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Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υποστήριξη
▪ Online Learning Center (Ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης) — Ξεκινήστε από εδώ ώστε να μπορέσετε να
αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της συσκευής σας για αποθήκευση σε νέφος: www.wdc.com/setup
▪ Registration (Δήλωση) — Δηλώστε το προϊόν WD, για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και σε
ειδικές προσφορές, στη διεύθυνση register.wdc.com
▪ Technical Support (Τεχνική Υποστήριξη) – Αποκτήστε πρόσβαση σε τεχνική και άλλη υποστήριξη στη διεύθυνση:
support.wdc.com/support
▪ Warranty & RMA Services (Υπηρεσίες εγγύησης και RMA) – Ενημερωθείτε για την εγγύηση, την αντικατάσταση
προϊόντων (RMA), την κατάσταση RMA, τα παρελκόμενα και την ανάκτηση δεδομένων στη διεύθυνση:
support.wdc.com/warranty
▪ Knowledge Base (Γνωσιακή Βάση) – Κάντε αναζήτηση με βάση μια λέξη-κλειδί, μια φράση ή ένα αναγνωριστικό
απάντησης στη διεύθυνση: support.wdc.com/knowledgebase
▪ WD Community (Κοινότητα της WD) — Μοιραστείτε τις σκέψεις σας και συνδεθείτε με άλλους χρήστες προϊόντων
της WD στη διεύθυνση: community.wdc.com
▪ Phone Support (Τηλεφωνική Υποστήριξη) – Αποκτήστε πρόσβαση σε τηλεφωνικούς αριθμούς για να επικοινωνείτε
με την ομάδα υποστήριξης της εκάστοτε περιοχής, στη διεύθυνση: support.wdc.com
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Σχετικά με τη Συσκευή My Cloud
▪
▪
▪
▪
▪

Λειτουργίες
Περιεχόμενα συσκευασίας
Απαιτήσεις
Περιγραφή προϊόντος
Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό

Καλώς ήρθατε στη συσκευή My Cloud Home. Πριν να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σας, διαβάστε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και τις περιγραφές για να
γνωρίσετε καλύτερα το προϊόν σας.

Λειτουργίες
Ένα κεντρικό σημείο αποθήκευσης και οργάνωσης για όλα — Η συσκευή αποθήκευσης
My Cloud™Home περιλαμβάνει όλο σας το περιεχόμενο. Με αρκετό χώρο που σας
επιτρέπει να έχετε όλες τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα αρχεία σας σε ένα μέρος στο
σπίτι, το οποίο μπορείτε να οργανώσετε με τον δικό σας τρόπο και να έχετε πρόσβαση
από οπουδήποτε με μια απλή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση παραμέτρων — Κάντε ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής

My Cloud™ Home γρήγορα. Απλώς συνδέστε τη με τον δρομολογητή Wi-Fi. Στη
συνέχεια, χρησιμοποιήστε την κινητή σας συσκευή για να επισκεφθείτε τη διεύθυνση
MyCloud.com/hello ώστε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, και ξεκινήστε να
δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, να διαχειρίζεστε τα αρχεία σας και να τα μοιράζεστε.
Δεν χρειάζεται υπολογιστής και δεν απαιτείται μηνιαία χρέωση!
Όλα αποθηκεύονται δύο φορές με τη Λειτουργία Κατοπτρισμού — Οι συσκευές My
Cloud™ Home Duo είναι εξοπλισμένες με δύο μονάδες σκληρού δίσκου και έχουν
Λειτουργία Κατοπτρισμού (RAID 1)*, ώστε όλες οι φωτογραφίες, τα βίντεο και τα αρχεία
σας να αποθηκεύονται σε μία μονάδα δίσκου και αυτόματα να αντιγράφονται και στη
δεύτερη για να νιώθετε διπλά ασφαλείς.* Αυτή η λειτουργία υπάρχει μόνο στις συσκευές

My Cloud Home Duo, όχι στις συσκευές My Cloud Home που διαθέτουν μία μονάδα
δίσκου.

Πρόσβαση από τις κινητές σας συσκευές όπου και αν βρίσκεστε — Χρησιμοποιήστε την

εφαρμογή My Cloud™ Home για κινητές συσκευές ή υπολογιστές ή τον ιστότοπο
MyCloud.com για να ανεβάσετε, να δείτε και να μοιραστείτε τις αγαπημένες σας
αναμνήσεις και να αναπαράγετε βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή My Cloud™
Home.

Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας για τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας στο τηλέφωνο
σας — Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας για τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στο

τηλέφωνο σας στη συσκευή My Cloud™ Home για να έχετε ακόμη περισσότερο χώρο.
Θύρα USB για εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο από όλες τις συσκευές σας—

Μπορείτε να εισάγετε γρήγορα φωτογραφίες και βίντεο από τις διάφορες συσκευές που
έχετε στο σπίτι σας, όπως μονάδες USB και εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου,
χρησιμοποιώντας τη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής My Cloud™ Home.
Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας στιγμές, τα ενσταντανέ και τις περιπέτειές σας σε ένα
κεντρικό, οργανωμένο σημείο.
Αναζήτηση αρχείου για εύκολη εύρεση περιεχομένου— Βρείτε γρήγορα φωτογραφίες,
βίντεο, ταινίες και έγγραφα χρησιμοποιώντας την εύχρηστη αναζήτηση της εφαρμογής
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My Cloud™ Home για κινητές συσκευές ή υπολογιστές, ή από τον ιστότοπο
MyCloud.com.
Προσωπικός, ιδιωτικός χώρος για κάθε χρήστη — Προσκαλέστε την οικογένεια και τους

φίλους σας να δημιουργήσουν και εκείνοι τους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Κάθε
άτομο που προσκαλείτε μπορεί να ρυθμίσει τον δικό του προσωπικό χώρο στη
συσκευή, στον οποίο θα έχει μόνο εκείνο πρόσβαση. Ο καθένας έχει δυνατότητα
διαχείρισης, πρόσβασης και κοινής χρήσης του περιεχομένου όπως θέλει.

Εφαρμογές άλλων εταιρειών για να κάνετε ό,τι προσαρμογές θέλετε — Προσαρμόστε τη

συσκευή My Cloud™ Home για να καλύπτει τις προσωπικές σας ανάγκες και
προτιμήσεις με τη δυνατότητα λήψης υπηρεσιών όπως Plex™ Media Server, Dropbox™,
Google Drive και άλλα. Οι υπηρεσίες Cloud μπορεί να τροποποιηθούν και ποικίλουν

ανά χώρα.

Κάντε λήψη του λογαριασμού Cloud για να διατηρείτε τα πάντα σε ένα μέρος —

Αποθηκεύστε τα πάντα σε ένα μέρος, ακόμα και το περιεχόμενο των αγαπημένων
λογαριασμών Cloud. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο και τα αρχεία σας από λογαριασμούς
cloud, όπως το Dropbox™, το Box, το Google Drive, το Facebook και πολλά άλλα,
κατεβαίνουν αυτόματα στη συσκευή My Cloud™ Home.
Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας για όλους τους προσωπικούς υπολογιστές και
υπολογιστές Mac που έχετε στο σπίτι — Η συσκευή My Cloud™ Home έχει τεράστια

χωρητικότητα και συνδέεται στο δίκτυό σας ασύρματα, δημιουργώντας αντίγραφα
ασφαλείας για κάθε υπολογιστή του σπιτιού σας σε ένα κεντρικό μέρος. Είναι συμβατή
με το λογισμικό Windows® Backup και το Time Machine.
Εύκολη αναπαραγωγή βίντεο όπου και να βρίσκεστε — Μπορείτε να προβάλετε τα
προσωπικά σας βίντεο παντού, σε οποιαδήποτε συσκευή, χρησιμοποιώντας την
εφαρμογή My Cloud™ Home για κινητές συσκευές και υπολογιστές ή από τη διεύθυνση
MyCloud.com.
Μοιραστείτε εύκολα και γρήγορα — Συγκεντρώστε τις αγαπημένες σας αναμνήσεις και
στιγμές σε ένα μέρος. Με λίγα μόνο κλικ μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες, βίντεο,
έγγραφα ή ολόκληρους φακέλους με φίλους ή με την οικογένειά σας, για να μην χάνει
κανείς τίποτα.

Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία My Cloud Home περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

▪ Συσκευή My Cloud Home (μία μονάδα δίσκου)
▪ Καλώδιο Ethernet
▪ Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
(Συχνές Ερωτήσεις: Συμβατότητα μετασχηματιστή)
▪ Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
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Η συσκευασία My Cloud Home Duo περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

▪ Συσκευή My Cloud Home Duo (μονάδα δύο εσοχών)
▪ Καλώδιο Ethernet
▪ Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
(Συχνές Ερωτήσεις: Συμβατότητα μετασχηματιστή)
▪ Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Απαιτήσεις
Συμβατότητα εφαρμογής για υπολογιστές και κινητές συσκευές με
λειτουργικά συστήματα
Η εφαρμογή My Cloud Home για υπολογιστές είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις
για λειτουργικά συστήματα Windows και macOS. Η εφαρμογή My Cloud Home για
κινητές συσκευές είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις για λειτουργικά συστήματα
Windows και macOS.
Πίνακας 1.1
Windows

®

®

®

®

™

macOS / OS X

iOS

Android

Windows 7

OS X Mavericks – 10.9

iOS 9

Marshmallow - 6.x

Windows 8.x

OS X Yosemite - 10.10

iOS 10

Nougat - 7.x

Windows 10

OS X El Capitan - 10.11

iOS 11

Oreo – 8.x

macOS Sierra – 10.12

iOS 12

Pie – 9.0

macOS High Sierra – 10.13
macOS Mojave – 10.14

Για πρόσβαση στις συσκευές My Cloud Home από προσωπικό υπολογιστή μέσω της
εφαρμογής My Cloud Home για υπολογιστές απαιτείται λειτουργικό σύστημα 64 bit. Η

συμβατότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση των παραμέτρων του
υλικού και το λειτουργικό σύστημα. Για καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία,
πρέπει να εγκαθιστάτε πάντοτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.
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Συμβατότητα με προγράμματα περιήγησης ιστού
Η συσκευή My Cloud Home είναι προσβάσιμη μέσω ενός προγράμματος περιήγησης
διαδικτύου. Εάν χρησιμοποιήσετε τους πιο σύγχρονους και σταθερούς συνδυασμούς
λειτουργικού συστήματος και προγράμματος περιήγησης ιστού θα έχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα. Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω εκδόσεις
προγραμμάτων περιήγησης που είναι συμβατή με το λειτουργικό σας σύστημα:
▪ Google Chrome™ 50 ή μεταγενέστερη έκδοση σε υποστηριζόμενα λειτουργικά
συστήματα Windows, macOS, Android ή iOS
▪ Internet Explorer® 11 (11.0.9600.17843) ή μεταγενέστερη έκδοση σε υποστηριζόμενα
λειτουργικά συστήματα Windows® 7, Windows® 8.1 ή Windows® 10
▪ Microsoft® Edge (20.10514) ή μεταγενέστερη έκδοση σε λειτουργικό σύστημα
Windows 10
▪ Safari® 9.0 ή μεταγενέστερη έκδοση σε υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα OS X
και macOS
▪ Firefox® 45 ή μεταγενέστερη έκδοση σε υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
Windows, macOS, Android ή iOS

Συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο
▪ Οι συσκευές My Cloud Home πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Πρέπει να
είναι συνδεδεμένες σε έναν διαθέσιμο δρομολογητή μέσω της σύνδεσης Ethernet
(δεν είναι συσκευή Wi-Fi®). Συνιστάται η χωρητικότητα Gigabit για τον δρομολογητή
ή τον μεταγωγέα για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Ο δρομολογητής απαιτεί
ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου (WAN) με έναν Πάροχο Διαδικτυακών Υπηρεσιών
για την αρχική ρύθμιση παραμέτρων, τις λήψεις λογισμικών και την πρόσβαση στη
συσκευή.

