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Περιεχόμενα συσκευασίας 

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, ελέγξτε αν υπάρχει κάτι 
που λείπει από τη συσκευασία και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας 
για να διεκδικήσετε τα αντικείμενα που λείπουν: 

BR-6428nS V4 Μετασχηματιστής 
Ρεύματος 

Καλώδιο Ethernet Οδηγός Γρήγορης 
Εγκατάστασης 

CD-ROM
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Εγκατάσταση 
 

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος που περιλαμβάνεται, στην 
θύρα τροφοδοσίας 5V DC της συσκευής και το άλλο άκρο σε μια πρίζα 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 
 

2. Βεβαιωθείτε ότι ανάβει η λυχνία τροφοδοσίας. Εάν όχι, η συσκευή δεν 
είναι σωστά συνδεδεμένη. 
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3. Χρησιμοποιείστε μια συσκευή Wi-Fi (π.χ. υπολογιστή, tablet, 
smartphone) για να αναζητήσετε ένα δίκτυο Wi–Fi με το SSID 
“edimax.setup” και συνδεθείτε σε αυτό. 

 
iOS 4 ή Android 4 και παραπάνω απαιτούνται για τη ρύθμιση σε 
smartphone ή tablet. 

 
4. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αν δεν φτάσετε 

αυτόματα στην οθόνη "Get Started" που εμφανίζεται παρακάτω, 
εισάγετε τη διεύθυνση URL http: //edimax.setup και κάντε κλικ στο 
κουμπί "Get Started" για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης. 

 

 
 

 
Αν δεν έχετε πρόσβαση στο http: //edimax.setup, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής 
σας έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί μια διεύθυνση dynamic IP. Πρόκειται 
για μια απλή διαδικασία και οδηγίες βήμα προς βήμα μπορούν να βρεθούν στο 
εγχειρίδιο χρήστη. 

 
 

5. Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το BR-6428nS V4 σας στην 
προεπιλεγμένη λειτουργία του Wi-Fi router ή σε διαφορετική 
λειτουργία. 
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Οι πέντε διαθέσιμες λειτουργίες του BR-6428nS περιγράφονται παρακάτω: 
 

 
Λειτουργία Wi – Fi 
Router 

Η συσκευή συνδέεται στο modem σας και παρέχει 
πρόσβαση στο Internet (ασύρματη και Ethernet) στα 
2.4GHz για τις συσκευές του δικτύου σας. 

Λειτουργία Access 
Point  

Η συσκευή συνδέεται με ένα υπάρχον router μέσω 
καλωδίου Ethernet και παρέχει πρόσβαση στο 
Internet (ασύρματη και Ethernet) στα 2.4 GHz για τις 
συσκευές του δικτύου σας. 

Λειτουργία Range 
Extender  

Η συσκευή συνδέεται ασύρματα με το υπάρχον 
δίκτυο στα 2.4GHz ή και επαναλαμβάνει τα ασύρματα 
σήματα. 

Λειτουργία Wireless 
Bridge  

Η συσκευή συνδέεται με μια συσκευή δικτύου, για 
παράδειγμα: τηλεόραση, κονσόλα παιχνιδιών ή 
συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω καλωδίου 
Ethernet και λειτουργεί ως ασύρματος δέκτης, 
επιτρέποντας στη συσκευή δικτύου να ενταχθεί στο 
δίκτυο Wi-Fi. 
 

WISP Mode Η συσκευή συνδέεται ασύρματα με τον πάροχο 
υπηρεσιών ασύρματου Internet και παρέχει 
πρόσβαση στο Internet (ασύρματη και Ethernet) στα 
2.4 GHz για τις συσκευές δικτύου σας. 
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6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να 
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήστη. 
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Ρυθμίσεις Διεπαφής Μέσω Προγράμματος Περιήγησης 
 

Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
διεπαφής μέσω προγράμματος περιήγησης για να διαμορφώσετε ή να 
αλλάξετε τις ρυθμίσεις του BR-6428nS V4. Εισάγετε http: //edimax.setup στη 
γραμμή URL ενός προγράμματος περιήγησης ιστού σε μια συσκευή δικτύου 
που είναι συνδεδεμένη BR-6428nS V4. 
 

 
 

Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο edimax.setup, 
συνδέστε το BR-6428nS V4 σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας 
ένα καλώδιο Ethernet και δοκιμάστε ξανά. 
 

Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι "admin" και ο προεπιλεγμένος 
κωδικός πρόσβασης είναι "1234". 
 

 
 
Χρησιμοποιήστε το μενού κάτω στην αριστερή πλευρά για να περιηγηθείτε. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

1. Στην λειτουργία range extender, πώς μπορώ να συνδεθώ σε 
δίκτυο που έχει κρυφό SSID; 

α. Κατά τη διάρκεια ρύθμισης iQ επιλέξτε “Setup extender manually” όπως 
φαίνεται παρακάτω. Καταχωρήστε χειροκίνητα το SSID του κρυφού δικτύου, ένα 
SSID για τη συσκευή σας και τις πληροφορίες κρυπτογράφησης για το κρυφό 
δίκτυο. 
 

 
 
 

 
 
 
 

SSID  Καταχωρήστε το SSID (όνομα δικτύου) του υπάρχοντος, 
κρυφού σας δικτύου. 

SSID Συσκευή Καταχωρήστε ένα SSID για το BR-6428nS V4ή αφήστε το κενό 
για να χρησιμοποιήσετε μια προεπιλογή που αποτελείται 
από το υπάρχον SSID του router σας (παραπάνω) + "_ 2EX". 
 

