  Lenovo  στη  

χ#ρα  στην  οπο�α  επιθυµε�τε  να  λ�βετε  υπηρεσ�ες.  

Ε�ν  �χετε  αγορ�σει  Μηχαν�  σε  χ#ρα  της  Μ�σης  Ανατολ�ς  � της  Αϕρικ�ς,  µπορε�τε  

να  λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης  για  τη  Μηχαν�  αυτ�  απ�  �ναν  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν  στη  

χ#ρα  αγορ�ς,  υπ�  την  προϋπ�θεση  �τι  η Μηχαν�  �χει  ανακοινωθε�  και  διατ�θεται  απ�  

τη  Lenovo  στη  συγκεκριµ�νη  χ#ρα.  Οι  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης  στην  Αϕρικ�  ε�ναι  

διαθ�σιµες  σε  ακτ�να  50  χιλιοµ�τρων  απ�  �ναν  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν.  Ε�στε  υπε!θυνος  

για  τα  �ξοδα  µεταϕορ�ς  για  Μηχαν�ς  που  βρ�σκονται  σε  απ�σταση  µεγαλ!τερη  των  50 

χιλιοµ�τρων  απ�  �ναν  Παροχ�α  υπηρεσι#ν.  

Εϕαρµοστ�ο  ∆�καιο:  

Η  ϕρ�ση  ″νοµοθεσ�ας  της  χ#ρας  στην  οπο�α  αποκτ�σατε  τη  Μηχαν�″  αντικαθ�σταται  

απ�  τη  ϕρ�ση:  

1)  ″νοµοθεσ�ας  της  Αυστρ�ας″ στις  χ#ρες  Αλβαν�α,  Αρµεν�α,  Αζερµπαϊτζ�ν,  Λευκορωσ�α,  

Βοσν�α/Ερζεγοβ�νη,  Βουλγαρ�α,  Κροατ�α,  Γεωργ�α,  Ουγγαρ�α,  Καζακστ�ν,  Κιργιζ�α,  ΠΓ∆  

Μακεδον�ας  (FYROM),  Μολδαβ�α,  Πολων�α,  Ρουµαν�α,  Ρωσ�α,  Σλοβακ�α,  Σλοβεν�α,  

Τατζικιστ�ν,  Τουρκµενιστ�ν,  Ουκραν�α,  Ουζµπεκιστ�ν  και  Οµοσπονδιακ�  ∆ηµοκρατ�α  

της  Γιουγκοσλαβ�ας, 2)  ″νοµοθεσ�ας  της  Γαλλ�ας″  στις  χ#ρες  Αλγερ�α,  Μπ�νιν,  

Μπουρκ�να  Φ�σο,  Καµερο�ν,  Ν�σοι  Πρ�σινου  Ακρωτηρ�ου,  Κεντροαϕρικανικ�  

∆ηµοκρατ�α,  Τσαντ,  Κοµ�ρες,  ∆ηµοκρατ�α  του  Κονγκ�,  Τζιµπουτ�,  Λαϊκ�  ∆ηµοκρατ�α  του  

Κονγκ�,  Ισηµεριν�  Γουιν�α,  Γαλλικ�  Γουι�να,  Γαλλικ�  Πολυνησ�α,  Γκαµπ�ν,  Γκ�µπια,  

Γουιν�α,  Γουιν�α-Μπισ�ου,  Ακτ�  Ελεϕαντ�δοντος,  Λ�βανος,  Μαδαγασκ�ρη,  Μ�λι,  

Μαυριταν�α,  Μαυρ�κιος,  Μαγι�τ,  Μαρ�κο,  Ν�α  Καληδον�α,  Ν�γηρ,  Ρεϋνι�ν,  Σενεγ�λη,  

Σεϋχ�λλες,  Τ�γκο,  Τυνησ�α,  Βανου�του  και  Ν�σοι  Ουαλλ�ς  και  Φουτουν�, 3) 

″νοµοθεσ�ας  της  Φινλανδ�ας″ στις  χ#ρες  Εσθον�α,  Λετον�α  και  Λιθουαν�α, 4) 

″νοµοθεσ�ας  της  Αγγλ�ας″  στις  χ#ρες  Ανγκ�λα,  Μπαχρ�ιν,  Μποτσου�να,  Μπουρο�ντι,  

Α�γυπτος,  Ερυθρα�α,  Αιθιοπ�α,  Γκ�να,  Ιορδαν�α,  Κ�νυα,  Κουβ�ιτ,  Λιβερ�α,  Μαλ�ουι,  

Μ�λτα,  Μοζαµβ�κη,  Νιγηρ�α,  Οµ�ν,  Πακιστ�ν,  Κατ�ρ,  Ρου�ντα,  Σ�ο  Τοµ�,  Σαουδικ�  

Αραβ�α,  Σι�ρα  Λε�νε,  Σοµαλ�α,  Τανζαν�α,  Ουγκ�ντα,  Ηνωµ�να  Αραβικ�  Εµιρ�τα,  

Ηνωµ�νο  Βασ�λειο,  ∆υτικ�  �χθη/Γ�ζα,  Υεµ�νη,  Ζ�µπια,  Ζιπµπ�µπουε, και  5) 

″νοµοθεσ�ας  της  Ν�τιας  Αϕρικ�ς″  στις  χ#ρες  Ν�τια  Αϕρικ�,  Ναµ�µπια,  Λεσ�το  και  

Σουαζιλ�νδη.  

∆ικαιοδοσ�α:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  οι ακ$λουθες  εξαιρ�σεις:  

1)  Στην  Αυστρ�α, αρµ�διο  για  την  εκδ�καση  �λων  των  διαϕορ#ν  που  απορρ�ουν  απ�  την  

παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  και  σχετ�ζονται  µε  αυτ�ν,  

συµπεριλαµβανοµ�νης  της  !παρξ�ς  της,  θα  ε�ναι  το  αρµ�διο  δικαστ�ριο  της  Βι�ννης  της  

Αυστρ�ας  (Inner-City),  2) στις  χ#ρες  Ανγκ�λα,  Μπαχρ�ιν,  Μποτσου�να,  Μπουρο�ντι,  

Α�γυπτος,  Ερυθρα�α,  Αιθιοπ�α,  Γκ�να,  Ιορδαν�α,  Κ�νυα,  Κουβ�ιτ,  Λιβερ�α,  Μαλ�ουι,  

Μ�λτα,  Μοζαµβ�κη,  Νιγηρ�α,  Οµ�ν,  Πακιστ�ν,  Κατ�ρ,  Ρου�ντα,  Σ�ο  Τοµ�,  Σαουδικ�  

Αραβ�α,  Σι�ρα  Λε�νε,  Σοµαλ�α,  Τανζαν�α,  Ουγκ�ντα,  Ηνωµ�να  Αραβικ�  Εµιρ�τα,  ∆υτικ�  

�χθη/Γ�ζα,  Υεµ�νη,  Ζ�µπια  και  Ζιµπ�µπουε, �λες  οι  διαϕορ�ς  που  απορρ�ουν  απ�  την  

παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  � σχετ�ζονται  µε  την  εκτ�λεσ�  της,  

συµπεριλαµβανοµ�νων  των  συνοπτικ#ν  διαδικασι#ν,  υπ�γονται  στην  αποκλειστικ�  

δικαιοδοσ�α  των  Αγγλικ#ν  δικαστηρ�ων,  3)  στο  Β�λγιο  και  το  Λουξεµβο�ργο, �λες  οι  

διαϕορ�ς  που  απορρ�ουν  απ�  την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  � 

σχετ�ζονται  µε  την  ερµηνε�α  � την  εκτ�λεσ�  της  θα  επιλ!ονται  σ!µϕωνα  µε  τη  

νοµοθεσ�α  της  χ#ρας  στην  οπο�α  βρ�σκεται  η �δρα  σας  �/και  οι εµπορικ�ς  σας  
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εγκαταστ�σεις  και  αποκλειστικ�  αρµ�δια  για  την  εκδ�κασ�  τους  θα  ε�ναι  τα  δικαστ�ρια  

της  πρωτε!ουσας  της  εν  λ�γω  χ#ρας,  4) στις  χ#ρες  Γαλλ�α,  Αλγερ�α,  Μπ�νιν,  

Μπουρκ�να  Φ�σο,  Καµερο�ν,  Ν�σοι  Πρ�σινου  Ακρωτηρ�ου,  Κεντροαϕρικανικ�  

∆ηµοκρατ�α,  Τσαντ,  Κοµ�ρες,  ∆ηµοκρατ�α  του  Κονγκ�,  Τζιµπουτ�,  Λαϊκ�  ∆ηµοκρατ�α  του  

Κονγκ�,  Ισηµεριν�  Γουιν�α,  Γαλλικ�  Γουι�να,  Γαλλικ�  Πολυνησ�α,  Γκαµπ�ν,  Γκ�µπια,  

Γουιν�α,  Γουιν�α-Μπισ�ου,  Ακτ�  Ελεϕαντ�δοντος,  Λ�βανος,  Μαδαγασκ�ρη,  Μ�λι,  

Μαυριταν�α,  Μαυρ�κιος,  Μαγι�τ,  Μαρ�κο,  Ν�α  Καληδον�α,  Ν�γηρ,  Ρεϋνι�ν,  Σενεγ�λη,  

Σεϋχ�λλες,  Τ�γκο,  Τυνησ�α,  Βανου�του  και  Ν�σοι  Ουαλλ�ς  και  Φουτουν�, αποκλειστικ�  

αρµ�διο  για  την  εκδ�καση  �λων  των  διαϕορ#ν  που  απορρ�ουν  απ�  την  παρο!σα  ∆�λωση  

Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  � σχετ�ζονται  µε  την  παραβ�αση  � εκτ�λεσ�  της,  

συµπεριλαµβανοµ�νων  των  συνοπτικ#ν  διαδικασι#ν,  θα  ε�ναι  το  Εµπορικ�  ∆ικαστ�ριο  

των  Παρισ�ων,  5)  στη  Ρωσ�α, αποκλειστικ�  αρµ�διο  για  την  εκδ�καση  �λων  των  

διαϕορ#ν  που  απορρ�ουν  απ�  την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  � 

σχετ�ζονται  µε  την  ερµηνε�α,  παραβ�αση,  καταγγελ�α,  ακ!ρωση  � εκτ�λεσ�  της  θα  ε�ναι  

το  ∆ιαιτητικ�  ∆ικαστ�ριο  της  Μ�σχας,  6) στις  χ#ρες  Ν�τια  Αϕρικ�,  Ναµ�µπια,  Λεσ�το  

και  Σουαζιλ�νδη, και  τα  δ!ο  µ�ρη  συµϕωνο!ν  �τι  αρµ�διο  για  την  επ�λυση  �λων  των  

διαϕορ#ν  που  σχετ�ζονται  µε  την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  θα  ε�ναι  

το  Αν#τατο  ∆ικαστ�ριο  του  Γιοχ�νεσµπουργκ,  7)  στην  Τουρκ�α, αρµ�δια  για  την  

επ�λυση  �λων  των  διαϕορ#ν  που  απορρ�ουν  απ�  � σχετ�ζονται  µε  την  παρο!σα  ∆�λωση  

Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  θα  ε�ναι  τα  Κεντρικ�  ∆ικαστ�ρια  της  Κωνσταντινο!πολης  

(Sultanahmet)  και  οι  Εκτελεστικ�ς  ∆ιευθ!νσεις  (Execution  Directorates)  της  

Κωνσταντινο!πολης,  8)  σε  κ�θε  µ�α  απ�  τις  ακ�λουθες  χ#ρες,  κ�θε  νοµικ�  αξ�ωση  που  

απορρ�ει  απ�  την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  θα  εκδικ�ζεται  

αποκλειστικ�  απ�  το  αρµ�διο  δικαστ�ριο  α)  της  Αθ�νας  στην  Ελλ�δα, β)  του  Τελ  

Αβ�β-Τζ�ϕα  στο  Ισρα�λ, γ) του  Μιλ�νο  στην  Ιταλ�α, δ) της  Λισαβ�νας  στην  Πορτογαλ�α  

και  ε)  της  Μαδρ�της  στην  Ισπαν�α, και  9) στο  Ηνωµ�νο  Βασ�λειο,  και  τα  δ!ο  µ�ρη  

συµϕωνο!ν  �τι  αρµ�δια  για  την  εκδ�καση  �λων  των  διαϕορ#ν  που  σχετ�ζονται  µε  την  

παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  θα  ε�ναι  τα  Αγγλικ�  δικαστ�ρια.  