Περιγραφή προϊόντος
▪
▪
▪
▪
▪

Ενδείξεις LED στην μπροστινή όψη
Κουμπί τροφοδοσίας
Κουμπί επαναφοράς
Θύρα(-ες) USB
Θύρα Ethernet
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Ενδείξεις LED στην μπροστινή όψη

1. Ενδείξεις LED στην μπροστινή όψη
Οι ενδείξεις LED στην μπροστινή όψη στις συσκευές My Cloud Home είναι μονόχρωμες,
λευκές. Είναι είτε σε λειτουργία, είτε εκτός λειτουργίας, είτε αναβοσβήνει με ένα
συγκεκριμένο ρυθμό ως ένδειξη μιας συγκεκριμένης «Συνθήκης του Συστήματος». Μια
λίστα με «Συνθήκες του Συστήματος» βρίσκεται παρακάτω στον Πίνακα 1.2.
Πίνακας 1.2
Συμπεριφορά λυχνίας LED

Συνθήκη του Συστήματος

Δεν ανάβει καμία λυχνία LED

Η τροφοδοσία είναι κλειστή ή αποσυνδεδεμένη

Σταθερό φως που δεν
αναβοσβήνει

Η Συσκευή είναι Έτοιμη

Σταθερό φως που δεν
αναβοσβήνει

Ενημέρωση υλικολογισμικού ή λογισμικού σε εξέλιξη

Σταθερό φως που δεν
αναβοσβήνει

Μεταφορά δεδομένων από συσκευή συνδεδεμένη με USB

Αργό αναβόσβημα

Ενεργοποίηση ή Προετοιμασία

Αργό αναβόσβημα

Επιλογή κουμπί Επαναφοράς

Αργό αναβόσβημα

Πιεσμένο Κουμπί Τροφοδοσίας - My Cloud Home Duo Μόνο για τη
συσκευή

Αργό αναβόσβημα

Τερματισμός Λειτουργίας Συσκευής Ενεργοποίηση Ακολουθίας Μέσω
Εφαρμογής για Κινητές Συσκευές

Γρήγορο αναβόσβημα

Η Συσκευή Aπαιτεί Προσοχή - Η Συσκευή Εντόπισε ένα Σφάλμα

Γρήγορο αναβόσβημα

Σφάλμα Σύνδεσης με Συσκευή USB

Γρήγορο αναβόσβημα

Mη διαθέσιμη Σύνδεση Ethernet

Πολύ αργό αναβόσβημα

Ειδοποίηση Συστήματος Αρχείων - Ελέγξτε εάν χρειάζεται επαναδόμηση Μπορεί να χρειάζεται Ομάδα Υποστήριξης WD
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Συμπεριφορά λυχνίας LED

Συνθήκη του Συστήματος

Πολύ γρήγορο αναβόσβημα

Λειτουργία ανάκτησης εικόνας - Η συσκευή αναδομείται μετά από
απροσδόκητη ενέργεια, αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει αρκετό χρόνο.
Μπορεί να χρειαστεί Ομάδα Υποστήριξης WD

Σημείωση Πίνακα LED: Κάποιες φορές διαφορετικές «Συνθήκες Συστήματος» οδηγούν
σε πανομοιότυπες «Συμπεριφορές Λυχνίας LED» Επομένως, εξετάστε κάθε
«Συμπεριφορά Λυχνίας LED» στο πλαίσιο της λειτουργίας σας.

Πίσω διάταξη

Παραπάνω απεικονίζονται διάφορες θύρες, βύσματα και κουμπιά στην πίσω πλευρά της
συσκευής My Cloud Home Duo και My Cloud Home.
1.
2.
3.
4.
5.

Κουμπί τροφοδοσίας
Κουμπί επαναφοράς
Θύρα(-ες) USB
Θύρα Ethernet
Βύσμα τροφοδοσίας DC

Κουμπί τροφοδοσίας
Το My Cloud Home Duo (συσκευή δύο εσοχών) έχει το κουμπί τροφοδοσίας στο πίσω
μέρος. Το My Cloud Home (συσκευή που διαθέτει μία μονάδα δίσκου) δεν έχει κουμπί
τροφοδοσίας.
Πίνακας 1.3
Κουμπί
τροφοδοσίας Λειτουργία

Λειτουργία Συσκευής

Πατήστε μία
φορά

Το σύστημα θα σταματήσει όλες τις υπηρεσίες, θα εκκαθαρίσει την κρυφή μνήμη και θα
κάνει κανονικά τερματισμό λειτουργίας της συσκευής.

Πατήστε και
κρατήστε επί 5
δευτερόλεπτα.

Όταν το κουμπί τροφοδοσίας κρατηθεί για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα, το
σύστημα θα πραγματοποιήσει υποχρεωτικό τερματισμό λειτουργίας χωρίς ομαλή
διακοπή των υπηρεσιών ή εκκαθάριση της κρυφής μνήμης.

My Cloud Home / My Cloud Home Duo
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Κουμπί επαναφοράς
Στον πίσω πίνακα της συσκευής My Cloud Home, υπάρχει το κουμπί επαναφοράς
πάνω από τη θύρα/τις θύρες USB. Είναι ένα μικροσκοπικό κουμπί που χρειάζεται κάτι
μυτερό όπως την άκρη ενός συνδετήρα για να πατηθεί.
Πίνακας 1.4
Κουμπί
επαναφοράς Λειτουργία

Λειτουργία Συσκευής

Πιέστε για 1 έως Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η συσκευή My Cloud Home θα κάνει
29
επανεκκίνηση, και δεν θα είναι για λίγο προσβάσιμη. Η διαδικασία αυτή δεν διαγράφει
δευτερόλεπτα.
δεδομένα.
Πιέστε για 30
έως 50
δευτερόλεπτα.

Αυτή η λειτουργία θα μετατρέψει τον Κάτοχο Συσκευής σε Χρήστη Συσκευής για να
αλλάξει την κατοχή της συσκευής My Cloud Home. Τα δεδομένα δεν διαγράφονται και
όλοι οι χρήστες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Ωστόσο, όταν
συμβαίνει αυτή η διαδικασία, ο επόμενος χρήστης που θα εκκινήσει τη διαδικασία
εγκατάστασης γίνεται ο κάτοχος της συσκευής. Οι υπόλοιποι χρήστες της συσκευής δεν
αλλάζουν.

Πιέστε για
τουλάχιστον 60
δευτερόλεπτα.

Προσοχή! Αυτή η διαδικασία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα, όλους τους Χρήστες
Συσκευής και τον Κάτοχο Συσκευής. H μονάδα θα κάνει επαναφορά στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και θα χρειαστεί να γίνει ρύθμιση παραμέτρων μέσω του
διαδικτυακού σας Λογαριασμού My Cloud Home. (Ρύθμιση Παραμέτρων Συσκευής My
Cloud Home). Ένας νέος Κάτοχος Συσκευής θα οριστεί όταν το επόμενο άτομο θα κάνει
ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής μέσω ενός λογαριασμού My Cloud. Η επαναφορά
θα έχει ολοκληρωθεί όταν η λυχνία LED δεν θα αναβοσβήνει πλέον πολύ γρήγορα
αλλά θα εκπέμπει και πάλι σταθερά λευκό φως.

Θύρα(-ες) USB
Αυτές οι θύρες USB δεν είναι σχεδιασμένες για να συνδέουν μια συσκευή My Cloud
Home απευθείας με ένα σύστημα κεντρικού υπολογιστή.
My Cloud Home - Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μία θύρα USB τύπου A στο πίσω
πλαίσιο που υποστηρίζει USB 3.0.
My Cloud Home - Η συσκευή περιλαμβάνει δύο θύρες USB τύπου A στο πίσω πλαίσιο
που υποστηρίζει USB 3.0.

Θύρα Ethernet

1. LED Δραστηριότητας: Όπως κοιτάτε τη θύρα Ethernet, η λυχνία LED που βρίσκεται
πάνω δεξιά είναι η LED της «Δραστηριότητας». Δείχνει τη δραστηριότητα της
σύνδεσής σας, αναβοσβήνοντας ή εκπέμποντας σταθερό φως. Όταν φωτίζεται, η
LED Δραστηριότητας είναι πάντοτε πράσινη.
2. LED σύνδεσης: Όπως κοιτάτε τη θύρα Ethernet, η λυχνία LED που βρίσκεται κάτω
δεξιά είναι η LED «Σύνδεσης». Δείχνει εάν είστε συνδεδεμένοι σε κάποιο δίκτυο
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καθώς και την πιθανή ταχύτητα της σύνδεσης που μετράται σε megabits ανά
δευτερόλεπτο (Mbps). Όταν φωτίζεται, η LED Σύνδεσης μπορεί να είναι κίτρινη (100
Mbps) ή πράσινη (1000 Mbps).

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό
Τα προϊόντα της WD είναι όργανα ακριβείας και απαιτούν προσεκτική μεταχείριση κατά
την αποσυσκευασία και την εγκατάστασή τους. Οι μονάδες δίσκου ενδέχεται να
υποστούν ζημιά λόγω απότομου χειρισμού, χτυπημάτων ή κραδασμών. Κατά την
αποσυσκευασία και την εγκατάσταση της εξωτερικής σας συσκευής αποθήκευσης
πρέπει να τηρείτε πάντοτε τις εξής προφυλάξεις:
▪
▪
▪
▪

Αποφύγετε την πτώση ή το τράνταγμα της μονάδας δίσκου.
Μην μετακινείτε τη μονάδα δίσκου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια δραστηριότητα.
Μην χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν ως φορητή μονάδα δίσκου.
Για να εξαερίζεται η μονάδα δίσκου όπως πρέπει, μην φράσσετε τις σχισμές
εξαερισμού στο περίβλημά της.
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Η ρύθμιση είναι παιχνιδάκι.
Τα πρώτα βήματα περιλαμβάνουν τη σύνδεση της συσκευής My Cloud Home σε ένα
δίκτυο Ethernet, τη διαμόρφωση του λογισμικού για πρόσβαση στη συσκευή My Cloud
Home και τη δήλωση του προϊόντος σας.

Σύνδεση του My Cloud Home
Σημαντικό: Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι το My Cloud Home
βρίσκεται σε όρθια θέση. Οι οπές εξαερισμού στο πάνω και κάτω μέρος της συσκευής
πρέπει να είναι ανοικτές.

1. Συνδέστε το ένα βύσμα του προσαρμογέα ισχύος στην υποδοχή του τροφοδοτικού
στην πίσω πλευρά της συσκευής και το άλλο βύσμα του προσαρμογέα ισχύος σε
μία πρίζα.
2. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, καθώς δεν διαθέτει ξεχωριστό κουμπί
ενεργοποίησης. Συνεχίστε με την επόμενη ενότητα.
Για να συνεχίσετε με την υπόλοιπη διαδικασία ρύθμισης, η συσκευή My Cloud Home
απαιτεί ένα κινητό smartphone ή ένα tablet με πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.
Μόλις το My Cloud Home εμφανίσει ένα σταθερά λευκό φωτισμό LED, συνεχίστε με τα
παρακάτω βήματα:
1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή My Cloud Home για κινητές συσκευές
από το αντίστοιχο κατάστημα εφαρμογών.
2. Συμφωνήστε με την Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital.
3. Επιτρέψτε στην εφαρμογή My Cloud για κινητές συσκευές να εντοπίσει τη συσκευή
My Cloud Home.
4. Εάν η συσκευή My Cloud Home ανιχνευθεί αυτόματα, πατήστε το κουμπί Σύνδεση
που συνδέεται με τη δική σας συσκευή My Cloud Home.
▪ Μια εικόνα της συσκευής My Cloud Home και του αντίστοιχου Κωδικού
Ασφαλείας θα εμφανιστεί. Αυτός ο Κωδικός Ασφαλείας αναγράφεται στον Οδηγό
Γρήγορης Εγκατάστασης και στον γραμμικό κώδικα της ετικέτας στο κάτω μέρος
της μονάδας.
Σημείωση: Σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν ανιχνεύεται αυτόματα, ακολουθήστε τα
παρακάτω 4 βήματα:
1.