Κρυπτογράφηση Εισάγετε τις πληροφορίες κρυπτογράφησης για το υπάρχον, 
κρυφό σας δίκτυο. 

 
2. Δεν έχω πρόσβαση στο Internet. 

α. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα. Δοκιμάστε ένα 
διαφορετικό καλώδιο Ethernet. 
β. Ελέγξτε αν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρύθμισης μέσω 
προγράμματος περιήγησης. Εάν όχι, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει 
ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί μια διεύθυνση dynamic IP. Εάν δεν είστε 
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σίγουροι για το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για 
οδηγίες. 
γ. Συνδεθείτε στο μενού ρύθμισης μέσω προγράμματος περιήγησης και 
μεταβείτε στο Internet> WAN Setup και ελέγξτε ότι ο τύπος σύνδεσης είναι 
σωστός. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο σύνδεσης στο Internet που έχετε, 
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP). 
δ. Συνδέστε τον υπολογιστή σας απευθείας στο modem σας και ελέγξτε αν 
μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εάν δεν μπορείτε, επικοινωνήστε 
με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια. 
 

3. Δεν μπορώ να ανοίξω το μενού ρύθμισης μέσω προγράμματος 
περιήγησης. 
α. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί μια 
διεύθυνση dynamic IP. Εάν δεν είστε βέβαιοι πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήστη για οδηγίες. 

 
4. Πως μπορώ να επαναφέρω την συσκευή μου στις 

προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις;  
α. Για να επαναφέρετε την συσκευή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές 
ρυθμίσεις της, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί WPS / Reset για 
πάνω από 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED 
τροφοδοσίας ρεύματος. Περιμένετε μερικά λεπτά για να γίνει επανεκκίνηση 
του προϊόντος. Όταν η συσκευή επανεκκινηθεί, όλες οι ρυθμίσεις θα 
επαναρυθμιστούν. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην ετικέτα του 
προϊόντος στο κάτω μέρος της συσκευής, όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Σύνδεση Router Καταχωρήστε αυτήν τη διεύθυνση URL σε ένα 

πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να εκτελέσετε τη 
ρύθμιση iQ ή να διαμορφώσετε τις προχωρημένες 
ρυθμίσεις. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στη συσκευή 
μέσω Wi -Fi ή καλωδίου Ethernet. 

Όνομα χρήστη / 
Κωδικός 

Αυτό είναι το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο 
κωδικός για να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις επαφής 
μέσω προγράμματος περιήγησης όταν μεταβείτε στη 
διεύθυνση "Router Login" (παραπάνω). 

Όνομα δικτύου 
Wi-Fi 

Αυτό είναι το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου Wi-Fi για τη 
συσκευή. Αναζητήστε αυτό το όνομα (SSID) και 
συνδεθείτε σε αυτό για να αποκτήσετε πρόσβαση στη 
διεύθυνση "Router Login" (παραπάνω). 

MAC Μία διεύθυνση MAC είναι μοναδική σε κάθε συσκευή 
και χρησιμοποιείται για αναγνώριση μέσα σε ένα δίκτυο. 
Η μοναδική διεύθυνση MAC της συσκευής σας 
εμφανίζεται εδώ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ PIN Αυτός είναι ο κωδικός PIN της συσκευής σας για το Wi-Fi 
Protected Setup (WPS). 

 
5. Ξέχασα τον κωδικό μου. 

α. Επαναφέρετε το router στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις 
και χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη admin και τον 
προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 1234. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος στο κάτω μέρος της συσκευής, όπως 
φαίνεται παραπάνω. 

 
6. Το BR-6428nS V4 έχει ασθενές ασύρματο σήμα στην λειτουργία 

range extender. 
 

α. Τα αδύναμα σήματα προκαλούνται συνήθως από παρεμβολές από άλλες 
συσκευές ή εμπόδια τα οποία μπλοκάρουν το ασύρματο σήμα του BR-6428nS 
V4: 
β. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων, όπως 
τα μικροκύματα ή τα ασύρματα τηλέφωνα. 
γ. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στη γωνία ενός δωματίου ή κάτω / κοντά σε 
μέταλλο. 
δ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια μεταξύ του 
BR-6428nS V4 και της ασύρματης συσκευής δικτύου. 
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Στη λειτουργία range extender mode, το αδύναμο ασύρματο σήμα του BR-6428nS 
V4 μπορεί να προκληθεί από ένα ασθενές σήμα από το υπάρχον router σας. Είναι 
σημαντικό να επιλέξετε μια καλή θέση για το BR-6428nS V4 σε σχέση με το 
υπάρχον ασύρματο router σας. Η καλύτερη θέση βρίσκεται στη μέση μεταξύ του 
υφιστάμενου ασύρματου router σας και της περιοχής που θέλετε να καλύπτετε 
από το BR-6428nS V4. Εάν είστε πολύ μακριά από το υπάρχον router σας, τότε 
είναι δύσκολο για το BR-6428nS V4 να λάβει ασύρματο σήμα. 
 
7. Οι θύρες WAN και LAN λειτουργούν το ίδιο όταν η συσκευή 

βρίσκεται σε διαφορετικές λειτουργίες; 
 
Όχι, οι θύρες WAN και LAN έχουν ελαφρώς διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα 
με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. 
 