∆ιαιτησ�α:  Τα  ακ$λουθα  προστ�θενται  κ�τω  απ$  αυτ�  την  επικεϕαλ�δα:  

Στις  χ#ρες  Αλβαν�α,  Αρµεν�α,  Αζερµπαϊτζ�ν,  Λευκορωσ�α,  Βοσν�α/Ερζεγοβ�νη,  

Βουλγαρ�α,  Κροατ�α,  Γεωργ�α,  Ουγγαρ�α,  Καζακστ�ν,  Κιργιζ�α,  ΠΓ∆  Μακεδον�ας  

(FYROM),  Μολδαβ�α,  Πολων�α,  Ρουµαν�α,  Ρωσ�α,  Σλοβακ�α,  Σλοβεν�α,  Τατζικιστ�ν,  

Τουρκµενιστ�ν,  Ουκραν�α,  Ουζµπεκιστ�ν  και  Οµοσπονδιακ�  ∆ηµοκρατ�α  της  

Γιουγκοσλαβ�ας, �λες  οι διαϕορ�ς  που  απορρ�ουν  απ�  τη  Σ!µβαση  � σχετ�ζονται  µε  

τυχ�ν  παραβ�αση,  καταγγελ�α  � ακ!ρωσ�  της  θα  επιλ!ονται  τελεσ�δικα  β�σει  των  

Καν�νων  ∆ιαιτησ�ας  και  Συµβιβασµο!  (Rules  of  Arbitration  and  Conciliation)  του  

∆ιεθνο!ς  Κ�ντρου  ∆ιαιτησ�ας  (International  Arbitral  Centre)  του  Οµοσπονδιακο!  

Οικονοµικο!  Επιµελητηρ�ου  (Federal  Economic  Chamber)  στη  Βι�ννη  (″Καν�νες  

Βι�ννης″)  απ�  τρεις  διαιτητ�ς  οι  οπο�οι  θα  ορ�ζονται  σ!µϕωνα  µε  τους  εν  λ�γω  καν�νες.  

Η  διαιτησ�α  θα  λαµβ�νει  χ#ρα  στη  Βι�ννη  της  Αυστρ�ας  και  η επ�σηµη  γλ#σσα  της  

διαδικασ�ας  θα  ε�ναι  τα  Αγγλικ�.  Η  απ�ϕαση  των  διαιτητ#ν  θα  ε�ναι  τελεσ�δικη  και  

δεσµευτικ�  και  για  τα  δ!ο  µ�ρη.  Κατ�  συν�πεια,  σ!µϕωνα  µε  την  παρ�γραϕο  598  (2)  του  

Αστικο!  Κ#δικα  της  Αυστρ�ας,  τα  συµβαλλ�µενα  µ�ρη  παραιτο!νται  ρητ#ς  απ�  την  

εϕαρµογ�  του  σχ�µατος  7 της  παραγρ�ϕου  595  (1)  του  Κ#δικα.  Ωστ�σο,  η Lenovo  

µπορε�  να  προσϕ!γει  σε  αρµ�διο  δικαστ�ριο  στη  χ#ρα  εγκατ�στασης.  

Στις  χ#ρες  Εσθον�α,  Λετον�α  και  Λιθουαν�α, �λες  οι  διαϕορ�ς  που  προκ!πτουν  σε  σχ�ση  

µε  την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  θα  διευθετο!νται  οριστικ�  µε  

διαιτησ�α  η οπο�α  θα  λαµβ�νει  χ#ρα  στο  Ελσ�νκι  της  Φινλανδ�ας  σ!µϕωνα  µε  την  

εκ�στοτε  ισχ!ουσα  νοµοθεσ�α  περ�  διαιτησ�ας  της  Φινλανδ�ας.  Κ�θε  συµβαλλ�µενο  

µ�ρος  θα  ορ�ζει  �να  διαιτητ�.  Οι  διαιτητ�ς  θα  ορ�ζουν  στη  συν�χεια  τον  προεδρε!οντα  

της  διαδικασ�ας.  Ε�ν  οι  διαιτητ�ς  δεν  µπορο!ν  να  συµϕων�σουν  στον  ορισµ�  του  

προεδρε!οντος,  τ�τε  αυτ�ς  θα  ορ�ζεται  απ�  Κεντρικ�  Εµπορικ�  Επιµελητ�ριο  του  

Ελσ�νκι.  
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  (ΕΕ)  

ΟΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ  ΟΡΟΙ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΣΕ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΧΩΡΕΣ  ΤΗΣ  ΕΕ:  

Η  εγγ!ηση  για  Μηχαν�ς  που  �χουν  αποκτηθε�  σε  χ#ρες  της  ΕΕ  θα  �χει  ισχ!  και  

εϕαρµογ�  σε  �λες  τις  χ#ρες  της  ΕΕ,  εϕ�σον  οι  Μηχαν�ς  �χουν  ανακοινωθε�  και  

καταστε�  διαθ�σιµες  στις  εν  λ�γω  χ#ρες.  

Π	ς  να  λ�βετε  υπηρεσ�ες  εγγ�ησης:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  τα  ακ$λουθα:  

Για  να  σας  παρασχεθο!ν  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης  απ�  το  τµ�µα  παροχ�ς  υπηρεσι#ν  της  

IBM  σε  χ#ρες  της  ΕΕ,  βλ.  τον  τηλεϕωνικ�  κατ�λογο  στο  Μ�ρος  3 - Πληροϕορ�ες  

σχετικ�  µε  την  Εγγ!ηση.  

Μπορε�τε  να  επικοινων�σετε  µε  το  τµ�µα  παροχ�ς  υπηρεσι#ν  της  IBM  στην  ακ�λουθη  

διε!θυνση:  

IBM  Warranty  & Service  Quality  Dept.  

PO  Box  30  

Spango  Valley  

Greenock  

PA16 0AH  - United  Kingdom  

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  

Οι  καταναλωτ�ς  �χουν  ν�µιµα  δικαι#µατα  β�σει  της  ισχ!ουσας  εθνικ�ς  νοµοθεσ�ας  που  

δι�πει  την  π#ληση  καταναλωτικ#ν  αγαθ#ν.  Τα  εν  λ�γω  δικαι#µατα  δεν  επηρε�ζονται  

απ�  τις  εγγυ�σεις  που  παρ�χονται  στην  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης.  

ΑΥΣΤΡΙΑ,  ∆ΑΝΙΑ,  ΕΛΒΕΤΙΑ,  ΕΛΛΑ∆Α,  ΙΣΠΑΝΙΑ,  ΙΤΑΛΙΑ,  ΝΟΡΒΗΓΙΑ,  

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ,  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,  ΣΟΥΗ∆ΙΑ,  ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ$λουθα  αντικαθιστο	ν  το �ρθρο  αυτ$  εξ  ολοκλ�ρου:  

Εκτ�ς  ε�ν  �λλως  προβλ�πεται  απ�  δι�ταξη  αναγκαστικο!  δικα�ου:  

1.    Η  ευθ!νη  της  Lenovo  για  οποιεσδ�ποτε  ζηµ�ες  και  απ#λειες  που  µπορε�  να  

απορρ�ουν  ως  συν�πεια  της  µη  εκπλ�ρωσης  των  υποχρε#σε#ν  της  β�σει  της  

παρο!σας  ∆�λωσης  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  � σε  σχ�ση  µε  αυτ�ν,  � λ�γω  

οποιασδ�ποτε  �λλης  αιτ�ας  που  σχετ�ζεται  µε  την  παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  

Εγγ!ησης,  περιορ�ζεται  στην  αποζηµ�ωση  µ�νο  για  τις  αποδεδειγµ�νες  ζηµ�ες  και  

απ#λειες  που  απορρ�ουν  ως  �µεση  και  ευθε�α  συν�πεια  της  µη  εκπλ�ρωσης  των  εν  

λ�γω  υποχρε#σεων  (ε�ν  ευθ!νεται  η Lenovo)  � της  εν  λ�γω  αιτ�ας,  για  µ�γιστο  ποσ�  

�σο  µε  τις  χρε#σεις  που  καταβ�λατε  για  τη  Μηχαν�.  

Ο  περιορισµ�ς  αυτ�ς  δεν  θα  ισχ!ει  στην  περ�πτωση  αποζηµ�ωσης  για  σωµατικ�  

βλ�βη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  του  θαν�του)  � αποζηµ�ωσης  κινητ�ς  και  ακ�νητης  

περιουσ�ας,  για  τις  οπο�ες  η Lenovo  ευθ!νεται  κατ�  το  ν�µο.  

2.    ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ∆ΕΝ  ΦΕΡΟΥΝ  ΕΥΘΥΝΗ  Η LENOVO,  ΟΙ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ,  ΟΙ  ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ  _  ΟΙ  ΠΑΡΟΧΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ  

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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ:  1)  ΑΠΩΛΕΙΑ  _  

ΠΡΟΚΛΗΣΗ  ΖΗΜΙΑΣ  ΣΕ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ,  2)  ΕΙ∆ΙΚΕΣ  _  ΕΜΜΕΣΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  _  

ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  3) ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ  

ΚΕΡ∆Η,  ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΟΥΝ  ΠΡΟΚΥΨΕΙ  ΩΣ  ΑΜΕΣΗ  ΣΥΝΕΠΕΙΑ  ΤΟΥ  

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ  ΤΙΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  _  4) ΑΠΩΛΕΙΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,  ΕΣΟ∆ΩΝ,  ΑΫΛΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  

ΑΞΙΑΣ  _  ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ  ΚΕΡ∆ΩΝ.  

