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Harmony  
Αυτή η εφαρμογή παρέχει Έξυπνες ρυθμίσεις, οι οποίες βελτιστοποιούν αυτόματα τις 
δυνατότητες του συστήματος, όπως το Paper Display (βελτιστοποιεί τα χρώματα της 
οθόνης για την καλύτερη δυνατή εμπειρία ανάγνωσης στην οθόνη). Επίσης, 
η εφαρμογή Harmony προτείνει δημοφιλείς εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
στις λειτουργίες σκηνής, ανάκλισης, tablet και φορητού υπολογιστή. 

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στη Lenovo 

Ανώνυμες πληροφορίες, όπως:  

• Τύπος και μοντέλο μηχανής 
• Έκδοση και γλώσσα λειτουργικού συστήματος 
• Χώρα στην οποία χρησιμοποιείται ο υπολογιστής 
• Δεδομένα κλικ χρήστη 
• Λειτουργίες και ρυθμίσεις  



Αξία που προσφέρει ο πελάτης με την κοινή χρήση πληροφοριών με τη Lenovo  

Οι πληροφορίες σχετικά με το πώς βιώνετε τη βελτιστοποίηση του συστήματος 
βοηθούν τη Lenovo να σχεδιάσει την καλύτερη εμπειρία σε διαφορετικές λειτουργίες. 

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης ανώνυμων δεδομένων 

1. Ανοίξτε τον πίνακα εργαλείων της εφαρμογής Harmony, για να προβάλετε τις 
ρυθμίσεις. 

2. Ορίστε τη ρύθμιση "Στατιστικά χρήσης (Usage Statistics)" στην επιλογή 
"Απενεργοποίηση (Off)". 

Lenovo Companion 3.0  
Αυτή η εφαρμογή σάς επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορίες εγγύησης, να 
ελέγχετε την εύρυθμη λειτουργία του υπολογιστή σας, να αποκτάτε πρόσβαση σε 
οδηγούς χρήσης, να ανατρέχετε σε πληροφορίες υποστήριξης ειδικά για τη συσκευή 
σας και να διατηρείτε τη συσκευή σας ενημερωμένη μέσω της δυνατότητας System 
Update. Επίσης, η εφαρμογή Lenovo Companion 3.0 περιλαμβάνει άρθρα και 
περιεχόμενο σχετικά με τεχνολογικά νέα και προτεινόμενες εφαρμογές. Τα άρθρα 
συντάσσονται και ενημερώνονται σε τακτική βάση, ώστε το περιεχόμενο να παραμένει 
επίκαιρο και σχετικό. 

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στη Lenovo  

Ανώνυμα δεδομένα, όπως: 

• Τύπος, μοντέλο και μάρκα συσκευής 
• Χώρα στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή 
• Έκδοση και γλώσσα λειτουργικού συστήματος 
• Άρθρα που προβλήθηκαν  

Αξία που προσφέρει ο πελάτης με την κοινή χρήση πληροφοριών με τη Lenovo 

Με τα δεδομένα που συλλέγονται, το Companion προσαρμόζει το περιεχόμενο για 
εσάς, μεταφορτώνει σχετικά άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού (για τη λειτουργία 
System Update) και εμφανίζει σχετικές πληροφορίες στην ενότητα "Υποστήριξη 
(Support)". 

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης ανώνυμων δεδομένων  

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση ανώνυμων στατιστικών με τη Lenovo 
μέσω της εφαρμογής Lenovo Settings ή της εφαρμογής Lenovo Companion 3.0. 



Μέσω της εφαρμογής Lenovo Settings  

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Lenovo Settings. 
2. Μεταβείτε στην ενότητα "Χρήση εφαρμογής (Application Usage)". 
3. Ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου "Στατιστικά χρήσης (Usage Statistics)" στην 

επιλογή "Απενεργοποίηση (Off)".  

Μέσω του Lenovo Companion 3.0 

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Lenovo Companion 3.0. 
2. Μεταβείτε στη δυνατότητα "Ρυθμίσεις εφαρμογών (Applications Settings)". 
3. Ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου "Στατιστικά χρήσης (Usage Statistics)" στην 

επιλογή "Απενεργοποίηση (Off)".  

Lenovo Customer Engagement Service  
Η Lenovo χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, για να αποκτά στατιστικά στοιχεία από 
ένα ευρύ πελατολόγιο και να λαμβάνει αποφάσεις σχεδιασμού που βελτιώνουν τις 
δυνατότητες του υλικού και την εμπειρία σας.  