α. Στη λειτουργία του Wi-Fi router, η θύρα WAN είναι για άμεση σύνδεση στο 
modem xDSL. Οι θύρες LAN είναι για χρήστες ενσύρματου δικτύου. 
β. Στη λειτουργία access point, η θύρα WAN δεν είναι λειτουργική. Συνδέστε το 
υπάρχον router σας στη θύρα LAN της συσκευής και οι άλλες θύρες LAN 
μπορούν να συνδέσουν χρήστες ενσύρματου δικτύου. 
γ. Στην λειτουργία range extender, η θύρα WAN δεν είναι λειτουργική και οι 
θύρες LAN προορίζονται για ενσύρματο δίκτυο χρηστών. Μην συνδέετε το 
υπάρχον router στις θύρες WAN ή LAN της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής. 
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 Δήλωση συμμόρφωσης με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) 

 

Η παρούσα συσκευή έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν 
θεσπισθεί για ψηφιακές συσκευές Κλάσης B, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού της FCC. 
Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί 
επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να μπορεί να αντέξει σε οποιαδήποτε 
παρεμβολή δεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες μπορούν να επιφέρουν 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα. 

Τα όρια της FCC για συσκευές κλάσης B έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ικανοποιητική 
προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός 
παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, αν 
δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς 
παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα 
δημιουργηθούν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αν η παρούσα συσκευή προκαλεί 
επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός το οποίο 
μπορεί να διαπιστωθεί κλείνοντας και ανοίγοντας τη συσκευή, δοκιμάστε κάποια από τις 
παρακάτω λύσεις για να αποφύγετε τις παρεμβολές: 

• Αλλάξτε την κατεύθυνση ή τη θέση της κεραίας λήψης. 

• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη. 

• Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στο 
οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης. 

• Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης για επιπλέον 
συμβουλές. 

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για παρεμβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση που 
προκαλούνται από τη χρήση καλωδίων διαφορετικών από τα συνιστώμενα ή από μη 
εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή αυτή. Μη εγκεκριμένες αλλαγές ή 
τροποποιήσεις μπορούν να αναιρέσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί την παρούσα 
συσκευή. 

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τον κανονισμό FCC σχετικά με τα όρια της ακτινοβολίας 
σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Η συσκευή θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη και να λειτουργεί σε 
ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστά από το σώμα του χρήστη. 
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Δήλωση συμμόρφωσης R&TTE 

Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με την Ευρωπαική Οδηγία R&ΤΤΕ. 

 

 

Ασφάλεια 

Αυτός ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα προς την ασφάλεια όσων την 
εγκαθιστούν και τη χρησιμοποιούν. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να δοθεί ειδική μέριμνα στους 
κινδύνους της ηλεκτροπληξίας και του στατικού ηλεκτρισμού κατά τη χρήση ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Όλες οι οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να ακολουθηθούν για να βεβαιωθεί η 
ασφαλής χρήση του εξοπλισμού. 

 

 

Λίστα Χωρών της ΕΕ στις οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αυτός ο εξοπλισμός 

Η ETSI εκδοχή αυτής της συσκευής προορίζεται για οικιακή χρήση ή για χρήση στο γραφείο στην 
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η 
ETSI εκδοχή αυτής της συσκευής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στα εξής κράτη – μέλη της 
EFTA: Ισλανδία, Λιχνενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία. 

 

 

Λίστα Χωρών της ΕΕ στις οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αυτός ο εξοπλισμός 

Καμία. 
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EU Declaration of Conformity / Ευρωπαϊκή Δήλωση Συμμόρφωσης 
 
 
Ελληνικά:     Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις 

λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC, 2009/125/EC. 
English: This equipment is in compliance with the essential requirements and other 

relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC. 
Français: Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions 

de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE. 
Čeština: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými 

ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES. 
Polski: Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami 

określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC. 
Română:  Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi 

relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE. 
Русский: Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям 

Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC. 
Magyar: Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 

irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC). 
Türkçe:  Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer 

hükümlerle ile uyumludur. 
Українська: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 

2009/125/EC. 
Slovenčina: Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia 

smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES. 
Deutsch: Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 

2009/125/EC. 
Español: El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 

2009/125/EC. 
Italiano:  Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni 

applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE. 
Nederlands: Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde 

bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC. 
Português: Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 1999/5/EC, 

2009/125/EC. 
Norsk: Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i 

Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC. 
Svenska: Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga 

relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG. 
Dansk: Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre 

relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC. 
Suomi: Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja 

muut asiaankuuluvat määräykset. 
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Απόρριψη 
Φορητές συσκευές & ηλεκτρικά εξαρτήματα 
 
 

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος και των εξαρτημάτων που το 
συνοδεύουν (όπως μπαταρία, φορτιστής, ακουστικά). Αυτό το σήμα που 
εμφανίζεται επάνω στο προϊόν υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να 
απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ. Για να αποφευχθούν 
ενδεχόμενες επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της 

ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, παρακαλούμε ανακυκλώσετε τα προϊόντα αυτά 
επιδεικνύοντας τη δέουσα υπευθυνότητα, ώστε να συμβάλετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση 
των υλικών πόρων. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής 
που διατίθενται για τα προϊόντα αυτά ή να έρθετε σε επικοινωνία με το κατάστημα από το οποίο 
αγοράσατε αυτό το προϊόν, προκειμένου να επιστρέψετε την χρησιμοποιηθείσα 
συσκευή ή μπαταρία ώστε, στη συνέχεια, το προϊόν να δοθεί για ασφαλή προς το περιβάλλον 
ανακύκλωση. 
 