Πατήστε την επιλογή Εισαγωγή Κωδικού Συσκευής που υπάρχει κάτω από τις επιλογές
Εφαρμογή για Υπολογιστές και Εφαρμογή για Κινητές Συσκευές.

2.

Εισάγετε τον Κωδικό Ασφαλείας από τον Οδηγό Γρήγορης Εγκατάστασης που λάβατε μαζί με
την συσκευή My Cloud Home. Ο Κωδικός Ασφαλείας βρίσκεται επίσης στον γραμμικό κώδικα
της ετικέτας στο κάτω μέρος της μονάδας.

3.

Αφού εισάγετε τον κωδικό, πατήστε Αναζήτηση.

4.

Θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Και κάτι τελευταίο, πατήστε Συνέχεια.

5. Αν δεν διαθέτετε ήδη έναν λογαριασμό My Cloud Home, επιλέξτε Δημιουργία
λογαριασμού

6. Εισάγετε τη διεύθυνση email σας και πιέστε Συνέχεια.
7. Εισάγετε ξανά την ίδια διεύθυνση email και πιέστε Συνέχεια.
8. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και πιέστε Συνέχεια.
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9. Εισάγετε το όνομα και το επώνυμό σας και πιέστε Δημιουργία λογαριασμού. Η
εφαρμογή My Cloud Home θα αναζητήσει την My Cloud Home συσκευή σας.
10. Μόλις η συσκευή My Cloud Home εντοπιστεί, η εφαρμογή θα εμφανίσει όλα τα
διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιήσει η συσκευή
My Cloud Home. Ενδέχεται να απαιτηθεί ο κωδικός πρόσβασης του δικτύου που
επιλέξατε.
11. Μόλις το δίκτυο ρυθμιστεί θα εμφανιστεί η οθόνη Να επιτρέπονται τα analytics.
Επιλέξτε είτε Να επιτρέπονται ή Να μην επιτρέπονται.
12. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης, η εφαρμογή My Cloud Home θα ζητήσει
την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και η διαδικασία της αυτόματης δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας θα ρυθμιστεί αυτόματα.
13. Συγχαρητήρια! Η συσκευή σας My Cloud Home είναι έτοιμη για χρήση.

Δήλωση της συσκευής σας
Δηλώνετε πάντοτε τη μονάδα My Cloud Home για να έχετε πρόσβαση στις πιο
πρόσφατες ενημερώσεις και σε ειδικές προσφορές. Μπορείτε να δηλώσετε εύκολα τη
μονάδα δίσκου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση register.wdc.com.
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Ξαναζήστε το παντού
Δείτε τις αναμνήσεις σας από παντού με ένα τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή ή ένα
πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Ροοθηκεύστε φωτογραφίες και βίντεο από την My Cloud
Home εφαρμογή σας στη μεγάλη οθόνη με το Google Chromecast™.

Εφαρμογή για Κινητές Συσκευές
Η εφαρμογή για κινητές συσκευές My Cloud Home προσφέρει ισχυρή πρόσβαση στη συσκευή
My Cloud Home και διαχείριση περιεχομένου σε πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων Android
και iOS. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη συσκευή My Cloud Home.

Διαδικτυακή Εφαρμογή
H διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home παρέχει γρήγορη πρόσβαση μέσω προγράμματος
περιήγησης σε διάφορα λειτουργικά συστήματα και δεν απαιτεί την εγκατάσταση λογισμικού. Η
εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής για επιτραπέζιο υπολογιστή My Cloud Home ή
στην παρακάτω διεύθυνση URL: home.mycloud.com.

Εφαρμογή για Υπολογιστές
Η εφαρμογή My Cloud Home για υπολογιστή παρέχει γρήγορη πρόσβαση μέσω ενός
προσωπικού υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows ή Mac. Για να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή για υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή για κινητές συσκευές My Cloud Home στην κινητή συσκευή
σας.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία.
3. Με αυτή την ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού. Επιλέξτε την επιλογή Λήψη
εφαρμογής για υπολογιστή.
4. Με αυτή την ενέργεια θα ανοίξει το πλαίσιο Λήψη εφαρμογής για υπολογιστή.
Επιλέξτε την επιλογή ΑΠΟΣΤΟΛΗ και θα σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το
λογαριασμό σας My Cloud Home.
5. Μόλις φθάσει το μήνυμα, επιλέξτε στην επιφάνεια εργασίας σας είτε την επιλογή
Εφαρμογή για επιτραπέζιο υπολογιστή ή Εφαρμογή για υπολογιστή MAC, ανάλογα
με το είδος του λειτουργικού συστήματος του προσωπικού υπολογιστή σας.
6. Μετά την επιλογή, θα ανοίξει ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ιστού.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε το αρχείο.
7. Ανοίξτε το αρχείο που κατεβάσατε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
εγκαταστήσετε την εφαρμογή για υπολογιστή My Cloud Home.
8. Μετά την εγκατάσταση τη εφαρμογής θα εμφανιστεί το παράθυρο Να επιτρέπονται
τα analytics. Επιλέξτε είτε Να επιτρέπονται ή Να μην επιτρέπονται.
9. Στη συνέχεια, συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού σας My Cloud Home.
10. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε την επιλογή Άνοιγμα στο explorer (Άνοιγμα στο finder για
λειτουργικό σύστημα macOS) ή Άνοιγμα στο πρόγραμμα περιήγησης για να
προβάλετε τη συσκευή My Cloud Home.
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a. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, η επιλογή Άνοιγμα στο explorer θα ανοίξει
στη συσκευή My Cloud Home στο Windows File Explorer ή Άνοιγμα στο finder
για να ανοίξει στο macOS Finder.
b. Η επιλογή Άνοιγμα στο πρόγραμμα περιήγησης θα ανοίξει τη συσκευή My Cloud
Home στη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.

Βίντεο Chromecast
Το My Cloud Home μπορεί να αναπαράγει βίντεο μέσω μιας συσκευής Google®
Chromecast™. Για να το επιτύχει αυτό, μία συσκευή Chromecast πρέπει να ρυθμιστεί
στην ίδια σύνδεση Wi-Fi που χρησιμοποιείται για το My Cloud Home. Εάν το My Cloud
Home εντοπίσει τη συσκευή Chromecast, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο Chromecast στην
πάνω δεξιά γωνία κάθε ορατής εικόνας βίντεο στην εφαρμογή για κινητές συσκευές My
Cloud Home. Για να αναπαράγετε το βίντεο ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Ανοίξτε την εφαρμογή My Cloud Home για κινητές συσκευές.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο Φωτογραφίες από το πάνω μενού.
3. Επιλέξτε την επιλογή Βίντεο από το πάνω μενού. Αυτό θα εμφανίσει όλα τα
διαθέσιμα βίντεο.
4. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να δείτε. Αυτή η ενέργεια θα παρέχει μία λίστα με όλες
τις διαθέσιμες συσκευές Chromecast. Επιλέξτε τη συσκευή Chromecast για την
αναπαραγωγή αυτού του βίντεο.
5. Επιλέξτε το εικονίδιο Αναπαραγωγή. Καθώς παίζει το βίντεο η συσκευή Chromecast
θα προβάλλεται στην εφαρμογή για κινητές συσκευές My Cloud Home.
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Συλλογή
Εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας My Cloud
Home για κινητές συσκευές.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης του My Cloud Home, η εφαρμογή
My Cloud Home θα ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και η διαδικασία της αυτόματης
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας θα ρυθμιστεί αυτόματα - δεν χρειάζεται να κάνετε
άλλα βήματα.

Εάν η λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για το My Cloud Home
δεν ενεργοποιηθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την ενεργοποιήσετε:
1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Στην κορυφή του μενού στην δεξιά γωνία επιλέξτε το εικονίδιο εξοπλισμός.
4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις και θα εμφανίσει πληροφορίες και ρυθμίσεις
ειδικά για αυτή τη συσκευή My Cloud Home.
5. Επιλέξτε το εικονίδιο Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Αυτή η ενέργεια
θα εμφανίσει τη σελίδα Αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για να
μπορέστε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
6. Αφού κάνετε την επιθυμητή επιλογή, κλείστε τη σελίδα αυτόματης δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας.

Εισαγωγή δεδομένων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
cloud
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του
περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και cloud σε μία συσκευή My Cloud
Home:
1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε το εικονίδιο Σύνδεση. Με αυτή την ενέργεια θα ανοίξει το μενού Σύνδεση.
4. Στο μενού Σύνδεση επιλέξτε την επιλογή Εισαγωγή δεδομένων από μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και cloud.
5. Επιλέξτε Ενεργοποίηση στη σελίδα Εισαγωγή δεδομένων από μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και cloud, αν δεν έχει ήδη γίνει.
6. Επιλέξτε την επιλογή Διαμόρφωση. Με αυτή την ενέργεια θα εμφανιστεί η
ιστοσελίδα Σύνδεση του My Cloud Home για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την Εισαγωγή δεδομένων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
cloud για διάφορες υπηρεσίες όπως το Dropbox™ και το Google Drive™2. Καθώς
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ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για αποκτήσετε
πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εισαγωγής.

Εισαγωγή USB
Εισάγετε περιεχόμενο από συσκευή USB στο My Cloud Home, ακολουθώντας τα
παρακάτω βήματα:
1. Ανοίξτε την εφαρμογή My Cloud Home για κινητές συσκευές.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε την επιλογή Εισαγωγή USB. Αυτή η ενέργεια θα εμφανίσει το μενού των
εξωτερικών συσκευών.
Σημείωση: Αυτή διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε επιλέγοντας Χ στην πάνω δεξιά
γωνία των πλαισίων διαλόγου.

4. Μία από τις δύο λειτουργίες μπορεί να εκτελεστεί όπως περιγράφεται παρακάτω.
Πατήστε μία από τις υπάρχουσες επιλογές:
▪ Από τη μονάδα δίσκου -αυτή η επιλογή θα αντιγράψει τα περιεχόμενα στης
συσκευής USB στη συσκευή My Cloud Home.
▪ Από τη μονάδα δίσκου -αυτή η επιλογή θα αντιγράψει τα περιεχόμενα στης
συσκευής My Cloud Home στη συσκευή USB και μπορεί να θεωρηθεί μία βασική
διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
5. Επιλέξτε την επιλογή Αντιγραφή τώρα για να αντιγράψετε όλα τα περιεχόμενα ή
επιλέξτε Επιλέξτε αρχεία ή φακέλους για να αντιγράψετε μόνο συγκεκριμένα αρχεία
και φακέλους.
6. Επιλέξτε την επιλογή Αντιγραφή τώρα για να συνεχίσετε τη διαδικασία ή επιλέξτε
Πραγματοποίηση αλλαγών για να αλλάξετε τις επιλογές για αυτή τη διαδικασία.
▪ Εάν η επιλογή Αντιγραφή όλων έχει επιλεχθεί, η διαδικασία αντιγραφής θα
ξεκινήσει με την επιλογή για ακύρωση.
▪ Εάν η επιλογή Πραγματοποίηση αλλαγών έχει επιλεχθεί, η διαδικασία θα
επιστρέψει στο προηγούμενο μενού για να πραγματοποιήσετε διαφορετικές
επιλογές.
7. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιγραφής, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου
επιβεβαίωσης. Μετά την επιλογή του Ok, η εφαρμογή My Cloud Home θα
ανακατευθυνθεί στην τοποθεσία του πρόσφατα αντεγραμμένου περιεχομένου.