ΓΑΛΛΙΑ  ΚΑΙ  ΒΕΛΓΙΟ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ$λουθα  αντικαθιστο	ν  το �ρθρο  αυτ$  εξ  ολοκλ�ρου:  

Εκτ�ς  ε�ν  �λλως  προβλ�πεται  απ�  δι�ταξη  αναγκαστικο!  δικα�ου:  

1.    Η  ευθ!νη  της  Lenovo  για  οποιεσδ�ποτε  ζηµ�ες  και  απ#λειες  που  µπορε�  να  

απορρ�ουν  ως  συν�πεια  της  µη  εκπλ�ρωσης  των  υποχρε#σε#ν  της  β�σει  της  

παρο!σας  ∆�λωσης  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  � σε  σχ�ση  µε  αυτ�ν,  περιορ�ζεται  
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στην  αποζηµ�ωση  µ�νο  για  τις  αποδεδειγµ�νες  ζηµ�ες  και  απ#λειες  που  απορρ�ουν  

ως  �µεση  και  ευθε�α  συν�πεια  της  µη  εκπλ�ρωσης  των  εν  λ�γω  υποχρε#σεων  (ε�ν  

ευθ!νεται  η Lenovo),  για  µ�γιστο  ποσ�  �σο  µε  τις  χρε#σεις  που  καταβ�λατε  για  τη  

Μηχαν�  που  προκ�λεσε  τις  ζηµ�ες.  

Ο  περιορισµ�ς  αυτ�ς  δεν  θα  ισχ!ει  στην  περ�πτωση  αποζηµ�ωσης  για  σωµατικ�  

βλ�βη  (συµπεριλαµβανοµ�νου  του  θαν�του)  � αποζηµ�ωσης  κινητ�ς  και  ακ�νητης  

περιουσ�ας,  για  τις  οπο�ες  η Lenovo  ευθ!νεται  κατ�  το  ν�µο.  

2.    ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ∆ΕΝ  ΦΕΡΟΥΝ  ΕΥΘΥΝΗ  Η  LENOVO,  ΟΙ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ,  ΟΙ  ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ  _  ΟΙ  ΠΑΡΟΧΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ  

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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ:  1)  ΑΠΩΛΕΙΑ  _  

ΠΡΟΚΛΗΣΗ  ΖΗΜΙΑΣ  ΣΕ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ,  2)  ΕΙ∆ΙΚΕΣ  _  ΕΜΜΕΣΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  _  

ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  3) ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ  

ΚΕΡ∆Η,  ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΟΥΝ  ΠΡΟΚΥΨΕΙ  ΩΣ  ΑΜΕΣΗ  ΣΥΝΕΠΕΙΑ  ΤΟΥ  

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ  ΤΙΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  _  4) ΑΠΩΛΕΙΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,  ΕΣΟ∆ΩΝ,  ΑΫΛΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  

ΑΞΙΑΣ  _  ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ  ΚΕΡ∆ΩΝ.

ΟΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ  ΟΡΟΙ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΣΕ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΧΩΡΕΣ:  

ΑΥΣΤΡΙΑ  

Οι  διατ�ξεις  της  παρο�σας  ∆�λωσης  Περιορισµ�νης  Εγγ�ησης  αντικαθιστο�ν  

οποιεσδ�ποτε  σχετικ�ς  προβλεπ�µενες  απ�  ν�µο  εγγυ�σεις.  

Τι  καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση:  Τα  ακ$λουθα  αντικαθιστο	ν  την  πρ'τη  πρ$ταση  της  

πρ'της  παραγρ�ϕου  αυτο	  του  �ρθρου:  

Η  εγγ!ηση  για  Μηχαν�ς  της  Lenovo  καλ!πτει  τη  λειτουργικ�τητα  της  Μηχαν�ς  σε  

συνθ�κες  κανονικ�ς  χρ�σης  της  και  τη  λειτουργ�α  της  Μηχαν�ς  σ!µϕωνα  µε  τις  

Προδιαγραϕ�ς  της.  

Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  οι ακ$λουθες  παρ�γραϕοι:  

Η  προθεσµ�α  των  καταναλωτ#ν  για  υποβολ�  αγωγ�ς  που  αϕορ�  σε  παραβ�αση  της  

εγγ!ησης  θα  ε�ναι  η ελ�χιστη  προβλεπ�µενη  απ�  το  ν�µο.  Σε  περ�πτωση  που  ο 

Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν  δεν  ε�ναι  σε  θ�ση  να  επισκευ�σει  µια  Μηχαν�  της  Lenovo,  

µπορε�τε  εναλλακτικ�  να  ζητ�σετε  µερικ�  επιστροϕ�  χρηµ�των,  �ως  το  ποσ�  που  

δικαιολογε�  η  µε�ωση  της  αξ�ας  της  µη  επισκευασµ�νης  µηχαν�ς,  � να  ζητ�σετε  να  

ακυρωθε�  η αντ�στοιχη  σ!µβαση  που  αϕορ�  την  εν  λ�γω  Μηχαν�  και  να  σας  επιστραϕε�  

το  χρηµατικ�  ποσ�  που  �χετε  καταβ�λει  για  την  αγορ�  της.  

Η  δε	τερη  παρ�γραϕος  δεν  ισχ	ει.  

Τι  θα  κ�νει  η Lenovo  για  τη  δι�ρθωση  προβληµ�των:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  τα  

ακ$λουθα:  

Κατ�  τη  δι�ρκεια  της  περι�δου  εγγ!ησης,  η Lenovo  θα  σας  αποζηµι#νει  για  τα  �ξοδα  

µεταϕορ�ς  για  την  παρ�δοση  στο  τµ�µα  παροχ�ς  υπηρεσι#ν  της  IBM  της  Μηχαν�ς  που  

�χει  υποστε�  βλ�βη.  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θεται  η ακ$λουθη  παρ�γραϕος:  

Οι  περιορισµο�  και  αποκλεισµο�  που  ορ�ζονται  στη  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  

δεν  θα  ισχ!ουν  σε  περιπτ#σεις  ζηµι#ν  που  προκλ�θηκαν  απ�  δ�λο  � βαρει�  αµ�λεια  

της  Lenovo  καθ#ς  και  σε  περιπτ#σεις  που  σχετ�ζονται  µε  ρητ�ς  εγγυ�σεις.  

Στο  τ�λος  της  περ�πτωσης  2 προστ�θεται  η ακ$λουθη  πρ$ταση:  

Η  ευθ!νη  της  Lenovo  β�σει  της  παρο!σας  δι�ταξης  περιορ�ζεται  στην  παραβ�αση  

ουσιωδ#ν  συµβατικ#ν  �ρων  σε  περιπτ#σεις  αµ�λειας.  
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ$λουθα  αντικαθιστο	ν  την  περ�πτωση  2 αυτο	  του  �ρθρου:  

Σε  �,τι  αϕορ�  οποιαδ�ποτε  �λλη  θετικ�  �µεση  ζηµ�α,  η ευθ!νη  της  Lenovo  περιορ�ζεται  

στο  συνολικ�  ποσ�  που  �χετε  καταβ�λει  για  τη  Μηχαν�  που  αποτελε�  το  αντικε�µενο  

της  αξ�ωσης.  

Ισχ	ς  για  προµηθευτ�ς,  µεταπωλητ�ς  και  Παροχε�ς  Υπηρεσι'ν  (χωρ�ς  τροποπο�ηση).  

ΓΑΛΛΙΑ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ$λουθα  αντικαθιστο	ν  τη δε	τερη  πρ$ταση  της  πρ'της  

παραγρ�ϕου  αυτο	  του  �ρθρου:  

Σε  κ�θε  τ�τοια  περ�πτωση,  ανεξ�ρτητα  απ�  τη  β�ση  επ�  της  οπο�ας  δικαιο!στε  να  

εγε�ρετε  αξ�ωση  αποζηµ�ωσης  εναντ�ον  της  Lenovo,  η Lenovo  δεν  ϕ�ρει  ευθ!νη  παρ�  

µ�νο  για:  (οι  �ροι  1 και  2 δεν  �χουν  τροποποιηθε�).  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Τι  καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση:  Τα  ακ$λουθα  αντικαθιστο	ν  την  πρ'τη  πρ$ταση  της  

πρ'της  παραγρ�ϕου  αυτο	  του  �ρθρου:  

Η  εγγ!ηση  για  Μηχαν�ς  της  Lenovo  καλ!πτει  τη  λειτουργικ�τητα  της  Μηχαν�ς  σε  

συνθ�κες  κανονικ�ς  χρ�σης  της  και  τη  λειτουργ�α  της  Μηχαν�ς  σ!µϕωνα  µε  τις  

Προδιαγραϕ�ς  της.  

Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  οι ακ$λουθες  παρ�γραϕοι:  

Η  ελ�χιστη  περ�οδος  εγγ!ησης  για  Μηχαν�ς  ε�ναι  δ#δεκα  µ�νες.  Σε  περ�πτωση  που  ο 

Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν  δεν  ε�ναι  σε  θ�ση  να  επισκευ�σει  µια  Μηχαν�  της  Lenovo,  

µπορε�τε  εναλλακτικ�  να  ζητ�σετε  µερικ�  επιστροϕ�  χρηµ�των,  �ως  το  ποσ�  που  

δικαιολογε�  η µε�ωση  της  αξ�ας  της  µη  επισκευασµ�νης  µηχαν�ς,  � να  ζητ�σετε  να  

ακυρωθε�  η αντ�στοιχη  σ!µβαση  που  αϕορ�  την  εν  λ�γω  Μηχαν�  και  να  σας  επιστραϕε�  

το  χρηµατικ�  ποσ�  που  �χετε  καταβ�λει  για  την  αγορ�  της.  

Η  δε	τερη  παρ�γραϕος  δεν  ισχ	ει.  

Τι  θα  κ�νει  η Lenovo  για  τη  δι�ρθωση  προβληµ�των:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  τα  

ακ$λουθα:  

Κατ�  τη  δι�ρκεια  της  περι�δου  εγγ!ησης,  τα  �ξοδα  µεταϕορ�ς  για  την  παρ�δοση  στη  

Lenovo  �  στο  τµ�µα  παροχ�ς  υπηρεσι#ν  της  IBM  της  Μηχαν�ς  που  �χει  υποστε�  βλ�βη  

θα  επιβαρ!νουν  τη  Lenovo.  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θεται  η ακ$λουθη  παρ�γραϕος:  

Οι  περιορισµο�  και  αποκλεισµο�  που  ορ�ζονται  στη  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  

δεν  θα  ισχ!ουν  σε  περιπτ#σεις  ζηµι#ν  που  προκλ�θηκαν  απ�  δ�λο  � βαρει�  αµ�λεια  

της  Lenovo  καθ#ς  και  σε  περιπτ#σεις  που  σχετ�ζονται  µε  ρητ�ς  εγγυ�σεις.  