Προειδοποίηση: Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες είτε μεμονωμένα είτε μαζί με τη συσκευή σε 
φωτιά. Κίνδυνος έκρηξης. 
 
Δήλωση περιορισμού ευθύνης 
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ EDIMAX ΚΑΙ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ‘Η ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, ‘Η 
(3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή 
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΥΤΟΥ Ή ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ, (4) ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή 
ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, (5) ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΟΝ ΕΓΚΑΙΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Εμείς, η Edimax Technology Co., Ltd., δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν μας που 
περιγράφεται παρακάτω πληροί στο ακέραιο τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE. 

Εξοπλισμός: AC450 5GHz Band Extender 
Μοντέλο: EW-7288APC 

Η πληρότητα αυτή επιδεικνύεται μέσω των παρακάτω standard: 
Directives 1999/5/EC 

Spectrum : ETSI EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) 
EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09); 

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); 
Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);Am 1:2009 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 
Recommendation 19 99/5/EC 

EMF : EN 62311:2008 
Directives 2006/95/EC 

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);Am 1:2009 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

Edimax Technology Co., Ltd. 
No. 3, Wu Chuan 3rd Road, 
Wu-Ku Industrial Park, 
New Taipei City, Taiwan 

Ημ/νία 
Υπογραφής: 

June, 2014 

Υπογραφή: 

Τυπωμένο όνομα: Albert Chang 
Τίτλος: Director 

Edimax Technology Co Ltd
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Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης  

GNU (GNU GPL) στα ελληνικά. Δεν εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου  

Λογισμικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής 

λογισμικού που υπάγεται στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU-αυτό γίνεται μόνο από την 

επίσημη αγγλική έκδοση της Άδειας (GNU GPL). Ωστόσο, ελπίζουμε ότι η μετάφραση αυτή θα 

βοηθήσει όσους μιλούν την ελληνική να κατανοήσουν καλύτερα την Άδεια GNU GPL.  

 

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into greek. It was 

not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution 

terms for software that uses the GNU GPL-only the original English text of the GNU GPL 

does that. However, we hope that this translation will help greek speakers understand the 

GNU GPL better.  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU 

 

Έκδοση 2, Ιούνιος 1991 

 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA 

Επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή και διανομή αυτούσιων αντιγράφων 

αυτού του εγγράφου άδειας χρήσης, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται η αλλοίωσή του. 

 

Εισαγωγή 

 

Οι άδειες χρήσης των περισσότερων προγραμμάτων συντάσσονται για να περιορίσουν την 

ελευθερία σας να τα μοιράζεστε με άλλους και να τα επεξεργάζεστε.  Εν αντιθέσει, η Γενική 

Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU έχει σκοπό να εγγυηθεί την ελευθερία σας να χρησιμοποιείτε από 

κοινού με άλλους και να τροποποιείτε προγράμματα που διατίθενται ελεύθερα -- δηλαδή να 

εγγυηθεί ότι το πρόγραμμα είναι ελεύθερο για όλους τους χρήστες.  Αυτή η Γενική Άδεια 

Δημόσιας Χρήσης ισχύει για τα περισσότερα προγράμματα του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού 

(Free Software Foundation), καθώς και για κάθε άλλο πρόγραμμα οι δημιουργοί του οποίου 

συμμορφώνονται με την άδεια αυτή.  (Ορισμένα άλλα προγράμματα του Ιδρύματος Ελεύθερου 

Λογισμικού καλύπτονται από τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης Βιβλιοθήκης GNU.)  Την άδεια 

αυτή μπορείτε να την εφαρμόσετε και στα δικά σας προγράμματα. 

 

Μιλώντας για ελεύθερο λογισμικό, αναφερόμαστε στην ελευθερία χρήσης του, όχι στο κόστος 

του.  Οι Γενικές Άδειες Δημόσιας Χρήσης τις οποίες συντάσσουμε έχουν σκοπό να κατοχυρώσουν 

την ελευθερία σας να διανέμετε αντίγραφα ελεύθερου λογισμικού (και να χρεώνετε, εάν το 

επιθυμείτε, την παροχή αυτής της υπηρεσίας), να σας εξασφαλίσουν το δικαίωμα να λαμβάνετε 

τον πηγαίο κώδικα, εάν τον χρειάζεστε, καθώς και να τροποποιείτε το πρόγραμμα ή να 
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χρησιμοποιείτε τμήματά του σε καινούργια ελεύθερα προγράμματα -- και να διασφαλίσουν ότι 

είστε ενήμεροι για τα παραπάνω δικαιώματά σας. 

 

Για την προστασία των δικαιωμάτων σας, επιβάλλεται να προβούμε σε περιορισμούς οι οποίοι 

θα εμποδίζουν σε κάποιον να αμφισβητήσει τα δικαιώματά σας ή να σας ζητήσει να παραιτηθείτε 

από αυτά. Αυτοί οι περιορισμοί ερμηνεύονται ως συγκεκριμένες ευθύνες για εσάς εάν διανέμετε 

αντίγραφα κάποιου ελεύθερου λογισμικού ή εάν το τροποποιείτε. 

 

Για παράδειγμα, εάν διανέμετε αντίγραφα ενός τέτοιου προγράμματος, είτε δωρεάν είτε με 

χρέωση, πρέπει να εκχωρήσετε στους παραλήπτες όλα τα δικαιώματα που έχετε και εσείς.  