Μεταφορά και Απόθεση - Διαδικτυακή Εφαρμογή
Η διαδικασία μεταφοράς και απόθεσης για τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home είναι μια
λειτουργία του λειτουργικού συστήματος του προσωπικού υπολογιστή και του προγράμματος
περιήγησης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βασικά βήματα για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία:

1. Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής My Cloud Home, μεταβείτε στην τοποθεσία
εντός της ενότητας Αρχεία & φάκελοι που θα είναι ο προορισμός του αρχείου ή του
φακέλου για τη διαδικασία μεταφοράς και απόθεσης.
2. Μεταβείτε στην τοποθεσία στον προσωπικό σας υπολογιστή όπου βρίσκεται το
αρχείο ή ο φάκελος προέλευσης για τη διαδικασία μεταφοράς και απόθεσης.
1

Σημείωση: Οι υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και Cloud μπορεί να αλλάξουν,
να τερματιστούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να ποικίλλουν ανά χώρα.
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a. Για τα Microsoft Windows χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση Αρχείων, για τα
macOS χρησιμοποιείστε το Πρόγραμμα Εύρεσης.
3. Κάντε κλικ στο αρχείο ή στον φάκελο για να πραγματοποιήσετε μεταφορά και
απόθεση και κρατήστε πατημένο το ποντίκι.
4. Σύρετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο στον επιλεγμένο προορισμό εντός της
διαδικτυακής εφαρμογής My Cloud Home και αφήστε το ποντίκι.
5. Το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελος πρέπει να έχει αντιγραφεί ή να έχει μετακινηθεί
στον επιλεγμένο προορισμό.

Μεταφορά και απόθεση - Εφαρμογή για Υπολογιστές
Η εφαρμογή My Cloud Home για υπολογιστές χρησιμοποιεί τη λειτουργία εντός του Windows
Explorer και του macOS Finder για την αναζήτηση, μετακίνηση και προβολή αρχείων.
Επομένως, η διαδικασία μεταφοράς και απόθεσης είναι μια λειτουργία της γραφικής διεπαφής
χρήστη (GUI) των Windows and macOS. Τα βασικά βήματα για να μεταφέρετε και να αποθέτετε
περιεχόμενο στην εφαρμογή My Cloud Home είναι τα παρακάτω:
Σημείωση: Με την εφαρμογή για υπολογιστές My Cloud Home, η διαδικασία μεταφοράς και απόθεσης
μπορεί να αντιστραφεί και το περιεχόμενο μπορεί να μεταφερθεί από τη συσκευή My Cloud Home στον
προσωπικό υπολογιστή.

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή My Cloud Home μέσω της εφαρμογής My
Cloud Home για υπολογιστές (εικονίδιο My Cloud Home στην επιφάνεια εργασίας).
2. Μπείτε στην τοποθεσία του συστήματος Windows ή macOS / OS X που θα
συμπεριληφθεί στη διαδικασία της αντιγραφής.
3. Κάντε κλικ στο αρχείο ή στον φάκελο για να πραγματοποιήσετε μεταφορά και
απόθεση και κρατήστε πατημένο το ποντίκι.
4. Σύρετε το αρχείο ή τον φάκελο στη νέα τοποθεσία και αφήστε το ποντίκι.
5. Το αρχείο ή ο φάκελος πρέπει να έχει αντιγραφεί ή να έχει μετακινηθεί στον
επιλεγμένο προορισμό.
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Μεμονωμένη κοινή χρήση
Μόλις δημιουργήσετε ένα άλμπουμ, αποφασίστε με ποιον θέλετε να το μοιραστείτε με
έναν ατομικό σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε άτομα μέσω μηνύματος
email σε ένα κοινόχρηστο άλμπουμ για να συμμετάσχουν με τις δικές τους φωτογραφίες
και βίντεο.
Σημείωση: Για να προσθέσετε ένα νέο μέλος στη συσκευή My Cloud Home, μεταβείτε στο Ρυθμίσεις Προσθήκη χρήστη Όταν προσκαλείτε κάποιον, πρέπει να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό MyCloud
για να έχει πρόσβαση στη συσκευή. Ο Κάτοχος της Συσκευής θα λάβει επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος ότι ένας νέος Χρήστης της Συσκευής έχει προστεθεί στη συσκευή.

Δημιουργήστε ένα άλμπουμ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ των αναμνήσεών σας
γρήγορα και εύκολα.

1. Επιλέξτε το εικονίδιο Άλμπουμ στο πάνω μέρος της γραμμής μενού.
2. Πατήστε το κουμπί Δημιουργήστε ένα άλμπουμ.
3. Με αυτή την ενέργεια θα ανοίξουν όλα τα αρχεία σας στην εφαρμογή My Cloud
Home Επιλέξτε όλες τις φωτογραφίες που θα συμπεριλάβετε σε αυτό το άλμπουμ.
4. Μετά την επιλογή των φωτογραφιών, επιλέξτε την επιλογή Δημιουργία άλμπουμ
στην οθόνη.
5. Εισάγετε ένα όνομα για αυτό το άλμπουμ στο παράθυρο Δώστε όνομα στο άλμπουμ
και επιλέξτε Συνέχεια.
6. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επιλογή φωτογραφίας εξωφύλλου, πατήστε το κουμπί
Πάμε.
7. Επιλέξτε τη φωτογραφία εξωφύλλου αυτού του άλμπουμ και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί Τέλος.
8. Το άλμπουμ δημιουργήθηκε. Μπορείτε να μοιραστείτε αυτό το άλμπουμ
προσκαλώντας μέλη μέσω του κουμπιού Κοινή χρήση άλμπουμ.
a. Η επιλογή Κοινή χρήση άλμπουμ προσφέρει δύο τρόπους κοινής χρήσης
περιεχομένου. Η επιλογή Αποστολή συνδέσμου (μόνο προβολή) προορίζεται
αποκλειστικά για προβολή από άλλα μέλη και όχι για τροποποίηση του
περιεχομένου κοινής χρήσης. Η επιλογή Προσκαλέστε για συνεργασία επιτρέπει
σε άλλα μέλη να προβάλουν και να τροποποιήσουν το περιεχόμενο κοινής
χρήσης.

Κατάργηση άλμπουμ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε ένα άλμπουμ:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Ανοίξτε ένα υπάρχον άλμπουμ και επιλέξτε το μενού 3 τελείες στην πάνω αριστερή
γωνία του εξωφύλλου του άλμπουμ.
3. Επιλέξτε την επιλογή Κατάργηση άλμπουμ.
4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Κατάργηση άλμπουμ. Επιλέξτε την επιλογή Κατάργηση
άλμπουμ.
5. Το άλμπουμ καταργήθηκε από τη συσκευή My Cloud Home.
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Προβολή αρχείου, Αναζήτηση και Επεξεργασία
Προβολή χρονολογίου
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προβάλετε το περιεχόμενό σας οργανωμένο κατά
χρονολογία.

1.
2.
3.
4.

Ανοίξτε την εφαρμογή My Cloud Home για κινητές συσκευές.
Επιλέξτε το εικονίδιο Φωτογραφίες από το πάνω μενού.
Επιλέξτε το εικονίδιο του ημερολογίου στη δεξιά πλευρά του υπομενού.
Θα εμφανιστεί ένα χρονολόγιο, που θα δείχνει όλο το περιεχόμενό σας οργανωμένο
κατά έτος και μήνα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να πλοηγηθείτε στο
επιθυμητό πλαίσιο εικόνων ή βίντεο.

Αναζήτηση αρχείου
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αναζητήσετε ένα αρχείο.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή My Cloud Home για κινητές συσκευές.
2. Στην επάνω δεξιά γωνία, πίεστε το εικονίδιο Μεγεθυντικός φακός.
3. Τότε θα ανοίξει ένα πλαίσιο διαλόγου αναζήτησης, που θα σας επιτρέψει να
αναζητήσετε κατά όνομα, τοποθεσία ή αντικείμενο.

Επεξεργασία φωτογραφιών
Επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας στην εφαρμογή για κινητές συσκευές My Cloud Home για
να προσθέσετε το προσωπικό σας στιλ.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή My Cloud Home για κινητές συσκευές.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο Φωτογραφίες από το πάνω μενού. Με αυτή την ενέργεια θα
εμφανιστούν αυτόματα όλες οι φωτογραφίες σας.
3. Επιλέξτε την φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Στο μενού που θα εμφανιστεί κάτω από την επιλεγμένη φωτογραφία, πατήστε το
εικονίδιο με τις 3 τελείες.
5. Με αυτή την ενέργεια θα εμφανιστεί ένα πρόσθετο μενού με τις επιλογές
Αποθήκευση στο Άλμπουμ κάμερας, Επεξεργασία φωτογραφίας ή Άνοιγμα
φωτογραφίας. Επιλέξτε την επιλογή Επεξεργασία φωτογραφίας.
6. Με αυτή την ενέργεια θα εμφανιστεί το μενού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ στο κάτω μέρος.
Χρησιμοποιήστε τα διάφορα εργαλεία επεξεργασίας για να αλλάξετε την
φωτογραφία σας.
7. Για να αποθηκεύσετε μία επεξεργασία, επιλέξτε το εικονίδιο σημείο τικ στην κάτω
δεξιά γωνία ή επιλέξτε το εικονίδιο Χ στην κάτω αριστερή γωνία για να απορρίψετε
την επεξεργασία.
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Ρυθμίσεις
Διάφορες ρυθμίσεις συσκευής, λογαριασμού και ρυθμίσεις εφαρμογής μπορούν να
αλλαχθούν μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές My Cloud Home και της
διαδικτυακής εφαρμογής My Cloud Home.

Ρυθμίσεις Λογαριασμού My Cloud Home
▪

Όνομα λογαριασμού

▪

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

▪

Έξοδος

Όνομα λογαριασμού
Για την αλλαγή του ονόματος λογαριασμού στον λογαριασμό My Cloud Home, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού από τη λίστα στο κάτω μέρος του μενού. Θα
ανοίξει η σελίδα Ρυθμίσεις λογαριασμού.
4. Επιλέξτε είτε το Όνομα είτε το Επώνυμο.
a. Εφαρμογή για κινητές συσκευές: επιλέγοντας το όνομα και το επώνυμο θα
εμφανιστεί το παράθυρο επεξεργασίας. Εισάγετε το νέο όνομα ή το επώνυμο
και επιλέξτε την επιλογή Επιβεβαίωση για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.
a. Διαδικτυακή εφαρμογή: επιλέγοντας το όνομα και το επώνυμο θα
υπογραμμιστεί η καταχώρηση ώστε να μπορεί να αλλαχθεί. Κάντε την
επιθυμητή αλλαγή.
5. Το όνομα του λογαριασμού έχει αλλαχθεί.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στον τρέχοντα λογαριασμό My Cloud Home,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού από τη λίστα στο κάτω μέρος του μενού. Θα
ανοίξει η σελίδα Ρυθμίσεις λογαριασμού.
4. Επιλέξτε Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης. Θα ανοίξει το παράθυρο Αλλαγής Κωδικού
Πρόσβασης.
5. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Τρέχων. Στο πεδίο Νέος,
πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης
στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού.
6. Στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Με αυτή την ενέργεια
θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για να επιβεβαιώσετε
την αλλαγή.
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7. Επιλέξτε την επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή
κωδικού πρόσβασης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, αλλιώς επιλέξτε Άκυρο για
να ακυρώσετε τη διαδικασία.

Έξοδος
Για να αποσυνδεθείτε από τον τρέχοντα λογαριασμό My Cloud Home, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού από τη λίστα στο κάτω μέρος του μενού. Θα
ανοίξει η σελίδα Ρυθμίσεις λογαριασμού.
4. Επιλέξτε την επιλογή Έξοδος. Με αυτή την ενέργεια θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου
έξοδος.
5. Επιλέξτε την επιλογή Έξοδος για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, αλλιώς επιλέξτε
Άκυρο για να ακυρώσετε τη διαδικασία.