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στη Lenovo   

Ανώνυμα δεδομένα χρήσης για στοιχεία υλικού, όπως είναι ο επεξεργαστής, η μονάδα 
σκληρού δίσκου, η μνήμη, οι υποδοχές USB, η μονάδα ανάγνωσης κάρτας, 
η φωτεινότητα οθόνης, η μπαταρία και οι προεγκατεστημένες εφαρμογές.  

Αξία που προσφέρει ο πελάτης με την κοινή χρήση πληροφοριών με τη Lenovo  

Η Lenovo χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, για να αποκτά στατιστικά στοιχεία από 
ένα ευρύ πελατολόγιο και να λαμβάνει αποφάσεις σχεδιασμού που βελτιώνουν τις 
δυνατότητες των προϊόντων της και την εμπειρία σας.  

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης ανώνυμων δεδομένων   

1. Από την περιοχή "Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)"-> "Όλα τα στοιχεία του 
Πίνακα Ελέγχου (All Control Panel Items)", επιλέξτε "Προβολή κατά μικρά 
εικονίδια (View by small icons)". 

2. Επιλέξτε (CCSDK) και ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου "Υπηρεσία δέσμευσης 
πελατών Lenovo (Lenovo Customer Engagement Service)", για να 
απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων.  

Lenovo Experience Improvement (μόνο σε συσκευές Windows 8)  
Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα μάς ενημερώνει ανώνυμα, αν οι πελάτες 
απεγκαταστήσουν προεγκατεστημένες εφαρμογές της Lenovo από τη συσκευή τους 



κατά τις πρώτες 90 ημέρες. Μετά από 90 ημέρες, το βοηθητικό πρόγραμμα 
απεγκαθίσταται αυτόματα από μόνο του.   

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στη Lenovo  

Ανώνυμες πληροφορίες, όπως: 

• Τύπος και μοντέλο συσκευής 
• Έκδοση και γλώσσα λειτουργικού συστήματος 
• Χώρα στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή 
• Κατάσταση εγκατάστασης ορισμένων προεγκατεστημένων εφαρμογών  

Επιπλέον, τυχόν πληροφορίες που θα παράσχετε ενεργά στη σελίδα της Lenovo κατά 
την Εγκατάσταση των Windows κοινοποιούνται στη Lenovo για επεξεργασία. 

Αξία που προσφέρει ο πελάτης με την κοινή χρήση πληροφοριών με τη Lenovo 

Η χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών από την πλευρά σας, ή η προθυμία σας να τις 
διατηρήσετε εγκατεστημένες, υποδηλώνει την αξία που δίνετε σε αυτές τις 
εφαρμογές. Η Lenovo χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, για να αποκτά στατιστικά 
στοιχεία από ένα ευρύ πελατολόγιο και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις 
εφαρμογές που θα αναβαθμίζει και θα βελτιώνει, καθώς και εκείνες που θα καταργεί.  

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης ανώνυμων δεδομένων  

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης δεδομένων αυτής της 
εφαρμογής, θα πρέπει να την καταργήσετε. Οδηγίες κατάργησης είναι διαθέσιμες εδώ: 

1. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). 
2. Ανοίξτε το στοιχείο "Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features)". 
3. Απεγκαταστήστε το Lenovo Experience Improvement. 

Lenovo Registration Data (μόνο σε συσκευές Windows 8) 
Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα εντοπίζει τις τιμές των πλαισίων ελέγχου της Lenovo 
που καθορίζονται κατά την εμπειρία πρώτης επαφής (Out-of-Box Experience) και 
κατόπιν αναφέρει αυτόματα αυτά τα ανώνυμα δεδομένα στη Lenovo κατά την πρώτη 
σύνδεση στο Internet. Μετά την αναφορά των δεδομένων, το πρόγραμμα 
απεγκαθίσταται αυτόματα από μόνο του. Αν αυτή η εφαρμογή δεν μπορέσει να 
εντοπίσει μια σύνδεση στο Internet για να ολοκληρώσει την αναφορά και να 
απεγκατασταθεί αυτόματα, μπορεί να απεγκατασταθεί χειροκίνητα από τον Πίνακα 
Ελέγχου μέσω του στοιχείου "Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and 
Features)". 



Πληροφορίες που κοινοποιούνται στη Lenovo  

Ανώνυμες πληροφορίες, όπως:  

• Τύπος και μοντέλο συσκευής 
• Έκδοση και γλώσσα λειτουργικού συστήματος 
• Χώρα στην οποία έχει δηλωθεί η συσκευή 

Επιπλέον, πληροφορίες που θα παράσχετε ενεργά στη σελίδα της Lenovo κατά την 
Εγκατάσταση των Windows θα συλλέγονται και θα αποστέλλονται στη Lenovo για 
επεξεργασία. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την 
ταυτοποίηση ατόμων τις οποίες θα παράσχετε. 