Στο  τ�λος  της  περ�πτωσης  2 προστ�θεται  η ακ$λουθη  πρ$ταση:  

Η  ευθ!νη  της  Lenovo  β�σει  της  παρο!σας  δι�ταξης  περιορ�ζεται  στην  παραβ�αση  

ουσιωδ#ν  συµβατικ#ν  �ρων  σε  περιπτ#σεις  αµ�λειας.  

ΟΥΓΓΑΡΙΑ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Στο  τ�λος  αυτο	  του  �ρθρου  προστ�θενται  τα  ακ$λουθα:  

Ο  περιορισµ�ς  και  αποκλεισµ�ς  που  καθορ�ζεται  στην  παρο!σα  δεν  θα  ισχ!ει  σε  

περ�πτωση  ευθ!νης  για  παραβ�αση  συµβατικ#ν  �ρων  η οπο�α  προκ�λεσε  βλ�βη  σε  ζω�,  

ϕυσικ�  κατ�σταση  � υγε�α  και  η οπο�α  προκλ�θηκε  εκουσ�ως,  λ�γω  βαρι�ς  αµ�λειας  � 

απ�  εγκληµατικ�  πρ�ξη.  

Τα  συµβαλλ�µενα  µ�ρη  αποδ�χονται  τους  περιορισµο!ς  ευθ!νης  ως  �γκυρες  διατ�ξεις  

και  δηλ#νουν  �τι  το  �ρθρο  314  παρ.  (2)  του  Αστικο!  Κ#δικα  της  Ουγγαρ�ας  ισχ!ει,  
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καθ#ς  η τιµ�  απ�κτησης  και  �λλα  πλεονεκτ�µατα  που  απορρ�ουν  απ�  την  παρο!σα  

∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  εξισορροπο!ν  αυτ�  τον  περιορισµ�  ευθ!νης.  

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ  

Τι  καλ�πτει  η παρο�σα  Εγγ�ηση:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  τα  ακ$λουθα:  

Π�ραν  των  ρητ#ς  προβλεποµ�νων  απ�  τους  παρ�ντες  �ρους  και  προϋποθ�σεις,  

αποκλε�ονται  µε  το  παρ�ν  �λες  οι  προβλεπ�µενες  απ�  ν�µο  προϋποθ�σεις,  

συµπεριλαµβανοµ�νων  �λων  των  εγγυ�σεων  που  απορρ�ουν,  αλλ�  χωρ�ς  να  αναιρε�ται  

το  γενικ�  πλα�σιο  των  προαναϕεροµ�νων,  απ�  το  Ν�µο  περ�  Π#λησης  Αγαθ#ν  του  1893  

(Sale  of  Goods  Act  1893)  � το  Ν�µο  περ�  Π#λησης  Αγαθ#ν  και  Παροχ�ς  Υπηρεσι#ν  του  

1980  (Sale  of Goods  and  Supply  of  Services  Act  1980).  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ$λουθα  αντικαθιστο	ν  το  �ρθρο  αυτ$  εξ ολοκλ�ρου:  

Για  τους  σκοπο!ς  αυτο!  του  �ρθρου,  µε  τον  �ρο  “Αθ�τηση  Υποχρε#σεων”  νοε�ται  κ�θε  

πρ�ξη,  δ�λωση,  παρ�λειψη  � αµ�λεια  εκ  µ�ρους  της  Lenovo  η οπο�α  σχετ�ζεται  µε  τα  

θ�µατα  που  καλ!πτει  η παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  και  για  την  οπο�α  η 

Lenovo  ϕ�ρει  ευθ!νη  προς  εσ�ς  κατ�  το  ν�µο,  ε�τε  συµβατικ�  ε�τε  εξ  αδικοπραξ�ας.  

8νας  αριθµ�ς  περιπτ#σεων  Αθ�τησης  Υποχρε#σεων  που  προκαλο!ν  � συµβ�λλουν  

στην  �δια  απ#λεια  � ζηµ�α  θα  αντιµετωπ�ζεται  ως  µ�α  και  µ�νο  Αθ�τηση  Υποχρε#σεων  

η οπο�α  �λαβε  χ#ρα  την  ηµεροµην�α  που  �λαβε  χ#ρα  η πλ�ον  πρ�σϕατη  τ�τοια  

Αθ�τηση  Υποχρε#σεων.  

Ενδ�χεται  να  προκ!ψουν  περιστ�σεις  κατ�  τις  οπο�ες,  λ�γω  Αθ�τησης  Υποχρε#σεων,  

θα  δικαιο!στε  να  λ�βετε  αποζηµ�ωση  απ�  τη  Lenovo.  

Το  παρ�ν  �ρθρο  καθορ�ζει  το  ε!ρος  της  ευθ!νης  της  Lenovo  και  τον  αποκλειστικ�  τρ�πο  

ικανοπο�ησ�ς  σας.  

1.    Η  Lenovo  θα  αποδ�χεται  απερι�ριστη  ευθ!νη  για  θ�νατο  � σωµατικ�  βλ�βη  που  

οϕε�λεται  σε  αµ�λει�  της.  

2.    Εντ�ς  του  πλαισ�ου  του  παρακ�τω  �ρθρου  Στοιχε�α  για  τα  οπο�α  δεν  ϕ�ρει  ευθ�νη  η 

Lenovo, η Lenovo  θα  αποδ�χεται  απερι�ριστη  ευθ!νη  για  ϕυσικ�ς  ζηµ�ες  στην  

κινητ�  και  ακ�νητη  περιουσ�α  σας  που  οϕε�λονται  σε  αµ�λεια  της  Lenovo.  

3.    Εκτ�ς  των  �σων  ορ�ζονται  στις  παραπ�νω  περιπτ#σεις  1 και  2,  η συνολικ�  ευθ!νη  

της  Lenovo  για  θετικ�ς  ζηµ�ες  για  οποιαδ�ποτε  συγκεκριµ�νη  Αθ�τηση  

Υποχρε#σεων  δεν  θα  ξεπερν�  σε  καµ�α  περ�πτωση  το  125%  του  ποσο!  που  

καταβ�λατε  για  τη  Μηχαν�  που  σχετ�ζεται  �µεσα  µε  την  Αθ�τηση  Υποχρε#σεων.

Στοιχε�α  για  τα  οπο�α  δεν  ϕ�ρει  ευθ�νη  η Lenovo  

Εκτ�ς  απ�  τις  περιπτ#σεις  ευθ!νης  που  αναϕ�ρονται  στην  παραπ�νω  περ�πτωση  1, σε  

καµ�α  περ�πτωση  δεν  ϕ�ρουν  ευθ!νη  η Lenovo,  οι  προµηθευτ�ς  της,  οι µεταπωλητ�ς  της  

� οι  Παροχε�ς  Υπηρεσι#ν  της  για  ο,τιδ�ποτε  απ�  τα  ακ�λουθα,  ακ�µα  και  αν  �χουν  

ενηµερωθε�  για  την  πιθαν�τητα  να  προκ!ψουν  τ�τοιες  απ#λειες:  

1.    απ#λεια  δεδοµ�νων  � πρ�κληση  ζηµ�ας  σε  δεδοµ�να  

2.    ειδικ�ς,  �µµεσες  � αποθετικ�ς  απ#λειες,  � 

3.    απ#λεια  επιχειρηµατικ#ν  δραστηριοτ�των,  εσ�δων,  �υλης  εµπορικ�ς  αξ�ας  � 

προσδοκ#µενων  κερδ#ν.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Στο  τ�λος  της  τελευτα�ας  παραγρ�ϕου  προστ�θενται  τα  ακ$λουθα:  

Οι  περιορισµο�  ισχ!ουν  στο  βαθµ�  που  δεν  απαγορε!ονται  απ�  τα  �ρθρα  373-386  του  

Εµπορικο!  Κ#δικα  της  Σλοβακ�ας.  

ΝΟΤΙΑ  ΑΦΡΙΚΗ,  ΝΑΜΙΜΠΙΑ,  ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ,  ΛΕΣΟΤΟ  ΚΑΙ  ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Στο  �ρθρο  αυτ$  προστ�θενται  τα  ακ$λουθα:  

Η  συνολικ�  ευθ!νη  της  Lenovo  για  θετικ�ς  ζηµ�ες  που  προκ!πτουν  σε  οποιαδ�ποτε  
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περ�πτωση  παρ�λειψης  εκ  µ�ρους  της  Lenovo  και  σχετ�ζονται  µε  το  αντικε�µενο  της  

παρο!σας  ∆�λωσης  Εγγ!ησης,  περιορ�ζεται  στο  ποσ�  που  �χετε  καταβ�λει  για  τη  

Μηχαν�  που  αποτελε�  το  αντικε�µενο  της  αξ�ωσ�ς  σας  �ναντι  της  Lenovo.  

ΗΝΩΜΕΝΟ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

Περιορισµ�ς  Ευθ�νης:  Τα  ακ$λουθα  αντικαθιστο	ν  το �ρθρο  αυτ$  εξ  ολοκλ�ρου:  

Για  τους  σκοπο!ς  αυτο!  του  �ρθρου,  µε  τον  �ρο  “Αθ�τηση  Υποχρε#σεων”  νοε�ται  κ�θε  

πρ�ξη,  δ�λωση,  παρ�λειψη  � αµ�λεια  εκ  µ�ρους  της  Lenovo  η οπο�α  σχετ�ζεται  µε  τα  

θ�µατα  που  καλ!πτει  η παρο!σα  ∆�λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ!ησης  και  για  την  οπο�α  η 

Lenovo  ϕ�ρει  ευθ!νη  προς  εσ�ς  κατ�  το  ν�µο,  ε�τε  συµβατικ�  ε�τε  εξ αδικοπραξ�ας.  

8νας  αριθµ�ς  περιπτ#σεων  Αθ�τησης  Υποχρε#σεων  που  προκαλο!ν  � συµβ�λλουν  

στην  �δια  απ#λεια  �  ζηµ�α  θα  αντιµετωπ�ζεται  ως  µ�α  και  µ�νο  Αθ�τηση  Υποχρε#σεων.  

Ενδ�χεται  να  προκ!ψουν  περιστ�σεις  κατ�  τις  οπο�ες,  λ�γω  Αθ�τησης  Υποχρε#σεων,  

θα  δικαιο!στε  να  λ�βετε  αποζηµ�ωση  απ�  τη  Lenovo.  

Το  παρ�ν  �ρθρο  καθορ�ζει  το  ε!ρος  της  ευθ!νης  της  Lenovo  και  τον  αποκλειστικ�  τρ�πο  

ικανοπο�ησ�ς  σας.  