Ρυθμίσεις My Cloud Home Settings - Προσθέστε ή
καταργήστε ένα μέλος
▪

Ρυθμίσεις - Προσθήκη χρήστη

▪

Ρυθμίσεις - Κατάργηση χρήστη

Ρυθμίσεις - Προσθήκη χρήστη
Για να προσθέσετε ένα μέλος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις.
4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις και θα εμφανίσει πληροφορίες και ρυθμίσεις
ειδικά για αυτή τη συσκευή My Cloud Home.
5. Επιλέξτε την επιλογή Προσθήκη χρήστη. Θα ανοίξει το παράθυρο Πρόσκληση.
6. Εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους για να προσθέσετε και να επιλέξετε
την επιλογή Αποστολή προσκλήσεων ή Πρόσκληση.
7. Αυτή η ενέργεια θα στείλει ένα μήνυμα email στον προσκεκλημένο. Μόλις ο
παραλήπτης λάβει το μήνυμα και ακολουθήσει τις οδηγίες που περιέχει για την
ρύθμιση του λογαριασμού για να έχει πρόσβαση στη συσκευή My Cloud Home ο
κάτοχος της συσκευής My Cloud Home θα λάβει μήνυμα email για Έγκριση
αιτήματος ή Απόρριψη αιτήματος. Κάντε την απαραίτητη επιλογή.

Ρυθμίσεις - Κατάργηση χρήστη
Προσοχή! Η κατάργηση ενός μέλους θα καταργήσει το λογαριασμό του και όλο το περιεχόμενό του.
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1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις.
4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις και θα εμφανίσει πληροφορίες και ρυθμίσεις
ειδικά για αυτή τη συσκευή My Cloud Home.
5. Επιλέξτε την τρέχουσα ονομασία της συσκευής My Cloud Home που παρατίθεται
στη λίστα Τρέχων χώρος αποθήκευσης. Με αυτή την ενέργεια θα αναπτύξετε το
μενού Συσκευή.
6. Επιλέξτε την επιλογή Χρήστες.
7. Επιλέξτε το μέλος που θα καταργήσετε από τη συσκευή My Cloud Home.
8. Επιλέξτε την επιλογή Κατάργηση μέλους.
9. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε είτε την επιλογή Άκυρο ή Ναι, κατάργηση.
10. Εάν η επιλογή Ναι, κατάργηση έχει επιλεχθεί, το μέλος έχει καταργηθεί από αυτή τη
συσκευή My Cloud Home.

Ρυθμίσεις Συσκευής My Cloud Home
▪

Τροποποίηση Ονόματος Συσκευής

▪

Επανεκκίνηση συσκευής

▪

Έκδοση υλικολογισμικού

▪

Διαγραφή όλων των δεδομένων και χρηστών

▪

Analytics

▪

Απομακρυσμένος Τερματισμός Λειτουργίας

Αλλαγή Ονόματος Συσκευής
1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις.
4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις και θα εμφανίσει πληροφορίες και ρυθμίσεις
ειδικά για αυτή τη συσκευή My Cloud Home.
5. Επιλέξτε την τρέχουσα ονομασία της συσκευής My Cloud Home που παρατίθεται
στη λίστα Τρέχων χώρος αποθήκευσης. Με αυτή την ενέργεια θα αναπτύξετε το
μενού Συσκευή.
6. Επιλέξτε Όνομα και θα εμφανιστεί το μενού Επεξεργασία ονόματος συσκευής.
7. Αλλάξτε το όνομα και επιλέξτε είτε Επιβεβαίωση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή
Άκυρο για να ακυρώσετε τις αλλαγές.

Έκδοση υλικολογισμικού
Σε μία συσκευή My Cloud Home, το υλικολογισμικό του υλισμικού αναφέρεται ως λογισμικό. Για
να δείτε την έκδοση του λογισμικού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις.
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4. Επιλέξτε την ονομασία της συσκευής που παρατίθεται στη λίστα Τρέχων χώρος
αποθήκευσης.
5. Με αυτή την ενέργεια θα αναπτύξετε το μενού Συσκευή.
6. Η έκδοση του λογισμικού θα εμφανιστεί στο μενού Συσκευή και μπορεί να μοιάζει με
το 5.9.0-101.

Analytics
Τα analytics είτε επιτράπηκαν είτε δεν επιτράπηκαν κατά τη διαδικασία ρύθμισης του My Cloud
Home. Για να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση των Analytics ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις.
4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις και θα εμφανίσει πληροφορίες και ρυθμίσεις
ειδικά για αυτή τη συσκευή My Cloud Home.
5. Επιλέξτε την τρέχουσα ονομασία της συσκευής My Cloud Home που παρατίθεται
στη λίστα Τρέχων χώρος αποθήκευσης. Με αυτή την ενέργεια θα αναπτύξετε το
μενού Συσκευή.
6. Επιλέξτε την επιλογή Analytics.
7. Αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση των Analytics πιέζοντας το κουμπί εναλλαγή.
8. Μόλις κάνετε τις αλλαγές, επιλέξτε το πίσω βέλος δίπλα στο Analytics.

Επανεκκίνηση συσκευής
Για την επανεκκίνηση της συσκευής My Cloud Home μέσω της εφαρμογής My Cloud Home για
κινητές συσκευές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις.
4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις και θα εμφανίσει πληροφορίες και ρυθμίσεις
ειδικά για αυτή τη συσκευή My Cloud Home.
5. Επιλέξτε την τρέχουσα ονομασία της συσκευής My Cloud Home που παρατίθεται
στη λίστα Τρέχων χώρος αποθήκευσης. Με αυτή την ενέργεια θα αναπτύξετε το
μενού Συσκευή.
6. Προς το κάτω μέρος της λίστας Ρυθμίσεις Συσκευής υπάρχει η επιλογή
Επανεκκίνηση. Πατήστε αυτή την επιλογή για να κάνετε απομακρυσμένη
επανεκκίνηση της συσκευής My Cloud Home.
7. Η κινητή συσκευή σας θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να κάνετε επανεκκίνηση της
συσκευής My Cloud Home. Πατήστε την επιλογή Επανεκκίνηση.
8. Θα γίνει τώρα επανεκκίνηση της συσκευής My Cloud Home. Αυτή η διαδικασία
μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Διαγραφή όλων των δεδομένων
Προειδοποίηση! Η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας θα διαγράψει όλα τα δεδομένα, τους χρήστες και τον
κάτοχο της συσκευής My Cloud Home. H μονάδα θα κάνει επαναφορά στις εργοστασιακές
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προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και θα χρειαστεί να ρυθμιστεί μέσω του δικού σας διαδικτυακού Λογαριασμού
My Cloud.

Για να πραγματοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία στη δική σας My Cloud Home συσκευή από την
εφαρμογή My Cloud Home για κινητές συσκευές ή τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το μενού 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή την
ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις.
4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις και θα εμφανίσει πληροφορίες και ρυθμίσεις
ειδικά για αυτή τη συσκευή My Cloud Home.
5. Επιλέξτε την τρέχουσα ονομασία της συσκευής My Cloud Home που παρατίθεται
στη λίστα Τρέχων χώρος αποθήκευσης. Με αυτή την ενέργεια θα αναπτύξετε το
μενού Συσκευή.
6. Επιλέξτε την επιλογή Διαγραφή όλων των δεδομένων. Θα ανοίξει ένα πλαίσιο
διαλόγου επιβεβαίωσης. Πατήστε Ναι, συνέχεια εάν επιλέξετε να συνεχίσετε με
αυτήν τη διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε Άκυρο για να τερματίσετε τη
διαδικασία.
7. Θα ανοίξει μια σελίδα ασφαλείας με έναν μοναδικό κωδικό επιβεβαίωσης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και εισάγετε τον κωδικό που
παρέχεται σε αυτή τη σελίδα.
8. Θα ανοίξει η σελίδα επιβεβαίωσης της διαδικασίας διαγραφής όλων των δεδομένων,
των χρηστών και του περιεχομένου του κατόχου. Επιλέξτε την επιλογή Διαγραφή
όλων των δεδομένων για να συνεχίσετε.
9. Η συσκευή My Cloud Home θα χρειαστεί έως και 30 λεπτά για να ολοκληρώσει την
διαδικασία διαγραφής. Κατά τη διαδικασία, η εφαρμογή για κινητές συσκευές σας
ανακατευθύνει στη σελίδα εισόδου για να ρυθμίσετε τη συσκευή My Cloud Home και
ο φωτισμός στη συσκευή θα αναβοσβήσει μερικές φορές.

Τερματισμός λειτουργίας
Σημείωση: Όταν κάνετε τερματισμό λειτουργίας της συσκευής My Cloud Home, δεν έχετε πλέον
πρόσβαση σε αυτήν και το περιεχόμενο της συσκευής δεν είναι προσβάσιμο μέχρι την
επανεκκίνησή της. Δεν μπορεί να γίνει απομακρυσμένη επανεκκίνηση της συσκευής My Cloud
Home.
Για τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής My Cloud Home μέσω της εφαρμογής My Cloud
Home για κινητές συσκευές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή σας My Cloud Home με την εφαρμογή My
Cloud Home για κινητές συσκευές ή με τη διαδικτυακή εφαρμογή My Cloud Home.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Με αυτή
την ενέργεια θα αναπτύξετε το σύστημα μενού.
3. Επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις.
4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις και θα εμφανίσει πληροφορίες και ρυθμίσεις
ειδικά για αυτή τη συσκευή My Cloud Home.
5. Επιλέξτε την τρέχουσα ονομασία της συσκευής My Cloud Home που παρατίθεται
στη λίστα Τρέχων χώρος αποθήκευσης. Με αυτή την ενέργεια θα αναπτύξετε το
μενού Συσκευή.
6. Στο κάτω μέρος της λίστας Ρυθμίσεις Συσκευής πατήστε την επιλογή Τερματισμός
Λειτουργίας Συσκευής για να κάνετε απομακρυσμένο τερματισμό λειτουργίας της
συσκευής My Cloud Home.
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7. Θα γίνει τερματισμός λειτουργίας της συσκευής και τα περιεχόμενά της δεν θα είναι
διαθέσιμα μέχρι να τεθεί ξανά σε λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή My
Cloud Home, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
a. My Cloud Home Αποσυνδέστε, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, έπειτα
ξανασυνδέσετε στο βύσμα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της μονάδας.
b. My Cloud Home Duo: Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, περιμένετε 5 λεπτά,
και στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας ξανά.
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Πρόσθετα Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες
▪

Κατάργηση Κατόχου Συσκευής

▪

Διαχείριση χώρου αποθήκευσης

▪

Δικαιώματα εφαρμογής

▪

RMA - Αντικατάσταση μονάδας δίσκου

Κατάργηση Κατόχου Συσκευής
Η κατάργηση ενός Κατόχου της Συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με το
Κουμπί Επαναφοράς της συσκευής - δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του
λογισμικού. Αυτή η διαδικασία δεν διαγράφει τα δεδομένα και όλοι οι χρήστες
εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 30 έως 50 δευτερόλεπτα.
Προειδοποίηση! Εάν πιέσετε το κουμπί επαναφοράς για 60 δευτερόλεπτα ή περισσότερο θα
διαγραφούν όλα τα δεδομένα, όλοι οι Χρήστες της Συσκευής και ο Κάτοχος της Συσκευής!

2. Αυτή η λειτουργία θα μετατρέψει τον Κάτοχο Συσκευής σε Χρήστη Συσκευής.
3. Ο επόμενος νέος χρήστης που θα εκκινήσει τη διαδικασία εγκατάστασης λογισμικού
γίνεται ο κάτοχος της συσκευής.