Αξία που προσφέρει ο πελάτης με την κοινή χρήση πληροφοριών με τη Lenovo  

Η Lenovo χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, για να αποκτά στατιστικά στοιχεία από 
ένα ευρύ πελατολόγιο και να λαμβάνει αποφάσεις σχεδιασμού που βελτιώνουν τις 
δυνατότητες των προϊόντων της και την εμπειρία σας.  

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης ανώνυμων δεδομένων   

Η εφαρμογή Lenovo Registration Data θα απεγκατασταθεί από μόνη της την πρώτη 
φορά που θα συνδεθείτε στο Internet. Για να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή πριν από 
την αποστολή των πληροφοριών, κάντε τα εξής μετά την πρώτη εκκίνηση της 
συσκευής, αλλά προτού συνδεθείτε στο Internet:  

1. Ανοίξτε το στοιχείο "Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)" και μεταβείτε στην 
περιοχή "Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features)". 

2. Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Lenovo Registration Data. 

Lenovo Settings  
Αυτή η εφαρμογή παρέχει κεντρική πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές δυνατότητες 
υλικού της συσκευής σας, καθώς και σε στοιχεία ελέγχου, όπως είναι η διαχείριση 
ενέργειας, η οθόνη, η κάμερα, ο ήχος, τα ασύρματα δίκτυα, το πληκτρολόγιο, το 
ποντίκι και η γραφίδα.  

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στη Lenovo  

Ανώνυμες πληροφορίες, όπως: 

• Τύπος, μοντέλο και μάρκα συσκευής 
• Έκδοση και γλώσσα λειτουργικού συστήματος 
• Χώρα στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή 
• Πληροφορίες κλικ χρήστη  



Αξία που προσφέρει ο πελάτης με την κοινή χρήση πληροφοριών με τη Lenovo  

Τα δεδομένα που συλλέγονται επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις για το σχεδιασμό και 
τις δυνατότητες που λαμβάνονται με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. 

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης ανώνυμων δεδομένων   

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Lenovo Settings στη συσκευή σας. 
2. Μεταβείτε στην ενότητα "Χρήση εφαρμογής (Application Usage)". 
3. Ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου "Στατιστικά χρήσης (Usage Statistics)" στην 

επιλογή "Απενεργοποίηση (Off)".  

Lenovo Solution Center  
Αυτή η εφαρμογή σάς επιτρέπει να εκτελείτε διαγνωστικά στον υπολογιστή σας, τα 
οποία κατόπιν βοηθούν το Lenovo Support να απομονώνει γρήγορα δυσλειτουργίες 
υλικού.  

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στη Lenovo  

Ανώνυμες πληροφορίες, όπως:  

• Τύπος και μοντέλο συσκευής 
• Έκδοση και γλώσσα λειτουργικού συστήματος 
• Χώρα στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή 
• Δυνατότητες εφαρμογής που χρησιμοποιούνται 

Αξία που προσφέρει ο πελάτης με την κοινή χρήση πληροφοριών με τη Lenovo  

Τα δεδομένα που συλλέγονται επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη 
βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, ενώ βελτιώνουν και την εμπειρία υποστήριξης που σας 
παρέχεται. 

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης ανώνυμων δεδομένων   

1. Ανοίξτε το Lenovo Solution Center. 
2. Επιλέξτε το στοιχείο "Ρυθμίσεις (Settings)" στη γραμμή εργασιών. 
3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για την αποστολή ανώνυμων 

στατιστικών χρήσης στη Lenovo. 
4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση (Save)". 



Lenovo System Update (μόνο σε συσκευές Windows 7 και Windows 8) 
Αυτή η ανεξάρτητη εφαρμογή αναφέρει την κατάσταση των ενημερώσεων και σας 
βοηθά να διατηρείτε το λογισμικό του συστήματός σας ενημερωμένο, μέσω αυτόματης 
μεταφόρτωσης και εγκατάστασης ενημερώσεων λογισμικού για τις εφαρμογές και το 
BIOS που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. 