1.    Η  Lenovo  θα  αποδ�χεται  απερι�ριστη  ευθ!νη  για:  

α.    θ�νατο  � σωµατικ�  βλ�βη  που  οϕε�λεται  σε  αµ�λεια  της  Lenovo,  και  

β.    αθ�τηση  υποχρε#σε#ν  της  που  απορρ�ουν  �µµεσα  απ�  το  �ρθρο  12  του  Ν�µου  

περ�  Π#λησης  Αγαθ#ν  του  1979  (Sale  of Goods  Act  1979)  � απ�  το  �ρθρο  2 του  

Ν�µου  περ�  Παροχ�ς  Αγαθ#ν  και  Υπηρεσι#ν  του  1982  (Supply  of  Goods  and  

Services  Act  1982),  � οποιασδ�ποτε  προβλεπ�µενης  απ�  ν�µο  τροποπο�ησης  � εκ  

ν�ου  θ�σπισης  οποιουδ�ποτε  απ�  τα  εν  λ�γω  �ρθρα.
2.    Η  Lenovo  θα  αποδ�χεται  απερι�ριστη  ευθ!νη,  εντ�ς  του  πλαισ�ου  του  παρακ�τω  

�ρθρου  Στοιχε�α  για  τα  οπο�α  δεν  ϕ�ρει  ευθ�νη  η Lenovo, για  ϕυσικ�ς  ζηµ�ες  στην  

κινητ�  και  ακ�νητη  περιουσ�α  σας  που  οϕε�λονται  σε  αµ�λεια  της  Lenovo.  

3.    Η  συνολικ�  ευθ!νη  της  Lenovo  για  θετικ�ς  ζηµ�ες  για  οποιαδ�ποτε  συγκεκριµ�νη  

Αθ�τηση  Υποχρε#σεων  δεν  θα  ξεπερν�  σε  καµ�α  περ�πτωση,  εκτ�ς  των  �σων  

ορ�ζονται  στις  παραπ�νω  περιπτ#σεις  1 και  2,  το  125%  της  συνολικ�ς  πληρωτ�ας  

τιµ�ς  αγορ�ς  � των  χρε#σεων  για  τη  Μηχαν�  που  σχετ�ζεται  �µεσα  µε  την  Αθ�τηση  

Υποχρε#σεων.

Τα  �ρια  αυτ�  ισχ!ουν  επ�σης  για  τους  προµηθευτ�ς,  τους  µεταπωλητ�ς  και  τους  

Παροχε�ς  Υπηρεσι#ν  της  Lenovo.  Αποτελο!ν  τη  µ�γιστη  ευθ!νη  που  ϕ�ρουν  συλλογικ�  

η Lenovo  και  οι  εν  λ�γω  προµηθευτ�ς,  µεταπωλητ�ς  και  Παροχε�ς  Υπηρεσι#ν.  

Στοιχε�α  για  τα  οπο�α  δεν  ϕ�ρει  ευθ�νη  η Lenovo  

Εκτ�ς  απ�  τις  περιπτ#σεις  ευθ!νης  που  αναϕ�ρονται  στην  παραπ�νω  περ�πτωση  1, σε  

καµ�α  περ�πτωση  δεν  ϕ�ρουν  ευθ!νη  η Lenovo  � οποιοσδ�ποτε  απ�  τους  προµηθευτ�ς  

της,  τους  µεταπωλητ�ς  της  � τους  Παροχε�ς  Υπηρεσι#ν  της  για  ο,τιδ�ποτε  απ�  τα  

ακ�λουθα,  ακ�µα  και  αν  �χουν  ενηµερωθε�  για  την  πιθαν�τητα  να  προκ!ψουν  τ�τοιες  

απ#λειες:  

1.    απ#λεια  δεδοµ�νων  � πρ�κληση  ζηµ�ας  σε  δεδοµ�να  

2.    ειδικ�ς,  �µµεσες  � αποθετικ�ς  απ#λειες,  � 

3.    απ#λεια  επιχειρηµατικ#ν  δραστηριοτ�των,  εσ�δων,  �υλης  εµπορικ�ς  αξ�ας  � 

προσδοκ#µενων  κερδ#ν.
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Μ�ρος 3 - Πληροϕορες σχετικ� µε την Εγγ!ηση 

Στο  παρ�ν  Μ�ρος  3 παρ�χονται  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  ισχ!ουσα  εγγ!ηση  της  

Μηχαν�ς  σας,  συµπεριλαµβανοµ�νης  της  περι�δου  εγγ!ησης  και  του  ε�δους  των  

υπηρεσι#ν  εγγ!ησης  που  παρ�χει  η Lenovo.  

Περοδος Εγγ!ησης 

Η  περ�οδος  εγγ!ησης  µπορε�  να  διαϕ�ρει  απ�  χ#ρα  σε  χ#ρα  � περιοχ�  και  καθορ�ζεται  

στον  παρακ�τω  π�νακα.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Με  τον  �ρο  ″Περιοχ�″  νοε�ται  η Ειδικ�  

∆ιοικητικ�  Περιϕ�ρεια  Χονγκ  Κονγκ  � Μακ�ο  της  Κ�νας.  

Συσκευ�  προβολ�ς  ThinkVision  C400  Wireless  Projector  

 

Τ�πος  

Μηχαν�ς  Χ	ρα  � Περιοχ�  Αγορ�ς  Περ�οδος  Εγγ�ησης  

Ε�δος  

Υπηρεσ�ας  

Εγγ�ησης  

C400  

Wireless  

Projector  

Οπουδ�ποτε  στον  κ�σµο  3 �τη  7

  

 Περ�οδος  εγγ!ησης  3 ετ#ν  για  εξαρτ�µατα  και  3 ετ#ν  για  εργασ�α  σηµα�νει  �τι  η 

Lenovo  παρ�χει  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης  χωρ�ς  χρ�ωση  για  εξαρτ�µατα  και  εργασ�ες  κατ�  

τη  δι�ρκεια  της  περι�δου  εγγ!ησης  3 ετ#ν.  

Λ�µπα  της  συσκευ�ς  προβολ�ς  ThinkVision  C400  Wireless  Projector  

 

Τ�πος  

Μηχαν�ς  Χ	ρα  � Περιοχ�  Αγορ�ς  Περ�οδος  Εγγ�ησης  

Ε�δος  

Υπηρεσ�ας  

Εγγ�ησης  

C400  

Wireless  

Projector  

Lamp  

Οπουδ�ποτε  στον  κ�σµο  3 µ�νες  7

  

Περ�οδος  εγγ!ησης  3 µην#ν  για  εξαρτ�µατα  και  3 µην#ν  για  εργασ�α  σηµα�νει  �τι  η 

Lenovo  παρ�χει  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης  χωρ�ς  χρ�ωση  για  εξαρτ�µατα  και  εργασ�ες  κατ�  

τη  δι�ρκεια  της  περι�δου  εγγ!ησης  3 µην#ν.  

Εδη Υπηρεσι"ν Εγγ!ησης 

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

αν�λογα  µε  το  ε�δος  των  υπηρεσι#ν  εγγ!ησης  που  καθορ�ζεται  για  τη  Μηχαν�  σας  στον  

παραπ�νω  π�νακα  και  �πως  περιγρ�ϕεται  παρακ�τω.  Ο χρ�νος  παροχ�ς  των  υπηρεσι#ν  

θα  εξαρτ�ται  απ�  το  χρ�νο  της  κλ�σης  σας  και  υπ�κειται  στη  διαθεσιµ�τητα  των  

εξαρτηµ�των.  Το  επ�πεδο  των  υπηρεσι#ν  ε�ναι  στ�χοι  σχετικ�  µε  τους  χρ�νους  

απ�κρισης,  για  τους  οπο�ους  δεν  παρ�χεται  εγγ!ηση.  Το  καθορισµ�νο  επ�πεδο  των  

υπηρεσι#ν  εγγ!ησης  µπορε�  να  µην  ε�ναι  διαθ�σιµο  σε  �λο  τον  κ�σµο.  Μπορε�  να  

ισχ!ουν  πρ�σθετες  χρε#σεις  για  παροχ�  υπηρεσι#ν  εκτ�ς  της  κανονικ�ς  περιοχ�ς  

κ�λυψης  του  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν  σας.  Για  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τα  ισχ!οντα  σε  

συγκεκριµ�νη  χ#ρα  � τοποθεσ�α,  επικοινων�στε  µε  τον  τοπικ�  εκπρ�σωπο  του  

Παροχ�α  Υπηρεσι#ν  � το  µεταπωλητ�.  

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

Η  Lenovo  θα  σας  αποστ�λλει  µον�δες  CRU  για  εγκατ�σταση.  Η εγκατ�σταση  των  

CRU  Κατηγορ�ας  1 ε�ναι  ε!κολη,  εν#  για  την  εγκατ�σταση  των  CRU  Κατηγορ�ας  2 
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απαιτο!νται  κ�ποιες  τεχνικ�ς  δεξι�τητες  και  εργαλε�α.  Οι  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  

τις  CRU  και  οι  οδηγ�ες  εγκατ�στασης  αποστ�λλονται  µε  τη  Μηχαν�  σας  και  ε�ναι  

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

ζητ�σετε  απ�  �ναν  Παροχ�α  Υπηρεσι#ν  να  εγκαταστ�σει  τις  CRU,  χωρ�ς  πρ�σθετη  

επιβ�ρυνση,  β�σει  του  ε�δους  υπηρεσι#ν  εγγ!ησης  που  �χει  καθοριστε�  για  τη  

Μηχαν�  σας.  Η Lenovo  καθορ�ζει,  στο  υλικ�  που  αποστ�λλεται  µε  τη  CRU  

αντικατ�στασης,  ε�ν  η ελαττωµατικ�  CRU  πρ�πει  να  επιστραϕε�.  @ταν  απαιτε�ται  

επιστροϕ�,  1) αποστ�λλονται  οδηγ�ες  και  συσκευασ�α  µαζ�  µε  τη  CRU  

αντικατ�στασης,  και  2) η Lenovo  µπορε�  να  σας  χρε#σει  για  τη  CRU  

αντικατ�στασης  ε�ν  δεν  λ�βει  την  ελαττωµατικ�  CRU  εντ�ς  30  ηµερ#ν  απ�  την  

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

2.    Επ�  Τ�που  Υπηρεσ�ες  

Ο  Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν  σας  θα  επισκευ�ζει  � θα  αντικαθιστ�  µια  Μηχαν�  στην  

οπο�α  παρουσι�στηκε  βλ�βη,  στις  εγκαταστ�σεις  σας,  και  θα  επαληθε!ει  τη  

λειτουργ�α  της.  Πρ�πει  να  παρ�χετε  κατ�λληλο  χ#ρο  εργασ�ας  για  την  

αποσυναρµολ�γηση  και  επανασυναρµολ�γηση  της  Μηχαν�ς  Lenovo.  Ο χ#ρος  

πρ�πει  να  ε�ναι  καθαρ�ς,  επαρκ#ς  ϕωτιζ�µενος  και  κατ�λληλος  για  το  σκοπ�  αυτ�.  

Για  ορισµ�νες  Μηχαν�ς,  ορισµ�νες  επισκευ�ς  µπορε�  να  απαιτο!ν  την  αποστολ�  της  

Μηχαν�ς  σε  καθορισµ�νο  κ�ντρο  υπηρεσι#ν.  