Πρέπει να εγγυηθείτε ότι και εκείνοι επίσης λαμβάνουν, ή μπορούν να λάβουν, τον πηγαίο 

κώδικα.  Πρέπει επίσης να τους επιδείξετε τους όρους αυτής της άδειας χρήσης, ώστε να είναι 

ενήμεροι για τα δικαιώματά τους. 

 

Προστατεύουμε τα δικαιώματά σας με δύο τρόπους: (1) προστατεύοντας το λογισμικό και (2) 

προσφέροντάς σας αυτήν την άδεια, με την οποία αποκτάτε νόμιμο δικαίωμα αντιγραφής, 

διανομής ή/και τροποποίησης του λογισμικού. 

 

Επιπλέον, για την προστασία των δημιουργών και τη δική μας, θέλουμε να καταστήσουμε βέβαιο 

ότι όλοι κατανοούν την απουσία εγγύησης για αυτό το ελεύθερο λογισμικό.  Εάν το λογισμικό 

τροποποιηθεί από κάποιον τρίτο και στη συνέχεια διανεμηθεί, θέλουμε να γνωρίζουν οι 

παραλήπτες ότι το λογισμικό που απέκτησαν δεν είναι το πρωτότυπο, έτσι ώστε οποιοδήποτε 

πρόβλημα προκληθεί από τρίτους να μην βαρύνει το όνομα του δημιουργού. 

 

Τέλος, κάθε ελεύθερο λογισμικό απειλείται συνεχώς από τις κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνίας 

λογισμικού.  Θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο να αποκτήσουν οι αναδιανομείς ελεύθερου 

λογισμικού τίτλους ευρεσιτεχνίας, καθιστώντας έτσι το λογισμικό προσωπική τους 

ιδιοκτησία.  Για να αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε 

ευρεσιτεχνία θα πρέπει να παρέχει άδεια ελεύθερης χρήσης από όλους, διαφορετικά να μην 

παρέχει καμιά απολύτως άδεια. 

 

Ακολουθούν οι ακριβείς όροι και συνθήκες αντιγραφής, διανομής και τροποποίησης. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

0. Η Άδεια αυτή ισχύει για κάθε πρόγραμμα ή άλλο έργο που περιέχει 

σημείωμα από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, στο οποίο αναφέρεται ότι η διανομή του 

προγράμματος είναι δυνατή υπό τους όρους αυτής της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης.  Ο όρος 

"Πρόγραμμα", παρακάτω, αναφέρεται σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόγραμμα ή έργο, ενώ ο όρος "έργο 

βασισμένο στο Πρόγραμμα" σημαίνει είτε το Πρόγραμμα είτε κάθε άλλο παραγόμενο έργο που 

υπάγεται στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας: με λίγα λόγια, ένα έργο που περιέχει 
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ακέραιο το Πρόγραμμα ή ένα μέρος του, είτε αυτούσιο είτε με τροποποιήσεις ή/και 

μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.  (Από αυτό το σημείο, η μετάφραση θα περιλαμβάνεται χωρίς 

περιορισμούς στον όρο "τροποποίηση".)  Κάθε κάτοχος της άδειας χρήσης θα αναφέρεται στο 

εξής ως "εσείς/εσάς". 

 

Άλλες δραστηριότητες πέραν της αντιγραφής, της διανομής και της τροποποίησης δεν 

καλύπτονται από αυτήν την Άδεια - είναι εκτός των πλαισίων της.  Δεν υπάρχει περιορισμός 

στην ενέργεια εκτέλεσης ενός προγράμματος, ενώ το προϊόν της χρήσης του Προγράμματος 

καλύπτεται μόνο εφόσον το περιεχόμενό του συνιστά έργο βασισμένο στο Πρόγραμμα (ανεξάρτητα 

από το εάν δημιουργήθηκε με την εκτέλεση του Προγράμματος). Το κατά πόσο συμβαίνει αυτό 

εξαρτάται από το είδος του Προγράμματος. 

 

1. Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή αυτούσιων αντιγράφων του πηγαίου κώδικα του 

Προγράμματος όπως ακριβώς το έχετε λάβει, σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσο, με την 

προϋπόθεση ότι: θα δημοσιεύσετε εμφανώς και καταλλήλως, σε κάθε αντίγραφο, ένα σημείωμα 

πνευματικής ιδιοκτησίας και ένα σημείωμα αποποίησης ευθυνών εγγύησης - ότι θα 

συμπεριλάβετε ακέραια όλα τα σημειώματα που αναφέρονται στην Άδεια αυτή και στην απουσία 

οποιασδήποτε εγγύησης - και, τέλος, ότι θα εκχωρήσετε σε κάθε άλλον παραλήπτη του 

Προγράμματος ένα αντίγραφο αυτής της Άδειας μαζί με το Πρόγραμμα. 

 

Έχετε δικαίωμα να επιβάλετε χρέωση για τη φυσική ενέργεια της μεταφοράς ενός αντιγράφου, 

καθώς και να παράσχετε, κατά την κρίση σας, προστασία εγγύησης με χρέωση. 