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στη Lenovo  

Ανώνυμα δεδομένα, όπως: 

• Τύπος και μοντέλο συσκευής 
• Έκδοση και γλώσσα λειτουργικού συστήματος 
• Χώρα στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή 
• Ονομασία προϊόντος  
• Προηγούμενες εγκατεστημένες ενημερώσεις  
• Κατάσταση της ρύθμισης αυτόματης ενημέρωσης 
• Συμβάντα εφαρμογών, όπως εκκίνηση/αναβάθμιση/εξαίρεση, 

έλεγχος/εγκατάσταση ενημερώσεων  
 
Αξία που προσφέρει ο πελάτης με την κοινή χρήση πληροφοριών με τη Lenovo  
Με τα δεδομένα που συλλέγονται παρέχονται σχετικές ενημερώσεις ειδικά για τη 
ρύθμιση παραμέτρων του υλικού και του λογισμικού σας, συμπεριλαμβανομένων 
ενημερώσεων για την απόδοση και τη χρηστικότητα. 

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης ανώνυμων δεδομένων  

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Lenovo System Update. 
2. Ανοίξτε το εικονίδιο Βοήθειας (ερωτηματικό). 
3. Ανοίξτε τις "Ρυθμίσεις (Settings)".  
4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για την αποστολή ανώνυμων 

στατιστικών χρήσης στη Lenovo. 

Δυνατότητα Lenovo System Update της εφαρμογής Lenovo Companion 3.0  
Η δυνατότητα Lenovo System Update της εφαρμογής Companion 3.0 αναφέρει την 
κατάσταση των ενημερώσεων και μεταφορτώνει ενημερώσεις ειδικά για τον 
υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένη.  

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στη Lenovo  

Ανώνυμα δεδομένα, όπως: 

• Τύπος, μοντέλο και μάρκα συσκευής 



• Έκδοση και γλώσσα λειτουργικού συστήματος 
• Χώρα στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή 
• Ονομασία προϊόντος  
• Προηγούμενες εγκατεστημένες ενημερώσεις  
• Κατάσταση της ρύθμισης αυτόματης ενημέρωσης 

Αξία που προσφέρει ο πελάτης με την κοινή χρήση πληροφοριών με τη Lenovo 

Με τα δεδομένα που συλλέγονται παρέχονται σχετικές ενημερώσεις ειδικά για τη 
ρύθμιση παραμέτρων του υλικού και του λογισμικού σας. 

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης ανώνυμων δεδομένων  

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση ανώνυμων στατιστικών με τη Lenovo 
μέσω της εφαρμογής Lenovo Settings στη συσκευή σας ή μέσω της εφαρμογής 
Lenovo Companion 3.0. 

Μέσω της εφαρμογής Lenovo Settings  

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Lenovo Settings. 
2. Μεταβείτε στην ενότητα "Χρήση εφαρμογής (Application Usage)". 
3. Ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου "Στατιστικά χρήσης (Usage Statistics)" στην 

επιλογή "Απενεργοποίηση (Off)".  

Μέσω του Lenovo Companion 3.0 

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Lenovo Companion 3.0. 
2. Μεταβείτε στη δυνατότητα "Ρυθμίσεις εφαρμογών (Applications Settings)". 
3. Ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου "Στατιστικά χρήσης (Usage Statistics)" στην 

επιλογή "Απενεργοποίηση (Off)".  

  



WRITEit  
Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες συσκευών με δυνατότητα χρήσης 
γραφίδας να γράφουν σε πρακτικά οποιοδήποτε πεδίο κειμένου ή εφαρμογή, 
ανεξάρτητα από το αν σχεδιάστηκε για εισαγωγή δεδομένων μέσω γραφίδας. 

Πληροφορίες που κοινοποιούνται στη Lenovo  

Ανώνυμες πληροφορίες, όπως: 

• Δυνατότητες που χρησιμοποιούνται εντός της εφαρμογής (για παράδειγμα, 
εισαγωγή κειμένου ως χειρογράφου ή εικόνας)  

• Τύπος και μοντέλο συσκευής 
• Έκδοση και γλώσσα λειτουργικού συστήματος 
• Τύπος υλικού γραφίδας 

Αξία που προσφέρει ο πελάτης με την κοινή χρήση πληροφοριών με τη Lenovo 

Τα δεδομένα που συλλέγονται επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη 
βελτίωση ή την κατάργηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η εφαρμογή. 

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης ανώνυμων δεδομένων  

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Lenovo Settings. 
2. Μεταβείτε στην ενότητα "Χρήση εφαρμογής (Application Usage)". 
3. Ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου "Στατιστικά χρήσης (Usage Statistics)" στην 

επιλογή "Απενεργοποίηση (Off)".  
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