3.    Υπηρεσ�ες  Courier  � Depot  * 

Θα  αποσυνδ�ετε  τη  Μηχαν�  στην  οπο�α  παρουσι�στηκε  βλ�βη  και  ο  Παροχ�ας  

Υπηρεσι#ν  σας  θα  κανον�ζει  την  παραλαβ�  της.  Θα  σας  παρ�χεται  η συσκευασ�α  

αποστολ�ς  για  την  επιστροϕ�  της  Μηχαν�ς  στο  καθορισµ�νο  κ�ντρο  υπηρεσι#ν.  

8νας  µεταϕορ�ας  θα  παραλαµβ�νει  τη  Μηχαν�  και  θα  την  παραδ�δει  στο  

καθορισµ�νο  κ�ντρο  υπηρεσι#ν.  Μετ�  την  επισκευ�  � την  αντικατ�στασ�  της,  το  

κ�ντρο  υπηρεσι#ν  θα  κανον�ζει  την  παρ�δοση  της  Μηχαν�ς  στην  τοποθεσ�α  σας.  

Για  την  εγκατ�σταση  και  την  επαλ�θευση  της  λειτουργ�ας  της  ε�στε  υπε!θυνοι  

εσε�ς.  

4.    Υπηρεσ�ες  µε  Μεταϕορ�  � Αποστολ�  απ�  τον  Πελ�τη  

Θα  παραδ�δετε  � θα  αποστ�λλετε,  �πως  ορ�ζει  ο Παροχ�ας  Υπηρεσι#ν,  µια  Μηχαν�  

στην  οπο�α  παρουσι�στηκε  βλ�βη,  κατ�λληλα  συσκευασµ�νη  (µε  προκαταβολ�  των  

εξ�δων  µεταϕορ�ς,  εκτ�ς  ε�ν  οριστε�  διαϕορετικ�)  σε  καθορισµ�νη  τοποθεσ�α.  

Μετ�  την  επισκευ�  � την  αντικατ�σταση  της  Μηχαν�ς,  θα  ετοιµ�ζεται  για  

παραλαβ�  απ�  εσ�ς  �,  στην  περ�πτωση  της  Υπηρεσ�ας  µε  Αποστολ�  απ�  τον  

Πελ�τη  (Mail-in),  θα  σας  επιστρ�ϕεται  µε  �ξοδα  της  Lenovo,  εκτ�ς  ε�ν  ο Παροχ�ας  

Υπηρεσι#ν  καθορ�σει  διαϕορετικ�.  Για  την  εγκατ�σταση  της  Μηχαν�ς  και  την  

επαλ�θευση  της  λειτουργ�ας  της  ε�στε  υπε!θυνοι  εσε�ς.  

5.    Υπηρεσ�α  CRU  και  Επ�  Τ�που  Υπηρεσ�ες  

Αυτ�  το  ε�δος  Υπηρεσι#ν  Εγγ!ησης  ε�ναι  συνδυασµ�ς  του  Ε�δους  1 και  του  Ε�δους  2 

(βλ.  παραπ�νω).  

6.    Υπηρεσ�α  CRU  και  Υπηρεσ�ες  Courier  � Depot  

Αυτ�  το  ε�δος  Υπηρεσι#ν  Εγγ!ησης  ε�ναι  συνδυασµ�ς  του  Ε�δους  1 και  του  Ε�δους  3 

(βλ.  παραπ�νω).  

7.    Υπηρεσ�α  CRU  και  Υπηρεσ�ες  µε  Μεταϕορ�  � Αποστολ�  απ�  τον  Πελ�τη  

Αυτ�  το  ε�δος  Υπηρεσι#ν  Εγγ!ησης  ε�ναι  συνδυασµ�ς  του  Ε�δους  1 και  του  Ε�δους  4 

(βλ.  παραπ�νω).

�ταν  αναϕ�ρεται  ε�δος  υπηρεσι	ν  5,  6 � 7, ο Παροχ�ας  Υπηρεσι	ν  θα  προσδιορ�ζει  ποιο  

ε�δος  υπηρεσι	ν  εγγ�ησης  ε�ναι  κατ�λληλο  για  την  επισκευ�.  

* Αυτ�  το  ε�δος  υπηρεσ�ας  ονοµ�ζεται  σε  ορισµ�νες  χ#ρες  ThinkPad  EasyServ  � 

EasyServ.  
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Για  να  σας  παρασχεθο!ν  υπηρεσ�ες  εγγ!ησης,  επικοινων�στε  µε  �ναν  Παροχ�α  

Υπηρεσι#ν.  Στον  Καναδ�  � στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  καλ�στε  τον  αριθµ�  

1-800-IBM-SERV  (426-7378).  Σε  �λλες  χ#ρες,  βλ.  τους  παρακ�τω  αριθµο!ς  τηλεϕ#νου.  

Παγκ�σµιος Τηλεϕωνικ�ς Κατ�λογος 

Οι  αριθµο�  τηλεϕ#νου  υπ�κεινται  σε  αλλαγ�  χωρ�ς  ειδοπο�ηση.  Για  τους  τρ�χοντες  

αριθµο!ς  τηλεϕ#νου,  µεταβε�τε  στην  ιστοσελ�δα  http://www.lenovo.com/think/support 

και  επιλ�ξτε  Support phone  list.  

 Χ	ρα  � Περιοχ�  Αριθµ�ς  τηλεϕ	νου  

Αργεντιν�  0800-666-0011  (Ισπανικ�)  

Αυστραλ�α  131-426  (Αγγλικ�)  

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

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ�  την  εγγ!ηση:  01-211-454-610  

(Γερµανικ�)  

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

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

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

Συνεργ�τη  της  IBM  

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

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

Υποστ�ριξη  εγκατ�στασης  και ρ!θµισης  

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

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

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

Βιετν�µ  Β�ρεια  περιοχ�  και  Αν�ι:  84-4-8436675  

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

(Αγγλικ�,  Βιετναµ�ζικα)  

Βολιβ�α  0800-0189  (Ισπανικ�)  

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

Χωρ�ς  χρ�ωση  �ξω  απ�  την  περιοχ�  του  Sao  Paulo:  

0800-7014-815  

(Πορτογαλικ�  Βραζιλ�ας)  

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

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

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

(Γαλλικ�)  

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

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ�  την  εγγ!ηση:  01805-25-35-58  

(Γερµανικ�)  

Γουατεµ�λα  335-8490  (Ισπανικ�)  

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

(Up  and  Running  Support): 4520-8200  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  

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

(∆ανικ�)  
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Χ	ρα  � Περιοχ�  Αριθµ�ς  τηλεϕ	νου  

∆οµινικαν�  

∆ηµοκρατ�α  

566-4755  

566-5161  εσωτ.  8201  

Χωρ�ς  χρ�ωση  εντ�ς  της  ∆οµινικαν�ς  ∆ηµοκρατ�ας:  

1-200-1929  (Ισπανικ�)  

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

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ�  την  εγγ!ηση:  0800-55-54-54  

(Γερµανικ�,  Γαλλικ�,  Ιταλικ�)  

Ελλ�δα  +30-210-680-1700  

Ελ Σαλβαδ�ρ  250-5696  (Ισπανικ�)  

Εσθον�α  +386-61-1796-699  

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

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

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ�  την  εγγ!ηση  (εξοπλισµ�ς):  08705-500-900  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ�  την  εγγ!ηση  (λογισµικ�):  08457-151-516  

(Αγγλικ�)  

Ιαπων�α  Επιτραπ�ζιοι  υπολογιστ�ς:  

Χωρ�ς  χρ�ωση:  0120-887-870  

∆ιεθνε�ς  κλ�σεις:  +81-46-266-4724  

 ThinkPad:  

Χωρ�ς  χρ�ωση:  0120-887-874  

∆ιεθνε�ς  κλ�σεις:  +81-46-266-4724  

Η κλ�ση  σας  σε  �ναν  απ�  αυτο!ς  τους  αριθµο!ς  θα  απαντηθε�  στην  ιαπωνικ�  γλ#σσα  απ�  

αυτ�µατο  τηλεϕωνητ�.  Για  τηλεϕωνικ�  υποστ�ριξη  στην  αγγλικ�  γλ#σσα,  περιµ�νετε  µ�χρι  την  

ολοκλ�ρωση  του  ιαπωνικο!  µην!µατος.  Στη  συν�χεια  θα σας  απαντ�σει  �νας τηλεϕωνητ�ς.  Πε�τε  

του τη ϕρ�ση  ″English  support  please″, #στε  η κλ�ση  σας  να  διαβιβαστε�  σε  αγγλ�ϕωνο  

τηλεϕωνητ�.  

 Λογισµικ�  PC:  

0120-558-695  

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

(Ιαπωνικ�)  

Ινδ�α  1600-44-6666  

Εναλλακτικ�  τηλ�ϕωνο  χωρ�ς  χρ�ωση:  +91-80-2678-8940  

(Αγγλικ�)  

Ινδονησ�α  800-140-3555  

+62-21-251-2955  

(Αγγλικ�,  Μπαχ�σα,  Ινδονησιακ�)  

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

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  

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

(Αγγλικ�)  

Ισηµεριν�ς  1-800-426911  (Ισπανικ�)  

Ισπαν�α  91-714-7983  

91-397-6503  

(Ισπανικ�)  
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Χ	ρα  � Περιοχ�  Αριθµ�ς  τηλεϕ	νου  

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

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ�  την  εγγ!ηση:  +39-800-820094  

(Ιταλικ�)  

Καναδ�ς  1-800-565-3344  (Αγγλικ�,  Γαλλικ�)  

Μ�νο  στο  Τορ�ντο,  καλ�στε  τον  αριθµ�:  416-383-3344  

Κ�να  800-810-1818  (Μανδαρ�νικα)  

Κ�να  (Ειδικ�  

∆ιοικητικ�  

Περιϕ�ρεια  Χονγκ  

Κονγκ)  

Οικιακ�  PC:  852-2825-7799  

Εµπορικ�  PC:  852-8205-0333  

ThinkPad  και  WorkPad: 852-2825-6580  

(Καντον�ζικα,  Αγγλικ�,  Πουτ�νγκα)  

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

Κορ�α  1588-5801  (Κορεατικ�)  

Κ�στα  Ρ�κα  284-3911  (Ισπανικ�)  

Κροατ�α  0800-0426  

Κ!προς  +357-22-841100  

Λετον�α  +386-61-1796-699  

Λιθουαν�α  +386-61-1796-699  

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

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

Μ�λτα  +356-23-4175  

Μεξικ�  001-866-434-2080  (Ισπανικ�)  

Μ�ση  Ανατολ�  +44  (0)1475-555-055  

Ν�α  Ζηλανδ�α  0800-446-149  (Αγγλικ�)  

Νικαρ�γουα  255-6658  (Ισπανικ�)  

Νορβηγ�α  Υποστ�ριξη  εγκατ�στασης  και ρ!θµισης  

(Up  and  Running  Support): 6681-1100  

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ�  την  εγγ!ηση:  8152-1550  

(Νορβηγικ�)  