 

2. Επιτρέπεται η τροποποίηση του αντιγράφου ή των αντιγράφων του Προγράμματος ολόκληρου 

ή μέρους του, η οποία συνιστά συνεπώς δημιουργία ενός έργου βασισμένου στο Πρόγραμμα, και 

η διανομή αυτών των τροποποιήσεων ή έργων υπό τους όρους της Ενότητας 1 ως ανωτέρω, με 

την προϋπόθεση ότι και εσείς πληροίτε όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

    α) Πρέπει να φροντίζετε ώστε τα τροποποιημένα αρχεία να παρέχουν εμφανή σημειώματα 

στα οποία να δηλώνεται η τροποποίηση των αρχείων και η ημερομηνία τροποποίησης. 

 

    β) Πρέπει να φροντίζετε ώστε για κάθε έργο το οποίο διανέμετε ή δημοσιεύετε, και το 

οποίο περιέχει ή παράγεται από ολόκληρο ή μέρος του Προγράμματος, να παρέχεται άδεια 

χρήσης του, χωρίς χρέωση, σε όλα τα τρίτα μέρη, σύμφωνα με τους όρους αυτής της Άδειας. 

 

    γ) Εάν το τροποποιημένο πρόγραμμα διαβάζει εντολές αλληλεπιδραστικά, κατά την τυπική 

εκτέλεσή του, πρέπει να φροντίζετε ώστε, κατά την έναρξη τυπικής εκτέλεσής του για 

αυτήν την αλληλεπιδραστική χρήση, να εκτυπώνεται ή να εμφανίζεται στην οθόνη μια 

ανακοίνωση, η οποία θα περιλαμβάνει το απαραίτητο σημείωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 

και ένα σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμιά εγγύηση (ή, αντίθετα, 

ότι παρέχετε εγγύηση) και ότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναδιανέμουν το 

πρόγραμμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές, καθώς και οδηγίες προς το χρήστη για τον 
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τρόπο προβολής ενός αντιγράφου αυτής της Άδειας.  (Εξαίρεση: εάν το ίδιο το Πρόγραμμα 

είναι αλληλεπιδραστικό αλλά κανονικά δεν εκτυπώνει αυτήν την ανακοίνωση, δεν 

απαιτείται από το έργο που δημιουργήσατε βασισμένοι στο Πρόγραμμα να εκτυπώνει 

ανακοίνωση.) 

 

Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για ολόκληρο το τροποποιημένο έργο.  Εάν συγκεκριμένες 

ενότητες του έργου αυτού δεν παράγονται από το Πρόγραμμα, και μπορούν να θεωρηθούν με 

ασφάλεια από μόνες τους ως ανεξάρτητα και ξεχωριστά έργα, τότε αυτή η Άδεια και οι όροι 

της δεν ισχύουν για τις ενότητες αυτές, κατά τη διανομή τους ως ξεχωριστά έργα.  Αλλά όταν 

διανέμετε τις ίδιες ενότητες ως τμήματα ενός ευρύτερου έργου το οποίο βασίζεται στο 

Πρόγραμμα, η διανομή του συνόλου πρέπει να υπόκειται στους όρους της Άδειας, σύμφωνα με 

την οποία τα δικαιώματα των άλλων χρηστών εκτείνονται σε ολόκληρο το έργο, επομένως και 

σε καθένα χωριστό τμήμα του, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο δημιουργός του. 

 

Επομένως, πρόθεση αυτής της ενότητας δεν είναι να εγείρει δικαιώματα ή να αμφισβητήσει 

τα δικά σας δικαιώματα σε μια εργασία που δημιουργήσατε εξ ολοκλήρου οι ίδιοι - η πρόθεση, 

περισσότερο, είναι να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου της διανομής των παραγόμενων ή των 

συλλογικών έργων που βασίζονται στο Πρόγραμμα. 

 

Επιπλέον, η απλή προσθήκη ενός άλλου έργου, που δεν βασίζεται στο Πρόγραμμα, μαζί με το 

Πρόγραμμα (ή με ένα έργο που βασίζεται στο Πρόγραμμα) σε τόμο ενός μέσου αποθήκευσης ή 

διανομής, δεν υπάγει το άλλο έργο στα πλαίσια αυτής της Άδειας. 

 

3. Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή του Προγράμματος (ή ενός έργου βασισμένο σε αυτό, 

σύμφωνα με την Ενότητα 2) σε μορφή αντικειμενικού κώδικα ή εκτελέσιμη μορφή, σύμφωνα με 

τους όρους των Ενοτήτων 1 και 2 ως ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείτε και μια 

από τις ακόλουθες ενέργειες: 

 

α) Το συνοδεύετε με τον αντίστοιχο, πλήρη πηγαίο κώδικα, ο οποίος είναι αναγνώσιμος 

από το σύστημα και ο οποίος πρέπει να διανέμεται σύμφωνα με τους όρους των Ενοτήτων 

1 και 2 παραπάνω, σε ένα συνηθισμένο μέσο μεταφοράς λογισμικού - ή, 

β) Το συνοδεύετε με γραπτή προσφορά, ισχύουσα τουλάχιστον για τρία χρόνια και με χρέωση 

όχι μεγαλύτερη από το κόστος της φυσικής διανομής κώδικα, παράδοσης σε τρίτους του 

πλήρους, αναγνώσιμου από το σύστημα αντιγράφου του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα, ο 

οποίος θα διανεμηθεί υπό τους όρους των Ενοτήτων 1 και 2 ως ανωτέρω, σε συνηθισμένο 

μέσο μεταφοράς λογισμικού - ή, 

 

γ) Το συνοδεύετε με τις πληροφορίες που λάβατε όσον αφορά την προσφορά διανομής του 