Δικαιώματα εφαρμογής
Από προεπιλογή, η εφαρμογή My Cloud Home για κινητές συσκευές έχει
ενεργοποιημένη την πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες της κινητής σας συσκευής:
▪ iOS: Φωτογραφίες, Ειδοποιήσεις, Ανανέωση Εφαρμογών στο Παρασκήνιο και
Δεδομένα Κινητής Τηλεφωνίας.
▪ Android: Κάμερα, Επαφές, Τοποθεσία, Κινητό, Αποθήκευση και Ειδοποιήσεις.
Σημαντική Σημείωση: Από προεπιλογή, τα Δεδομένα Κινητής Τηλεφωνίας δεν
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά περιεχομένου. Η εφαρμογή για κινητές συσκευές My
Cloud Home χρησιμοποιεί σύνδεση Wifi® για αυτόν τον σκοπό.

Για πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Ανοίξτε την εφαρμογή My Cloud Home για κινητές συσκευές.
2. Πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα στη δεξιά πλευρά της γραμμής μενού στο κάτω
μέρος. Έπειτα, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις.
3. Στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, επιλέξτε Διαχείριση Ρυθμίσεων.
4. Θα ανοίξει η ενότητα δικαιώματα εφαρμογής My Cloud Home του λειτουργικού
συστήματος της κινητής σας συσκευής. Ακολουθήστε τις οδηγίες του λειτουργικού
σας συστήματος για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Διαχείριση χώρου αποθήκευσης
Η συσκευή My Cloud Home Duo επιτρέπει αλλαγές στη διαμόρφωση του δίσκου μέσω
της διαδικτυακής εφαρμογής MyCloud.com - αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη μέσω
της Εφαρμογής για Κινητές Συσκευές ούτε μέσω της Εφαρμογής για Υπολογιστές.
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Προσοχή! Κάθε αλλαγή στη διαμόρφωση του δίσκου διαγράφει όλα τα δεδομένα της συσκευής.

▪ Η συσκευή My Cloud Home δεν υποστηρίζει κάποια ειδική διαμόρφωση δίσκου.
▪ Η συσκευή My Cloud Home Duo υποστηρίζει τις παρακάτω διαμορφώσεις για την
αποθήκευση δεδομένων:
Πίνακας 7.1
Υποστηριζόμενη Λειτουργία
Αποθήκευσης

1 δίσκος

2 δίσκοι

Μέγιστη Χωρητικότητα (JBOD)

Ναι

Ναι

Κατοπτρισμός (RAID 1)

Όχι

Ναι (Προεπιλογή)

My Cloud Home - Σφάλματα δίσκου: Εάν λάβετε κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα από την
Ομάδα του My Cloud ή εάν η κινητή συσκευή σας εμφανίσει ένα μήνυμα που να
αναφέρει ότι «Ανιχνεύθηκαν σφάλματα δίσκου στον δίσκο σας», αυτό σημαίνει ότι η
συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες από το
Αναγνωριστικό Απάντησης 8 που αναφέρεται στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για
αντικατάσταση μονάδας.
My Cloud Home Duo - Σφάλματα δίσκου: Εάν λάβετε κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα από
την Ομάδα του My Cloud ή εάν η κινητή συσκευή σας εμφανίσει ένα μήνυμα που να
αναφέρει ότι «Ανιχνεύθηκαν σφάλματα δίσκου στον δίσκο σας», αυτό σημαίνει ότι ένας
από τους δίσκους της συσκευής My Cloud Home Duo πρέπει να αντικατασταθεί.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την αντικατάσταση:

▪ Το μήνυμα σφάλματος θα υποδείξει ποιος δίσκος έχει το πρόβλημα, ο Δίσκος 1 ή ο
Δίσκος 2.
▪ Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «RMA - Αντικατάσταση μονάδας δίσκου» για
να βγάλετε τη συγκεκριμένη μονάδα δίσκου.
▪ Οι μονάδες δίσκων είναι αριθμημένες. Μόλις αφαιρέσετε το πάνω μέρος, η υποδοχή
έχει ένα ανάγλυφο νούμερο στην προεξοχή. Όπως κοιτάτε τη μονάδα από το
μπροστινό μέρος της συσκευής, ο Δίσκος 1 είναι στα αριστερά και ο Δίσκος 2 στα
δεξιά.
▪ Ακολουθήστε τις οδηγίες από το Αναγνωριστικό Απάντησης 8 που αναφέρεται στην
ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για την RMA ή για τη διαδικασία αντικατάστασης.

RMA - Αντικατάσταση μονάδας δίσκου
Δεν μπορεί να γίνεται συντήρηση της συσκευής My Cloud Home από τον χρήστη. Δεν

μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν μονάδες δίσκου από την συσκευή. Αν είναι
ελαττωματική, πρέπει να επιστραφεί ως ολοκληρωμένη μονάδα στην WD.

Μπορεί να γίνει συντήρηση της συσκευής My Cloud Home Duo από τον χρήστη μόνο για

την επιστροφή ελαττωματικών ειδών. Έχετε την επιλογή να γίνει αντικατάσταση των
μονάδων δίσκου της συσκευής από την WD. Αν ολόκληρη η συσκευή είναι
ελαττωματική, μπορεί να επιστραφεί στην WD ως ολοκληρωμένη μονάδα. Η μονάδα

πρέπει να είναι απενεργοποιημένη όταν αφαιρούμε μονάδα δίσκου για επιστροφή
ελαττωματικών ειδών. Η συσκευή My Cloud Home Duo δεν επιτρέπει την αντικατάσταση
στοιχείων χωρίς τερματισμό λειτουργίας.
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Αφαίρεση
Αν η μονάδα δίσκου που θέλετε να αντικαταστήσετε συνεχίζει να βρίσκεται μέσα στη
συσκευή My Cloud Home Duo, πρέπει να την αφαιρέσετε πριν τοποθετήσετε την
καινούρια μονάδα.

1. Όπως φαίνεται παραπάνω, θα δείτε τους σκληρούς δίσκους ανοίγοντας το πάνω
μέρος από την πίσω άκρη.
2. Κάθε σκληρός δίσκος συγκρατείται στη θέση του από μια στερεωμένη θήκη, η οποία
είναι πλαστική και έχει ένα πλαστικό κλείστρο στη μία άκρη.
▪ Πιέστε μαλακά το πλαστικό κλείστρο με τον δείκτη σας ώστε να ξεκλειδωθεί από
το μεταλλικό πλαίσιο της συσκευής.
▪ Ενώ πιέζετε μαλακά προς τα κάτω το πλαστικό κλείστρο, πιάστε την πλαστική
θήκη με τα δάχτυλά σας και τραβήξτε μαλακά. Η θήκη και ο σκληρός δίσκος
πρέπει να ανασηκώνονται και να σύρονται προς τα έξω με ευκολία.
3. Μόλις βγάλετε τον σκληρό δίσκο και τη θήκη από τη μονάδα, βγάλτε την πλαστική
θήκη από τον σκληρό δίσκο.
▪ Η θήκη στερεώνεται στον σκληρό δίσκο με τέσσερις ακροδέκτες.
▪ Όπως φαίνεται παραπάνω, λυγίστε ελαφρά την θήκη έτσι ώστε οι ακροδέκτες να
βγουν από τις πλευρές του σκληρού δίσκου. Αφαιρέστε και φυλάξτε τη θήκη. Μην
επιστρέψετε στην WD έναν σκληρό δίσκο με τη θήκη. Η θήκη δεν θα σας
επιστραφεί.

Προσθήκη
Πριν να προσθέσετε έναν σκληρό δίσκο στη δική σας συσκευή My Cloud Home Duo,
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος σκληρός δίσκος στην υποδοχή όπου θα
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εγκατασταθεί. Εάν πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε έναν σκληρό δίσκο, ακολουθήστε τις
παραπάνω οδηγίες.

1. Στερεώστε στον σκληρό δίσκο την πλαστική θήκη που είχε συμπεριληφθεί και
σχεδιαστεί για τη συσκευή My Cloud Home Duo.
▪ Αυτή η πλαστική θήκη για τον σκληρό δίσκο εφαρμόζει στην κάτω πλευρά ή στην
πλακέτα κυκλωμάτων του σκληρού δίσκου.
▪ Η άκρη της θήκης που είναι κλειστή και έχει το κλείστρο πρέπει να είναι από τη
μεριά του σκληρού δίσκου με τον σειριακό αριθμό της μικρής ετικέτας γραμμικού
κώδικα.
▪ Όπως φαίνεται παραπάνω, λυγίστε ελαφρά την πλαστική θήκη ώστε οι μικροί
ακροδέκτες στην εσωτερική της πλευρά να μπουν στις τεσσερις τρύπες του
σκληρού δίσκου. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι πλήρως συνδεδεμένοι με
την θήκη.
2. Όταν η θήκη στερεωθεί, τοποθετήστε τη μονάδα δίσκου στη συσκευή My Cloud
Home Duo.
▪ Σημείωση Προσανατολισμού: Η θήκη πρέπει να κυλάει εύκολα. Μην την πιέζετε.
Η πλευρά του σκληρού δίσκου με τον σύνδεσμο SATA και το βύσμα
τροφοδοσίας πρέπει να είναι στραμμένη προς την κάτω πλευρά της μονάδας. Η
πλευρά του σκληρού δίσκου με τη μικρή ετικέτα γραμμικού κώδικα με τον
σειριακό αριθμό πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω. Το κλείστρο πρέπει
να είναι από την πλευρά της θήκης που είναι πιο κοντά στον πίσω πίνακα της
μονάδας.
▪ Ο σκληρός δίσκος έχει μπει σωστά όταν το πλαστικό κλείστρο συνδεθεί ή
κλειδώσει στο μεταλλικό πλαίσιο της μονάδας.
3. Επανατοποθετήστε το επάνω μέρος της συσκευής My Cloud Home Duo.
▪ Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η μία άκρη έχει καμπυλωτές ράβδους που πάνε
πρώτα προς τα μέσα - έπειτα πιέστε προς τα κάτω την άλλη πλευρά του
καπακιού μέχρι να ευθυγραμμιστεί με το πάνω μέρος της μονάδας My Cloud
Home Duo.
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Συχνές Ερωτήσεις
Όλες οι αναφορές για τη γνωσιακή βάση WD που περιλαμβάνονται στην παρακάτω
λίστα είναι διαθέσιμες και στη διεύθυνση support.wdc.com/knowledgebase. Εισάγετε το
ακόλουθο Αναγνωριστικό Απάντησης στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να
κάνετε κλικ στο ακόλουθο Αναγνωριστικό Απάντησης για απευθείας σύνδεση.

Συμβατότητα μετασχηματιστή
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω διαγράμματα (Πίνακας 8.1 και 8.2) για να καθορίσετε τις
απαιτήσεις ισχύος και τον συμβατό μετασχηματιστή για τη συσκευή My Cloud Home ή
My Cloud Home Duo. Ο αριθμός κανονιστικής συμμόρφωσης (R/N) που αναγράφεται
στην ετικέτα γραμμοκώδικα του προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αριθμός
αναφοράς.
Πίνακας 8.1
My Cloud Home

R/N

Προδιαγραφές μετασχηματιστή

Έως και 6 TB

G1C

12VDC 1.5A - 18 watt

Για 8 TB και περισσότερο

G7C

12VDC 3A - 36 watt

My Cloud Home Duo

R/N

Προδιαγραφές μετασχηματιστή

Έως και 12 ΤΒ

G2C

12VDC 3A - 36 watt

Για 16 TB και περισσότερο

G6C

12VDC 4A - 48 watt

Πίνακας 8.2

Σημείωση: Είναι σημαντικό οι συσκευές αυτές να χρησιμοποιούν μετασχηματιστή 12VDC (η χρήση
μεγαλύτερης ή μικρότερης τάσης (VDC) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή) και να παρέχονται τα
ελάχιστα αμπέρ (Α) που σημειώνονται παραπάνω. Εάν οι μονάδες σκληρού δίσκου έχουν αναβαθμιστεί
σε χωρητικότητα, ο μετασχηματιστής πρέπει να πληροί τις νέες απαιτήσεις όπως αναγράφονται στα
παραπάνω διαγράμματα.