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

Ονδο!ρα  Tegucigalpa  & San  Pedro  Sula:  232-4222  

San  Pedro  Sula:  552-2234  (Ισπανικ�)  

Ουγγαρ�α  +36-1-382-5720  

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

Παναµ�ς  206-6047  (Ισπανικ�)  

Περο!  0-800-50-866  (Ισπανικ�)  

Πολων�α  +48-22-878-6999  

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

Ρουµαν�α  +4-021-224-4015  

Ρωσικ�  Οµοσπονδ�α  +7-095-940-2000  (Ρωσικ�)  

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

Σλοβακ�α  +421-2-4954-1217  

Σλοβεν�α  +386-1-4796-699  
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Χ	ρα  � Περιοχ�  Αριθµ�ς  τηλεϕ	νου  

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

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  

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

(Σουηδικ�)  

Σρι Λ�νκα  +94-11-2448-442  (Αγγλικ�)  

Ταϊβ�ν  886-2-8723-9799  (Μανδαρ�νικα)  

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

Τουρκ�α  00800-4463-2041  

(Τουρκικ�)  

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

Φιλιππ�νες  1800-1888-1426  

+63-2-995-8420  

(Αγγλικ�,  Φιλιππιν�ζικα)  

Φινλανδ�α  Υποστ�ριξη  εγκατ�στασης  και  ρ!θµισης  

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

Υπηρεσ�ες  συντ�ρησης  και  υποστ�ριξης  καλυπτ�µενες  

απ�  την  εγγ!ηση:  +358-800-1-4260  

(Φινλανδικ�)  

Χιλ�  800-224-488  (Ισπανικ�)
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Παρ�ρτηµα  ΣΤ.  Σηµει"σεις  

Η  Lenovo  ενδ�χεται  να  µη  διαθ�τει  σε  �λες  τις  χ#ρες  τα  προϊ�ντα,  τις  υπηρεσ�ες  � τις  

λειτουργ�ες  που  περιγρ�ϕονται  στο  �γγραϕο  αυτ�.  Για  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τα  

προϊ�ντα  και  τις  υπηρεσ�ες  που  παρ�χονται  στην  περιοχ�  σας,  συµβουλευτε�τε  τον  

τοπικ�  εκπρ�σωπο  της  Lenovo.  Οποιαδ�ποτε  αναϕορ�  σε  προϊ�ν,  πρ�γραµµα  � 

υπηρεσ�α  της  Lenovo  δεν  σηµα�νει  ο!τε  υποδηλ#νει  �τι  µπορε�  να  χρησιµοποιηθε�  µ�νο  

το  συγκεκριµ�νο  προϊ�ν,  πρ�γραµµα  � η συγκεκριµ�νη  υπηρεσ�α  της  Lenovo.  Μπορε�  

να  χρησιµοποιηθε�  οποιοδ�ποτε  ισοδ!ναµο  λειτουργικ#ς  προϊ�ν,  πρ�γραµµα  � 

υπηρεσ�α  που  δεν  παραβι�ζει  δικαι#µατα  πνευµατικ�ς  ιδιοκτησ�ας  της  Lenovo.  Ωστ�σο,  

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

προγρ�µµατος  � υπηρεσ�ας  ε�ναι  αποκλειστικ�  ευθ!νη  του  χρ�στη.  

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

συνδ�ονται  µε  θ�µατα  που  καλ!πτει  το  παρ�ν  �γγραϕο.  Η  κατοχ�  αυτο!  του  εγγρ�ϕου  

δεν  σας  παρ�χει  οποιοδ�ποτε  δικα�ωµα  επ�  αυτ#ν  των  ευρεσιτεχνι#ν.  Για  ερωτ�σεις  

σχετικ�  µε  �δειες  χρ�σης,  µπορε�τε  να  απευθ!νεστε  εγγρ�ϕως  στην  ακ�λουθη  

διε!θυνση:  

   Lenovo  (United  States),  Inc.  

   500  Park  Offices  Drive,  Hwy. 54  

   Research  Triangle  Park,  NC  27709  

   U.S.A.  

   Attention:  Lenovo  Director  of Licensing

Η  LENOVO  GROUP  LTD.  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΑΥΤΗ  ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  “ΩΣ  ΕΧΕΙ”  ΚΑΙ  ΧΩΡΙΣ  

ΚΑΝΕΝΟΣ  ΕΙ∆ΟΥΣ  ΕΓΓΥΗΣΗ,  ΡΗΤΗ  �  ΣΙΩΠΗΡΗ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ,  ΤΩΝ  

ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΠΕΡΙ  ΜΗ  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,  

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ  ΣΚΟΠΟΥΣ.  Σε  

ορισµ�νες  δικαιοδοσ�ες  δεν  επιτρ�πεται  η αποπο�ηση  ρητ#ν  � σιωπηρ#ν  εγγυ�σεων  σε  

συγκεκριµ�νες  συναλλαγ�ς  και,  εποµ�νως,  η παραπ�νω  δ�λωση  µπορε�  να  µην  ισχ!ει  

για  εσ�ς.  

Οι  πληροϕορ�ες  αυτ�ς  µπορε�  να  περιλαµβ�νουν  τεχνικ�ς  ανακρ�βειες  � τυπογραϕικ�  

λ�θη.  Περιοδικ�,  πραγµατοποιο!νται  αλλαγ�ς  στις  πληροϕορ�ες  αυτο!  του  εγγρ�ϕου.  

Οι  αλλαγ�ς  αυτ�ς  ενσωµατ#νονται  σε  κ�θε  ν�α  �κδοση  του  εγγρ�ϕου.  Η Lenovo  µπορε�  

να  προβε�  οποιαδ�ποτε  στιγµ�  και  χωρ�ς  ειδοπο�ηση  σε  βελτι#σεις  �/και  

τροποποι�σεις  προϊ�ντων  �/και  προγραµµ�των  που  περιγρ�ϕονται  σε  αυτ�  την  �κδοση.  

Τα  προϊ�ντα  που  περιγρ�ϕονται  στο  παρ�ν  �γγραϕο  δεν  προορ�ζονται  για  χρ�ση  σε  

εµϕυτε!σεις  �  �λλες  εϕαρµογ�ς  υποστ�ριξης  της  ζω�ς,  η δυσλειτουργ�α  των  οπο�ων  

µπορε�  να  προκαλ�σει  σωµατικ�  βλ�βη  � θ�νατο  ανθρ#πων.  Οι  πληροϕορ�ες  που  

περι�χονται  στο  παρ�ν  �γγραϕο  δεν  επηρε�ζουν  ο!τε  τροποποιο!ν  τις  προδιαγραϕ�ς  � 

εγγυ�σεις  των  προϊ�ντων  Lenovo.  Τ�ποτα  στο  παρ�ν  �γγραϕο  δεν  θα  θεωρηθε�  ρητ�  � 

σιωπηρ�  �δεια  � υποχρ�ωση  αποζηµ�ωσης  στα  πλα�σια  των  δικαιωµ�των  πνευµατικ�ς  

ιδιοκτησ�ας  της  Lenovo  � τρ�των.  @λες  οι  πληροϕορ�ες  που  περι�χονται  στο  παρ�ν  

�γγραϕο  προσδιορ�στηκαν  σε  συγκεκριµ�να  περιβ�λλοντα  και  παρουσι�ζονται  ως  

παρ�δειγµα.  Τα  αποτελ�σµατα  σε  �λλα  περιβ�λλοντα  λειτουργ�ας  µπορε�  να  διαϕ�ρουν.  

Η  Lenovo  µπορε�  να  χρησιµοποι�σει  � να  διανε�µει  οποιεσδ�ποτε  απ�  τις  πληροϕορ�ες  

που  παρ�χετε  µε  οποιονδ�ποτε  τρ�πο  θεωρε�  κατ�λληλο  χωρ�ς  καµ�α  υποχρ�ωση  προς  

εσ�ς.  
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Οποιεσδ�ποτε  αναϕορ�ς  σε  δικτυακο!ς  τ�πους  µη-Lenovo  που  περι�χονται  σε  αυτ�  την  

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

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

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

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

Οποιαδ�ποτε  δεδοµ�να  απ�δοσης  που  περιλαµβ�νονται  στο  �γγραϕο  αυτ�  �χουν  

συγκεντρωθε�  σε  περιβ�λλον  ελεγχ�µενης  λειτουργ�ας.  Κατ�  συν�πεια,  τα  

αποτελ�σµατα  απ�δοσης  που  συγκεντρ#θηκαν  σε  �λλα  λειτουργικ�  περιβ�λλοντα  

µπορε�  να  διαϕ�ρουν  σηµαντικ�.  Ορισµ�νες  µετρ�σεις  πραγµατοποι�θηκαν  σε  

συστ�µατα  σε  περιβ�λλον  αν�πτυξης  και  δεν  εγγυ�µαστε  �τι  οι  µετρ�σεις  αυτ�ς  θα  

�χουν  το  �διο  αποτ�λεσµα  σε  γενικ#ς  διαθ�σιµα  συστ�µατα.  Επιπλ�ον,  ορισµ�νες  

µετρ�σεις  µπορε�  να  ε�ναι  το  αποτ�λεσµα  συµπερασµατικ�ς  εξαγωγ�ς.  Τα  πραγµατικ�  

αποτελ�σµατα  µπορε�  να  διαϕ�ρουν.  Οι  χρ�στες  αυτο!  του  εγγρ�ϕου  θα  πρ�πει  να  

επαληθε!σουν  τα  δεδοµ�να  που  ισχ!ουν  για  το  δικ�  τους  περιβ�λλον.  

Εµπορικ� σ�µατα 

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

σε  �λλες  χ#ρες:  

   Lenovo  

   ThinkPad  

   ThinkCentre  

   ThinkVision  

Οι  ακ�λουθοι  �ροι  ε�ναι  εµπορικ�  σ�µατα  της  International  Business  Machines  

Corporation  στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  �/και  σε  �λλες  χ#ρες  και  χρησιµοποιο!νται  β�σει  

�δειας  χρ�σης:  

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

στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  �/και  σε  �λλες  χ#ρες  και  χρησιµοποιε�ται  β�σει  �δειας  

χρ�σης.  

Οι  �ροι  Microsoft,  Windows  και  PowerPoint  ε�ναι  εµπορικ�  σ�µατα  της  Microsoft  

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

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

εµπορικ�  σ�µατα  � σ�µατα  υπηρεσι#ν  �λλων.  
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Παρ�ρτηµα  Ζ.  Σηµει"σεις  σχετικ�  µε  την  ηλεκτρονικ�  

ακτινοβολα  

Οι  παρακ�τω  πληροϕορ�ες  αϕορο!ν  τη  συσκευ�  προβολ�ς  C400  Wireless  Projector.  