αντίστοιχου πηγαίου κώδικα.  (Η εναλλακτική αυτή επιλογή επιτρέπεται μόνο για μη 

εμπορική διανομή και μόνο εφόσον λάβατε το πρόγραμμα σε αντικειμενικό κώδικα ή 

εκτελέσιμη μορφή με αυτήν την προσφορά, σύμφωνα με την Υποενότητα [β] παραπάνω.) 
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Ο πηγαίος κώδικας για ένα έργο συνιστά την προτιμώμενη μορφή του έργου για πραγματοποίηση 

τροποποιήσεων σε αυτό.  Για ένα εκτελέσιμο έργο, πλήρης πηγαίος κώδικας σημαίνει όλον τον 

πηγαίο κώδικα για όλες τις λειτουργικές μονάδες που περιλαμβάνει, συν οποιαδήποτε σχετικά 

αρχεία ορισμού διασύνδεσης, συν τις δέσμες ενεργειών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 

της μεταγλώττισης και εγκατάστασης του εκτελέσιμου αρχείου.  Ωστόσο, ως ειδική εξαίρεση, 

ο πηγαίος κώδικας που διανέμεται δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει οτιδήποτε διανέμεται 

κανονικά (είτε ως κώδικας, είτε σε δυαδική μορφή) μαζί με τα μεγαλύτερα στοιχεία 

(μεταγλωττιστές, πυρήνας κ.ο.κ.) του λειτουργικού συστήματος στο οποίο εκτελείται το 

εκτελέσιμο αρχείο, εκτός εάν το ίδιο το στοιχείο συνοδεύει το εκτελέσιμο. 

 

Εάν η διανομή του εκτελέσιμου ή του αντικειμενικού κώδικα πραγματοποιείται με παραχώρηση 

πρόσβασης για αντιγραφή από καθορισμένη τοποθεσία, τότε η παραχώρηση ισοδύναμης πρόσβασης 

για αντιγραφή του πηγαίου κώδικα από την ίδια τοποθεσία λογίζεται ως διανομή του πηγαίου 

κώδικα - αν και τα τρίτα μέλη δεν 

υποχρεούνται να αντιγράψουν τον πηγαίο κώδικα μαζί με τον αντικειμενικό. 

 

4. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παραχώρηση άδειας περαιτέρω εκμετάλλευσης 

ή διανομή του Προγράμματος εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην παρούσα Άδεια.  Διαφορετικά, 

κάθε απόπειρα για αντιγραφή, τροποποίηση, παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή διανομή του 

Προγράμματος είναι άκυρη και αυτομάτως καταργεί τα δικαιώματα που σας παραχωρεί η παρούσα 

Άδεια. 

Ωστόσο, οι άδειες χρήσης των μελών που έχουν λάβει αντίγραφα ή δικαιώματα από εσάς, μέσω 

της παρούσας Άδειας, δεν θα ακυρωθούν, εφόσον τα μέλη αυτά παραμένουν πλήρως συμμορφωμένα 

με τους όρους της Άδειας. 

 

5. Δεν απαιτείται από εσάς να δεχθείτε την παρούσα Άδεια, εφόσον δεν την έχετε υπογράψει.  

Ωστόσο, τίποτε άλλο δεν σας δίνει το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να διανείμετε το Πρόγραμμα 

ή τα παραγόμενα από αυτό έργα.  Οι ενέργειες αυτές απαγορεύονται από το νόμο, εάν δεν 

αποδεχθείτε την παρούσα Άδεια.  Συνεπώς, με το να τροποποιήσετε ή να διανείμετε το 

Πρόγραμμα (ή οποιοδήποτε έργο που βασίζεται στο Πρόγραμμα), δηλώνετε ότι αποδέχεστε την 

παρούσα Άδεια, καθώς και όλους τους όρους και συνθήκες που προβλέπει η Άδεια για την 

αντιγραφή, διανομή ή τροποποίηση του Προγράμματος ή έργων που βασίζονται σε αυτό. 

 

6. Κάθε φορά που αναδιανέμετε το Πρόγραμμα (ή ένα έργο βασισμένο στο Πρόγραμμα), ο αποδέκτης 

αυτόματα παραλαμβάνει την αρχική άδεια αντιγραφής, διανομής ή τροποποίησης του 

Προγράμματος σύμφωνα με τους όρους και τις συνθήκες αυτές.  Δεν επιτρέπεται να επιβάλλετε 

περαιτέρω περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων του αποδέκτη τα οποία προβλέπονται εδώ. 

Δεν είστε υπεύθυνοι για το εάν τρίτα μέλη επιβάλλουν συμμόρφωση σε αυτήν τη Άδεια. 

 

7. Εάν, ως συνέπεια δικαστικής απόφασης ή κατηγορίας για παράβαση νόμου περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο (μη περιοριζόμενο σε θέματα ευρεσιτεχνίας), σας 

επιβληθούν όροι (είτε μέσω δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή μέσω άλλου τρόπου) οι οποίοι 
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αντιβαίνουν τους όρους της παρούσας Άδειας, οι όροι εκείνοι δεν σας απαλλάσσουν από τους 

όρους της παρούσας.  Εάν δεν είναι δυνατή η αναδιανομή με τρόπο ώστε να ικανοποιεί 

συγχρόνως τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την παρούσα Άδεια και οποιεσδήποτε άλλες 

υποχρεώσεις απορρέουν από αυτή, τότε, ως συνέπεια, δεν επιτρέπεται να αναδιανέμετε το 

Πρόγραμμα με κανένα τρόπο.  Για παράδειγμα, εάν μια άδεια ευρεσιτεχνίας δεν επιτρέπει τη 

χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης αναδιανομή του Προγράμματος από όλους όσους λαμβάνουν 

αντίγραφα άμεσα ή έμμεσα από εσάς, τότε ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσατε να 

ικανοποιήσετε την άδεια εκείνη και την παρούσα Άδεια θα ήταν να αποφύγετε εντελώς την 

αναδιανομή του Προγράμματος. 