Πώς να πάρετε μια RMA για αντικατάσταση ελαττωματικού
προϊόντος ή να αποκτήσετε μονάδα τροφοδοσίας ή
καλώδιο USB για κάποιο προϊόν της WD
Αναγνωριστικό Απάντησης 8 | Αυτή η απάντηση εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας μιας
RMA (Έγκριση Επιστροφής Προϊόντος) για να αντικαταστήσετε ένα ελαττωματικό
προϊόν της Western Digital ή να αποκτήσετε μονάδα τροφοδοσίας ή καλώδιο διεπαφής
για κάποιο προϊόν της WD.
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Κανονιστική συμμόρφωση
Πληροφορίες για την κατηγορία Β της FCC
Η λειτουργία της συγκεκριμένης συσκευής υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
▪ Η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή.
▪ Η συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε λαμβανόμενη παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης
αυτής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Η συγκεκριμένη συσκευή δοκιμάστηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια
ψηφιακών συσκευών κατηγορίας B, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανόνων της FCC.
Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιζήμιας
παρεμβολής σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η εν λόγω συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και
μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της
δεν γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στη
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση παρέχεται ότι δεν θα
προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο εν λόγω εξοπλισμός
προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που
μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την επανενεργοποίηση του,
προτείνουμε να επιχειρήσετε να διορθώσετε την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από
τα εξής μέτρα:
▪ Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
▪ Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
▪ Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο
οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
▪ Για βοήθεια, συμβουλευτείτε τον πωλητή ή κάποιον έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/
τηλεοράσεων.
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες από τη WD μπορεί να
καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότησή σας για λειτουργία της εν λόγω συσκευής.

Δήλωση ICES-003/NMB-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003(B) du
Canada.
Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται προς το καναδικό πρότυπο ICES-003 για
συσκευές κατηγορίας Β.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφάλειας
Είναι εγκεκριμένη για τις ΗΠΑ και τον Καναδά. CAN/CSA-C22.2 Αρ. 60950-1, UL
60950-1: Ασφάλεια εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών.
Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 Αρ. 60950-1, UL 60950-1:
Sûreté d'équipement de technologie de l'information.
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Συμμόρφωση προς CE για την Ευρώπη
Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις
ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης
της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2014/30/ΕΕ), της οδηγίας για τη
χαμηλή τάση (2014/35/ΕΕ), της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ)
και της οδηγίας για τον περιορισμό στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2011/65/EΕ). Έχει γίνει «Δήλωση
συμμόρφωσης» σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western
Digital Ευρώπης.

Κατάσταση τροφοδοσίας
Οι συσκευές My Cloud Home λειτουργούν ως μικροί διακομιστές. Επομένως, δεν
υποστηρίζουν τη λειτουργία αναμονής. Η κατανάλωση ρεύματος όταν η συσκευή τίθεται
εκτός λειτουργίας είναι <0,5 watt.

Περιβαλλοντική συμμόρφωση (Κίνα)

Πληροφορίες για την εγγύηση
Λήψη υπηρεσιών εξυπηρέτησης
Η WD εκτιμά την επιχείρησή σας και πάντα προσπαθεί να σας προσφέρει την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, σας παρακαλούμε να
μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε στην επιστροφή του
συγκεκριμένου προϊόντος. Για τις περισσότερες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης,
μπορείτε να λάβετε απάντηση μέσω της γνωσιακής βάσης δεδομένων μας ή μέσω της
υπηρεσίας υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
http://support.wdc.com. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη απάντηση ή εφόσον το προτιμάτε,
επικοινωνήστε με την WD στον ισχύοντα αριθμό τηλεφώνου που θα βρείτε στην
μπροστινή πλευρά του παρόντος εγγράφου. Αν επιθυμείτε να εγείρετε μια αξίωση,
πρέπει καταρχάς να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε
αρχικά το προϊόν. Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον
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οποίο αγοράσατε αρχικά το Προϊόν, επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των
προϊόντων μας στη διεύθυνση http://support.wdc.com για πληροφορίες σχετικά με το
πώς θα λάβετε υπηρεσίες συντήρησης ή έγκριση επιστροφής υλικού (RMA). Αν
διαπιστωθεί ότι το προϊόν μπορεί να είναι ελαττωματικό, θα σας δοθεί αριθμός RMA και
οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης
επιστροφής (δηλαδή χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός RMA), το προϊόν θα σας επιστραφεί
με δικά σας έξοδα. Οι εξουσιοδοτημένες επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται σε
εγκεκριμένο κιβώτιο αποστολής, προπληρωμένο και ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που
παρέχεται με τον αριθμό RMA. Αν, μετά την παραλαβή εύλογου αιτήματος για αξίωση
στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, η WD ή ο αντιπρόσωπος από τον οποίο
αγοράσατε αρχικά το Προϊόν διαπιστώσει ότι η αξίωσή σας είναι βάσιμη, η WD ή ο εν
λόγω αντιπρόσωπος, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θα προβεί σε επισκευή ή
αντικατάσταση του Προϊόντος με ισοδύναμο ή καλύτερο Προϊόν ή θα σας επιστρέψει το
κόστος του Προϊόντος. Εσείς αναλαμβάνετε κάθε έξοδο που έχει σχέση με αξιώσεις στο
πλαίσιο της παρούσας εγγύησης. Τα οφέλη που σας παρέχονται βάσει της παρούσας
εγγύησης είναι επιπρόσθετα άλλων δικαιωμάτων και μέσων επανόρθωσης που έχετε
στη διάθεσή σας με βάση τη νομοθετική πράξη της Αυστραλίας περί ανταγωνισμού και
καταναλωτών ή με βάση τη νομοθετική πράξη της Νέας Ζηλανδίας περί εγγυήσεων για
τους καταναλωτές. Πρέπει να φυλάξετε το αρχικό κιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας για
την αποθήκευση ή την αποστολή του προϊόντος της WD. Για να διακριβώσετε με
βεβαιότητα την περίοδο εγγύησης, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης
(απαιτείται ο σειριακός αριθμός) μέσω του ιστοτόπου http://support.wdc.com.

Περιορισμένη εγγύηση
Η WD εγγυάται ότι το Προϊόν, υπό φυσιολογική χρήση, δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα
λόγω υλικών και κακοτεχνίας και θα συμμορφώνεται με τις σχετικές προδιαγραφές της
WD καθ' όλη την περίοδο ισχύος της εγγύησης που ορίζεται παρακάτω. Η περίοδος
ισχύος της περιορισμένης εγγύησης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το
Προϊόν σας. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης είναι 2 έτη για
την περιοχή της Βόρειας, της Νότιας και της Κεντρικής Αμερικής, 2 έτη για την περιοχή
της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και 2 έτη για την περιοχή της Ασίας
του Ειρηνικού Ωκεανού, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η περίοδος ισχύος της περιορισμένης εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς
που εμφανίζεται στην απόδειξη αγοράς. Η WD μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια,
να καταστήσει διαθέσιμες διευρυμένες εγγυήσεις για αγορά. Η WD δεν θα φέρει καμία
ευθύνη για οποιοδήποτε επιστρεφόμενο Προϊόν αν η WD διαπιστώσει ότι το Προϊόν
κλάπηκε από την WD ή ότι το υποτιθέμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει, β) δεν είναι δυνατό
να διορθωθεί με εύλογο τρόπο, εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε προτού η WD
παραλάβει το Προϊόν ή γ) μπορεί να αποδοθεί σε κακή χρήση, ακατάλληλη
εγκατάσταση, τροποποίηση (όπου περιλαμβάνονται η αφαίρεση ή το σβήσιμο ετικετών
και το άνοιγμα ή η αφαίρεση εξωτερικών περιβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του
πλαισίου τοποθέτησης, εκτός αν το προϊόν αναφέρεται στη λίστα με τα προϊόντα που
επιδέχονται περιορισμένες εργασίες συντήρησης από τον χρήστη και η συγκεκριμένη
τροποποίηση εμπίπτει στις ισχύουσες οδηγίες, όπως αναφέρονται στη διεύθυνση http://
support.wd.com), ατύχημα ή εσφαλμένο χειρισμό ενόσω το προϊόν βρισκόταν στην
κυριότητα οποιουδήποτε άλλου εκτός από την WD. Σύμφωνα με τους περιορισμούς που
καθορίζονται παραπάνω, η μόνη και αποκλειστική σας εγγύηση θα είναι, κατά την
περίοδο ισχύος της εγγύησης που καθορίζεται παραπάνω και κατά την προαίρεση της
WD, η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος με ισοδύναμο ή καλύτερο προϊόν. Η
προαναφερόμενη εγγύηση της WD επεκτείνεται σε επισκευασμένα ή αντικατεστημένα
προϊόντα για το υπόλοιπο της ισχύουσας περιόδου της αρχικής εγγύησης ή για
ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής ενός επισκευασμένου ή
αντικατεστημένου προϊόντος, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη.
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Η προαναφερόμενη περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική εγγύηση της WD και
ισχύει μόνο για προϊόντα που πωλούνται ως καινούρια. Τα ένδικα μέσα που παρέχονται
στο παρόν επέχουν θέση α) οιουδήποτε και όλων των άλλων ένδικων μέσων και
εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή κατοχυρωμένων, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν κάθε
σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και β)
οιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων της WD για βλάβες, όπου ενδεικτικά
περιλαμβάνονται τυχαίες, αποθετικές ή ειδικές ζημιές ή οιαδήποτε οικονομική απώλεια,
απολεσθέντα κέρδη ή δαπάνες ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από ή σε σχέση
με την αγορά, τη χρήση ή τις επιδόσεις του προϊόντος, ακόμη και αν η WD έχει
ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών του είδους αυτού. Στις ΗΠΑ, ορισμένες πολιτείες
δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τους περιορισμούς έκτακτων ή αποθετικών ζημιών και,
συνεπώς, οι προαναφερόμενοι περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Η
παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και επίσης μπορεί να
έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανά πολιτεία.

Πληροφορίες για την εγγύηση (Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία)
Κανένα σημείο της παρούσας εγγύησης δεν τροποποιεί ούτε αποκλείει τα νόμιμα
δικαιώματά σας με βάση τη νομοθετική πράξη της Αυστραλίας περί ανταγωνισμού και
καταναλωτών ή με βάση τη νομοθετική πράξη της Νέας Ζηλανδίας περί εγγυήσεων για
τους καταναλωτές. Η παρούσα εγγύηση προσδιορίζει την προσέγγιση που προτιμά να
ακολουθείται η WD για την επίλυση αξιώσεων περί εγγύησης, διαδικασία που τείνει να
είναι γρήγορη και απλή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν, η νομοθεσία δεν επιτρέπει άλλες εγγυήσεις, ρητές
ή σιωπηρές, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται όσες παρέχονται με βάση τη νομοθετική
πράξη για την πώληση αγαθών. Αν αγοράσατε το προϊόν στη Νέα Ζηλανδία για
επαγγελματικούς σκοπούς, δηλώνετε και συμφωνείτε ότι δεν ισχύει η νομοθετική πράξη
της Νέας Ζηλανδίας περί εγγυήσεων προς τους καταναλωτές. Στην Αυστραλία τα
προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να εξαιρεθούν με βάση τη
νομοθεσία της Αυστραλίας περί καταναλωτών. Έχετε δικαίωμα αντικατάστασης ή
επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση σημαντικής βλάβης, καθώς και δικαίωμα
αποζημίωσης για κάθε άλλη απώλεια ή ζημιά που θα μπορούσε ευλόγως να
προβλεφθεί. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε επισκευή ή αντικατάσταση του
προϊόντος εφόσον δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και το πρόβλημα δεν αποτελεί
σημαντική βλάβη. Το τι ακριβώς συνιστά σημαντική βλάβη καθορίζεται στη νομοθεσία
της Αυστραλίας περί καταναλωτών.