Federal Communications Commission (FCC) Class A Statement of 

Compliance 

This  equipment  has  been  tested  and  found  to comply  with  the  limits  for  a Class  A  digital  

device,  pursuant  to  Part  15 of the  FCC  Rules.  These  limits  are  designed  to  provide  reasonable  

protection  against  harmful  interference  when  the  equipment  is  operated  in  a commercial  

environment.  This  equipment  generates,  uses,  and  can  radiate  radio  frequency  energy and,  if 

not  installed  and  used  in accordance  with  the  instruction  manual,  may  cause  harmful  

interference  to radio  communications.  Operation  of  this  equipment  in  a residential  area  is 

likely  to cause  harmful  interference  in which  case  the  user  will  be  required  to correct  the  

interference  at his  own  expense.  

Lenovo  is not  responsible  for  any  radio  or television  interference  caused  by  using  other  than  

recommended  cables  and  connectors  or by  unauthorized  changes  or modifications  to this  

equipment.  Unauthorized  changes  or  modifications  could  void  the  user’s  authority  to operate  

the  equipment.  

This  device  is complies  with  Part  15  of  the  FCC  Rules.  Operation  is subject  to the  following  

two  conditions:  (1)  this  device  may  not  cause  harmful  interference,  and  (2)  this  device  must  

accept  any  interference  received,  including  interference  that  may  cause  undesired  operation.  

Industry  Canada  Class  A emission  compliance  statement  

This  Class  A  digital  apparatus  complies  with  Canadian  ICES-003.  

Avis de  conformite  a la reglementation  d’Industrie  Canada  

Cet  appareil  numérique  de  la classe  A est  conform  à la norme  NMB-003  du  Canada.  

EU-EMC  Directive  (89/336/EG)  EN  55022  class  A  Statement  of Compliance  

Deutschsprachiger  EU  Hinweis:  

Hinweis  für  Geräte  der  Klasse  A  EU-Richtlinie  zur  Elektromagnetischen  Verträglichkeit  

Dieses  Produkt  entspricht  den  Schutzanforderungen  der  EU-Richtlinie  89/336/EWG  zur  

Angleichung  der  Rechtsvorschriften  über  die  elektromagnetische  Verträglichkeit  in den  

EU-Mitgliedsstaaten  und  hält  die  Grenzwerte  der  EN  55022  Klasse  A ein.  Um  dieses  

sicherzustellen,  sind  die  Geräte  wie  in den  Handbüchern  beschrieben  zu installieren  und  zu  

betreiben.  Des  Weiteren  dürfen  auch  nur  von  der  Lenovo  empfohlene  Kabel  angeschlossen  

werden.  Lenovo  übernimmt  keine  Verantwortung  für  die  Einhaltung  der  

Schutzanforderungen,  wenn  das  Produkt  ohne  Zustimmung  der  Lenovo  verändert  bzw. wenn  

Erweiterungskomponenten  von  Fremdherstellern  ohne  Empfehlung  der  Lenovo  

gesteckt/eingebaut  werden.  EN  55022  Klasse  A Geräte  müssen  mit  folgendem  Warnhinweis  

versehen  werden:  ″Warnung:  Dieses  ist  eine  Einrichtung  der  Klasse  A.  Diese  Einrichtung  

kann  im  Wohnbereich  Funk-Störungen  verursachen;  in  diesem  Fall  kann  vom  Betreiber  

verlangt  werden,  angemessene  Maßnahmen  zu ergreifen und  dafür  aufzukommen.″ 
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Deutschland:  Einhaltung  des  Gesetzes  über  die  elektromagnetische  Verträglichkeit  von  

Geräten  Dieses  Produkt  entspricht  dem  ″Gesetz  über  die  elektromagnetische  Verträglichkeit  

von  Geräten  (EMVG)″.  Dies  ist  die  Umsetzung  der  EU-Richtlinie  89/336/EWG  in der  

Bundesrepublik  Deutschland.  

Zulassungsbescheinigung  laut  dem  Deutschen  Gesetz  über  die  elektromagnetische  

Verträglichkeit  von  Geräten  (EMVG)  vom  18.  September  1998  (bzw.  der  EMC  EG  

Richtlinie  89/336)  für  Geräte  der  Klasse  A  Dieses  Gerät  ist  berechtigt,  in Übereinstimmung  

mit  dem  Deutschen  EMVG  das  EG-Konformitätszeichen  - CE  - zu  führen.  Verantwortlich  für  

die  Konformitätserklärung  nach  Paragraf  5 des  EMVG  ist  die  Lenovo  (Deutschland)  GmbH,  

Pascalstr.  100,  D-70569  Stuttgart.  

Informationen  in  Hinsicht  EMVG  Paragraf  4 Abs.  (1)  4: 

Das  Gerät  erfüllt  die  Schutzanforderungen  nach  EN  55024  und  EN  55022  Klasse  A.  

Οδηγ�α  EMC  της  Ευρωπαϊκ�ς  *νωσης  

Το  προϊ�ν  αυτ�  καλ!πτει  τις  απαιτ�σεις  προστασ�ας  που  ορ�ζονται  στην  Οδηγ�α  

89/336/ECC  του  Συµβουλ�ου  της  ΕΕ  περ�  προσ�γγισης  των  νοµοθεσι#ν  των  Κρατ#ν  

Μελ#ν  σχετικ�  µε  την  ηλεκτροµαγνητικ�  συµβατ�τητα.  

Η  Lenovo  δεν  αποδ�χεται  οποιαδ�ποτε  ευθ!νη  για  µη  κ�λυψη  των  απαιτ�σεων  

προστασ�ας  αν  αυτ�  οϕε�λεται  σε  µη  συνιστ#µενη  τροποπο�ηση  του  προϊ�ντος,  

συµπεριλαµβανοµ�νης  της  τοποθ�τησης  πρ�σθετων,  µη-Lenovo  καρτ#ν.  

Μετ�  απ�  κατ�λληλους  ελ�γχους,  �χει  διαπιστωθε�  �τι  το  προϊ�ν  αυτ�  λειτουργε�  εντ�ς  

των  ορ�ων  για  τον  τεχνολογικ�  εξοπλισµ�  επεξεργασ�ας  πληροϕορι#ν  Κατηγορ�ας  Α 

σ!µϕωνα  µε  το  πρ�τυπο  CISPR  22  / Ευρωπαϊκ�  Πρ�τυπο  EN  55022.  Τα  �ρια  για  τον  

εξοπλισµ�  Κατηγορ�ας  A θεσπ�στηκαν  µε  σκοπ�  την  ε!λογη  προστασ�α,  σε  εµπορικ�  

και  βιοµηχανικ�  περιβ�λλοντα,  απ�  παρεµβολ�ς  που  προκαλο!νται  απ�  εξοπλισµ�  

επικοινων�ας  µε  ν�µιµη  �δεια.  

 Προειδοπο�ηση:  Το  προϊ�ν  αυτ�  ε�ναι  Κατηγορ�ας  Α. Σε οικιακ�  περιβ�λλον,  το προϊ�ν  µπορε�  

να προκαλ�σει  παρεµβολ�ς  στις  ραδιοσυχν�τητες,  περ�πτωση  κατ�  την  οπο�α  θα πρ�πει  ο 

χρ�στης  να λ�βει  τα κατ�λληλα  µ�τρα.
  

Union  Européenne  - Directive  Conformité  électromagnétique  

Ce  produit  est  conforme  aux  exigences  de  protection  de la Directive  89/336/EEC  du  Conseil  

de  l’UE  sur  le  rapprochement  des  lois  des  États  membres  en matière  de  compatibilité  

électromagnétique.  

Lenovo  ne  peut  accepter  aucune  responsabilité  pour  le  manquement  aux  exigences  de 

protection  résultant  d’une  modification  non  recommandée  du  produit,  y compris  l’installation  

de  cartes autres  que  les  cartes Lenovo.  

Ce  produit  a été  testé  et  il satisfait  les  conditions  de  l’équipement  informatique  de  Classe  A  en  

vertu de  CISPR22/Standard  européen  EN  55022.  Les  conditions  pour  l’équipement  de Classe  

A  ont  été  définies  en  fonction  d’un  contexte  d’utilisation  commercial  et  industriel  afin  de  

fournir  une  protection  raisonnable  contre  l’interférence  d’appareils  de communication  

autorisés.  

 Avertissement  : Ceci  est un produit  de Classe  A. Dans  un contexte  résidentiel,  ce produit  peut  causer  

une  interférence  radio  exigeant  que  l’utilisateur  prenne  des  mesures  adéquates.
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Union  Europea  - Normativa  EMC  

Questo  prodotto  è conforme  alle  normative  di  protezione  ai sensi  della  Direttiva  del  Consiglio  

dell’Unione  Europea  89/336/CEE  sull’armonizzazione  legislativa  degli  stati  membri  in 

materia  di compatibilità  elettromagnetica.  

Lenovo  non  accetta  responsabilità  alcuna  per  la mancata  conformità  alle  normative  di  

protezione  dovuta  a modifiche  non  consigliate  al prodotto,  compresa  l’installazione  di  schede  

e componenti  di marca  diversa  da Lenovo.  

Le  prove  effettuate  sul  presente  prodotto  hanno  accertato  che  esso  rientra  nei  limiti  stabiliti  

per  le le  apparecchiature  di informatica  Classe  A  ai  sensi  del  CISPR  22/Norma  Europea  EN  

55022.  I limiti  delle  apparecchiature  della  Classe  A  sono  stati  stabiliti  al  fine  di  fornire  

ragionevole  protezione  da interferenze  mediante  dispositivi  di  comunicazione  in concessione  

in  ambienti  commerciali  ed industriali.  

 Avvertimento:  Questso  è un prodotto  appartenente  alla  Classe  A. In ambiente  domestico,  tale  prodotto  

può  essere  causa  di interferenze  radio,  nel qual caso  l’utente  deve  prendere  misure  adeguate.
  

Unione  Europea  - Directiva  EMC  (Conformidad  électromagnética)  

Este  producto  satisface  los  requisitos  de protección del  Consejo  de la UE,  Directiva  

89/336/CEE  en  lo  que  a la  legislatura  de los  Estados  Miembros  sobre  compatibilidad  

electromagnética  se  refiere.  

Lenovo  no  puede  aceptar  responsabilidad  alguna  si  este  producto  deja  de satisfacer  dichos  

requisitos  de  protección como  resultado  de una  modificación no  recomendada  del  producto,  

incluyendo  el ajuste  de  tarjetas  de  opción que  no  sean  Lenovo.  

Este  producto  ha  sido  probado  y satisface  los  límites  para  Equipos  Informáticos  Clase  A  de 

conformidad  con  el  Estándar  CISPR22  y el  Estándar  Europeo  EN  55022.  Los  límites  para  los  

equipos  de  Clase  A  se han  establecido  para  entornos  comerciales  e industriales  a fin  de  

proporcionar  una  protección razonable  contra  las  interferencias  con  dispositivos  de  

comunicación licenciados.  

 Advertencia:  Este  es un producto  de Clase  A. En un entorno  doméstico  este  producto  podría causar  

radiointerferencias  en  cuyo  caso  el usuario  deberá tomar  las medidas  adecuadas.
  

Japan  VCCI  Class  A Compliance  

  

 

Additional  Compliances  Notices  
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