 

Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ενότητας καταστεί άκυρο ή μη δυνάμενο να επιβληθεί σε κάποια 

συγκεκριμένη περίπτωση, το υπόλοιπο τμήμα της ενότητας αυτής εφαρμόζεται και η ενότητα 

ως σύνολο εφαρμόζεται υπό οποιεσδήποτε συγκυρίες. 

 

Δεν ανήκει στους σκοπούς της ενότητας αυτής να σας παρακινήσει να παραβιάσετε 

την ευρεσιτεχνία ή άλλες αξιώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας ή να αμφισβητήσετε τον κύρος 

οποιωνδήποτε τέτοιων αξιώσεων. Μοναδικός σκοπός αυτής της ενότητας είναι να προστατέψει 

την ακεραιότητα του συστήματος διανομής ελεύθερου λογισμικού, η οποία υλοποιείται μέσω 

της πρακτικής των αδειών δημόσιας χρήσης. Πολλοί άνθρωποι έχουν συνεισφέρει γενναιόδωρα 

στην ευρεία έκταση του λογισμικού που διανέμεται μέσω αυτού του συστήματος, εμπιστευόμενοι 

την συνεπή εφαρμογή αυτού του συστήματος. Είναι στην ευχέρεια του δημιουργού/δωρητή να 

αποφασίσει εάν προτίθεται να διανείμει λογισμικό μέσω οποιουδήποτε άλλου συστήματος, και 

μια άδεια δεν είναι δυνατό να επιβάλει αυτήν την επιλογή. 

 

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να καταστήσει σαφές ό,τι συνεπάγεται το υπόλοιπο τμήμα της 

παρούσας Άδειας. 

 

8. Εάν η διανομή ή/και η χρήση του Προγράμματος εμποδίζεται σε ορισμένες χώρες, είτε μέσω 

κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας είτε μέσω διασυνδέσεων που προστατεύονται από πνευματικά 

δικαιώματα, επιτρέπεται στον κάτοχο του αρχικού πνευματικού δικαιώματος, ο οποίος θέτει 

το Πρόγραμμα υπό τους όρους της παρούσας Άδειας, να προσθέσει έναν ρητό γεωγραφικό 

περιορισμό στη διανομή, εξαιρώντας εκείνες τις χώρες, έτσι ώστε η διανομή να επιτρέπεται 

μόνο για τις χώρες οι οποίες δεν εξαιρούνται.  Σε τέτοια περίπτωση, η παρούσα Άδεια 

ενσωματώνει τον περιορισμό σαν να ήταν διατυπωμένος στο σώμα της παρούσας Άδειας. 

 

9. Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) έχει τη δυνατότητα 

περιστασιακά να δημοσιεύει αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Γενικής Άδειας Δημόσιας 

Χρήσης.  Αυτές οι νέες εκδόσεις θα είναι συναφείς στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, όμως 

ενδέχεται να διαφέρουν στις λεπτομέρειες, 

καθώς αναφέρονται σε νέα προβλήματα και ζητήματα. 

 

Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης.  Εάν στο Πρόγραμμα 
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καθορίζεται ένας αριθμός έκδοσης της παρούσας Άδειας, η οποία ισχύει σε αυτό, καθώς και 

"οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης", μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο να ακολουθήσετε 

τους όρους και τις συνθήκες είτε εκείνης της έκδοσης είτε οποιασδήποτε άλλης έκδοσης που 

δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation).  Εάν στο 

Πρόγραμμα δεν καθορίζεται αριθμός έκδοσης 

της παρούσας Άδειας, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση η οποία έχει δημοσιευθεί 

από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. 

 

10. Εάν επιθυμείτε να ενσωματώσετε μέρη του Προγράμματος σε άλλα ελεύθερα 

προγράμματα, των οποίων οι όροι διανομής είναι διαφορετικοί, επικοινωνήστε με το δημιουργό 

του Προγράμματος για να ζητήσετε την έγκρισή του.  Για λογισμικό του οποίου η πνευματική 

ιδιοκτησία ανήκει στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), 

επικοινωνήστε μαζί μας στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (σε ορισμένες περιπτώσεις 

προβαίνουμε σε εξαιρέσεις).  Η απόφασή μας θα ληφθεί βάσει του διττού στόχου μας να 

διατηρήσουμε την ελευθερία όλων των προϊόντων που παράγονται από το ελεύθερο λογισμικό 

μας, καθώς και να προωθήσουμε γενικότερα την κοινή χρήση και τη δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης του λογισμικού. 

 

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

11. ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.  ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 

ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, 

ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.  ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΗΚΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΣΑΣ.  ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ. 

 

12. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ 

ΓΡΑΠΤΩΣ, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΦΕΡΕΤΑΙ 

ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ 

ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ 

ΜΕΛΗ, Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ Ο 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΥΤΟΣ Ή ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
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