Λήψη υπηρεσιών εξυπηρέτησης
Η WD εκτιμά την επιχείρησή σας και πάντα προσπαθεί να σας προσφέρει την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, σας παρακαλούμε να
μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε στην επιστροφή του
συγκεκριμένου προϊόντος. Για τις περισσότερες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης,
μπορείτε να λάβετε απάντηση μέσω της γνωσιακής βάσης δεδομένων μας ή μέσω της
υπηρεσίας υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
http://support.wdc.com. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη απάντηση ή εφόσον το προτιμάτε,
επικοινωνήστε με την WD στον ισχύοντα αριθμό τηλεφώνου που θα βρείτε στην
μπροστινή πλευρά του παρόντος εγγράφου. Αν επιθυμείτε να εγείρετε μια αξίωση,
πρέπει καταρχάς να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε
αρχικά το προϊόν. Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον
οποίο αγοράσατε αρχικά το Προϊόν, επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των
προϊόντων μας στη διεύθυνση http://support.wdc.com για πληροφορίες σχετικά με το
πώς θα λάβετε υπηρεσίες συντήρησης ή έγκριση επιστροφής υλικού (RMA). Αν
διαπιστωθεί ότι το προϊόν μπορεί να είναι ελαττωματικό, θα σας δοθεί αριθμός RMA και
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οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης
επιστροφής (δηλαδή χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός RMA), το προϊόν θα σας επιστραφεί
με δικά σας έξοδα. Οι εξουσιοδοτημένες επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται σε
εγκεκριμένο κιβώτιο αποστολής, προπληρωμένο και ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που
παρέχεται με τον αριθμό RMA. Αν, μετά την παραλαβή εύλογου αιτήματος για αξίωση
στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, η WD ή ο αντιπρόσωπος από τον οποίο
αγοράσατε αρχικά το Προϊόν διαπιστώσει ότι η αξίωσή σας είναι βάσιμη, η WD ή ο εν
λόγω αντιπρόσωπος, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θα προβεί σε επισκευή ή
αντικατάσταση του Προϊόντος με ισοδύναμο ή καλύτερο Προϊόν ή θα σας επιστρέψει το
κόστος του Προϊόντος. Εσείς αναλαμβάνετε κάθε έξοδο που έχει σχέση με αξιώσεις στο
πλαίσιο της παρούσας εγγύησης. Τα οφέλη που σας παρέχονται βάσει της παρούσας
εγγύησης είναι επιπρόσθετα άλλων δικαιωμάτων και μέσων επανόρθωσης που έχετε
στη διάθεσή σας με βάση τη νομοθετική πράξη της Αυστραλίας περί ανταγωνισμού και
καταναλωτών ή με βάση τη νομοθετική πράξη της Νέας Ζηλανδίας περί εγγυήσεων για
τους καταναλωτές. Πρέπει να φυλάξετε το αρχικό κιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας για
την αποθήκευση ή την αποστολή του προϊόντος της WD. Για να διακριβώσετε με
βεβαιότητα την περίοδο εγγύησης, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης
(απαιτείται ο σειριακός αριθμός) μέσω του ιστοτόπου http://support.wdc.com.

Εγγύηση
Η WD εγγυάται ότι το Προϊόν, υπό φυσιολογική χρήση, δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα
λόγω υλικών και κακοτεχνίας και θα συμμορφώνεται με τις σχετικές προδιαγραφές της
WD καθ' όλη την περίοδο ισχύος της εγγύησης. Η περίοδος ισχύος της εγγύησής σας
είναι 2 έτη στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, εκτός και αν απαιτείται κάτι
διαφορετικό βάσει της νομοθεσίας. Η περίοδος ισχύος της εγγύησής σας αρχίζει από
την ημερομηνία αγοράς που εμφανίζεται στην απόδειξη αγοράς την οποία σας έδωσε
εξουσιοδοτημένος διανομέας ή εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής. Η απόδειξη αγοράς
είναι απαραίτητη για να δικαιούστε την εγγύηση και για να καθοριστεί η ημερομηνία
έναρξης της εγγύησης αυτής. Οι υπηρεσίες συντήρησης βάσει εγγύησης θα
παρασχεθούν μόνο εφόσον το προϊόν επιστραφεί σε εξουσιοδοτημένο διανομέα,
εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή περιφερειακό κέντρο επιστροφής της WD στην περιοχή
όπου είχε αρχικά στείλει το Προϊόν η WD. Η WD μπορεί, κατά τη διακριτική της
ευχέρεια, να καταστήσει διαθέσιμες διευρυμένες εγγυήσεις για αγορά. Η WD δεν θα
φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε επιστρεφόμενο Προϊόν αν η WD διαπιστώσει ότι το
Προϊόν (i) δεν αγοράστηκε από εξουσιοδοτημένο διανομέα ή εξουσιοδοτημένο
μεταπωλητή, (ii) δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της
WD, (iii) δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη λειτουργία του ή ότι (iv)
κλάπηκε από την WD ή ότι το υποτιθέμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει, β) δεν είναι δυνατό
να διορθωθεί με εύλογο τρόπο, εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε προτού η WD
παραλάβει το Προϊόν ή γ) μπορεί να αποδοθεί σε κακή χρήση, ακατάλληλη
εγκατάσταση, τροποποίηση (όπου περιλαμβάνονται η αφαίρεση ή το σβήσιμο ετικετών
και το άνοιγμα ή η αφαίρεση εξωτερικών περιβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του
πλαισίου τοποθέτησης, εκτός αν το προϊόν αναφέρεται στη λίστα με τα προϊόντα που
επιδέχονται περιορισμένες εργασίες συντήρησης από τον χρήστη και η συγκεκριμένη
τροποποίηση εμπίπτει στις ισχύουσες οδηγίες, όπως αναφέρονται στη διεύθυνση
http://support.wdc.com), ατύχημα ή εσφαλμένο χειρισμό ενόσω το προϊόν βρισκόταν
στην κυριότητα οποιουδήποτε άλλου εκτός από την WD.
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΝΑ ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ ΛΟΓΩ (Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ, ΟΠΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ, Ή ΛΟΓΩ (B)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ
ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ,
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ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ
ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΓΕΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ WD.
Στην Αυστραλία, αν το προϊόν δεν είναι είδους που συνήθως αποκτάται για ατομική ή
οικιακή χρήση ή κατανάλωση, εφόσον αυτό είναι θεμιτό και εύλογο, η WD περιορίζει την
ευθύνη της στην αντικατάσταση του προϊόντος ή στην παροχή ισοδύναμου ή καλύτερου
προϊόντος.
Η παρούσα εγγύηση επεκτείνεται σε επισκευασμένα ή αντικατεστημένα προϊόντα για το
υπόλοιπο της εφαρμόσιμης περιόδου ισχύος της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90)
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής ενός επισκευασμένου ή αντικατεστημένου
Προϊόντος, ανάλογα με το ποια από τις περιόδους αυτές είναι μεγαλύτερη. Η εγγύηση
αυτή είναι η μοναδική εγγύηση της WD ως κατασκευαστή και ισχύει μόνο για προϊόντα
που πωλούνται ως καινούρια.

GNU Γενική δημόσια άδεια («GPL»)
Το υλικολογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει
λογισμικό άλλων κατασκευαστών που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί
πνευματικών δικαιωμάτων και είναι αδειοδοτημένο με βάση την GPL ή την Ελάσσονα
Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (LGPL) (συνολικά «Λογισμικό GPL») και όχι με βάση τη
συμφωνία άδειας τελικού χρήστη της Western Digital. Σύμφωνα με την GPL, εφόσον
ισχύει: 1) Ο πηγαίος κώδικας για το Λογισμικό GPL μπορεί να ληφθεί χωρίς χρέωση
από τον ιστότοπο http://support.wdc.com ή να αποκτηθεί σε δίσκο CD έναντι
ονομαστικού αντιτίμου από τη διεύθυνση http://support.wdc.com ή μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών εντός τριών ετών από την ημερομηνία
αγοράς. 2) Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναδιανείμετε και να τροποποιήσετε
το Λογισμικό GPL. 3) Όσον αφορά αποκλειστικά το Λογισμικό GPL, ουδεμία εγγύηση
παρέχεται στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 4) Στο παρόν
έγγραφο περιλαμβάνεται αντίγραφο της GPL, το οποίο μπορεί να ληφθεί και από τη
διεύθυνση http://www.gnu.org. Επίσης, μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση
http://support.wdc.com.
Η τροποποίηση ή η αλλοίωση του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά οποιουδήποτε Ανοικτού λογισμικού, πραγματοποιείται αποκλειστικά με
δική σας ευθύνη. Η Western Digital δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε τροποποίηση ή
αλλοίωση αυτού του είδους. Η Western Digital δεν θα παράσχει υποστήριξη για
οιοδήποτε προϊόν στο οποίο επιφέρατε ή επιχειρήσατε να επιφέρετε τροποποιήσεις στο
Λογισμικό που παρέχεται από την Western Digital.

Επισημάνσεις Τρίτου Μέρους – My Cloud Home
MPEG-4 Visual - MPEG-LA
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ MPEG-4 VISUAL ΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΤΗΝ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4 VISUAL («ΒΙΝΤΕΟ
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MPEG-4») Ή/ΚΑΙ (ii) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4 ΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ
MPEG-4. ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ
ΟΤΙ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ MPEG LA, LLC.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

H.264 AVC – MPEG-LA
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ (i) ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC
(«ΒΙΝΤΕΟ AVC») Ή/ΚΑΙ (ii) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ ΕΙΧΕ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ ΟΤΙ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ MPEG LA
L.L.C. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Επισημάνσεις τρίτου μέρους– My Cloud Home Duo
MPEG-2 - MPEG-LA
ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ
ΜΕΣΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
MPEG-2, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC 6312 S.
Fiddles Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 USA.

MPEG-4 Visual – MPEG-LA
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ MPEG-4 VISUAL ΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΤΗΝ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4 VISUAL («ΒΙΝΤΕΟ
MPEG-4») Ή/ΚΑΙ (ii) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4 ΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ
MPEG-4. ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ
ΟΤΙ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
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ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ MPEG LA, LLC.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

H.264 AVC – MPEG-LA
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ (i) ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC
(«ΒΙΝΤΕΟ AVC») Ή/ΚΑΙ (ii) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ ΕΙΧΕ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ ΟΤΙ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ MPEG LA
L.L.C. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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Η ονομασία WD, το λογότυπο της WD και η ονομασία WD Blue είναι σήματα κατατεθέντα ή
εμπορικά σήματα της Western Digital Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες
χώρες. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι εικόνες που
εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Οι προδιαγραφές προϊόντος
ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Τα Android, Chrome, Google Drive και Google Play είναι
εμπορικά σήματα της Google Inc. Τα Apple, iPhone, Mac, OS X, macOS, Safari και Time Machine
είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το Κατάστημα
Εφαρμογών είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. Το Dropbox και το λογότυπο είναι εμπορικά
σήματα της Dropbox, Inc. Το Firefox είναι εμπορικό σήμα της Mozilla Foundation. Το IOS είναι σήμα
κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Cisco κατοχυρωμένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και
χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από την Apple Inc. Τα Microsoft, Internet Explorer, OneDrive και
Windows είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation
κατοχυρωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα Samsung και Galaxy S είναι όλα
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics Co., Ltd. Τα Plex και Plex Media
Server είναι εμπορικά σήματα της Plex και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. Το Wi-Fi είναι σήμα
κατατεθέν της Wi-Fi Alliance. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα
gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte και ένα terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η
συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας.
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