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Πνευματικά δικαιώματα
© 2008 της TOSHIBA Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η
αναπαραγωγή του εγχειριδίου αυτού σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη άδεια της TOSHIBA. Καμία ευθύνη ευρεσιτεχνίας
δεν αναλαμβάνεται σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται στο παρόν.
Φορητός προσωπικός υπολογιστής TOSHIBA A300/A300D - Εγχειρίδιο
χρήσης
Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2008
Η κυριότητα και τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών κομματιών, των
βίντεο, των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των βάσεων
δεδομένων κ.λπ. προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών
δικαιωμάτων. Η αντιγραφή του υλικού αυτού, το οποίο προστατεύεται από
τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, επιτρέπεται μόνο για
προσωπική χρήση στο σπίτι. Εάν, κατά παράβαση του ανωτέρω
περιορισμού, αντιγράψετε (συμπεριλαμβανομένου του μετασχηματισμού
μορφών δεδομένων) ή τροποποιήσετε το υλικό αυτό, το μεταβιβάσετε σε
τρίτους ή το διανείμετε μέσω του Internet χωρίς την έγκριση των κατόχων
των πνευματικών δικαιωμάτων, ενδέχεται να εγερθούν αξιώσεις
αποζημίωσης σε βάρος σας για τυχόν ζημίες ή/και να σας αποδοθούν
ποινικές ευθύνες λόγω παραβίασης της νομοθεσίας περί πνευματικών ή
ατομικών δικαιωμάτων. Να θυμάστε ότι πρέπει να τηρείτε την ισχύουσα
νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων όταν χρησιμοποιείτε τον
υπολογιστή αυτόν για να αντιγράψετε υλικό που προστατεύεται από την εν
λόγω νομοθεσία ή για να εκτελέσετε άλλες ενέργειες.
Σημειώνεται ότι η τυχόν χρήση των λειτουργιών εναλλαγής τρόπων
λειτουργίας οθόνης (π.χ. ευρεία οθόνη, ευρεία μεγεθυσμένη οθόνη κ.λπ.)
του υπολογιστή αυτού, για να προβάλετε μεγεθυσμένη εικόνα/βίντεο σε
καφετέριες ή ξενοδοχεία, με σκοπό το κέρδος ή την παροχή αυτών των
υπηρεσιών στο κοινό, είναι δυνατό να αποτελεί καταπάτηση των
δικαιωμάτων του κατόχου τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί
πνευματικών δικαιωμάτων.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας των πνευματικών
δικαιωμάτων τα οποία προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις
Η.Π.Α., καθώς και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να γίνει
χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων,
απαιτείται έγκριση από τη Macrovision, ενώ η συγκεκριμένη τεχνολογία
προορίζεται για οικιακή προβολή και άλλες περιορισμένες χρήσεις
προβολής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη χορηγηθείσα από τη
Macrovision σχετική άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η αντίστροφη τεχνική
ανάλυση ή η αποσυμβολομετάφραση.
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Αποποίηση ευθυνών
Το παρόν εγχειρίδιο έχει ελεγχθεί και επικυρωθεί ως προς την ακρίβειά του.
Οι οδηγίες και οι περιγραφές που περιέχονται σε αυτό για το φορητό
προσωπικό υπολογιστή A300/A300D ήταν ακριβείς κατά τη στιγμή της
παραγωγής του εγχειριδίου αυτού. Ωστόσο, οι επιτυχημένοι υπολογιστές
και τα εγχειρίδιά τους υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η
TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που οφείλονται
άμεσα ή έμμεσα σε σφάλματα, παραλείψεις ή ανακολουθίες μεταξύ του
υπολογιστή και του εγχειριδίου.

Εμπορικά σήματα
Τα Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή
εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.
Τα DirectX, AcriveDesktop, DirectShow και Windows Media είναι σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
Τα Intel, Intel Core, Celeron, Centrino και Pentium είναι εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation.
Τα AMD, AMD Athlon, AMD Turion, Radeon, ATI Mobility Radeon το
λογότυπο της AMD Arrow και οι συνδυασμοί που προκύπτουν είναι
εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc.
Τα Adobe και Photoshop είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της
Adobe Systems Incorporated.
Το Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στον κάτοχό του και
χρησιμοποιείται από την TOSHIBA μετά από ειδική άδεια.
Το ConfigFree είναι εμπορικό σήμα της TOSHIBA Corporation.
Το λογότπυο HD DVD Logo είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
Το DVD MovieFactory είναι εμπορικό σήμα της Ulead Systems, Inc.
Το BizCard είναι εμπορικό σήμα της NewSoft Technology Corporation.
Το Dolby είναι σήμα κατατεθέν της Dolby Laboratories.
Το ExpressCard είναι εμπορικό σήμα της PCMCIA.
Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.
Το Labelflash είναι εμπορικό σήμα της YAMAHA CORPORATION.
Τα Memory Stick, Memory Stick PRO και i.LINK είναι σήματα κατατεθέντα
και το i.LINK είναι εμπορικό σήμα της SonyCorporation.
Τα MultiMediaCard και MMC είναι εμπορικά σήματα της MultiMediaCard
Association.
Το Photo CD είναι εμπορικό σήμα της Eastman Kodak.
Τα Secure Digital και SD είναι εμπορικά σήματα της SD Card Association.
Το xD-Picture Card είναι εμπορικό σήμα της Fuji Photo Film, Co., Ltd.
Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance.
Στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και άλλα εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα που δεν περιλαμβάνονται εδώ.
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Οδηγίες ασφαλείας
Για τη δική σας ασφάλεια, όσο και για την προστασία του υπολογιστή σας,
τηρείτε τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες ασφαλείας.

Κατά τη χρήση του υπολογιστή σας
Μη χειρίζεστε το φορητό υπολογιστή σας για παρατεταμένες χρονικές
περιόδους, με τη βάση του σε άμεση επαφή με το σώμα σας. Υπό συνθήκες
παρατεταμένης λειτουργίας, ενδέχεται να συσσωρευτεί θερμότητα στη βάση
του υπολογιστή. Η συνεχής επαφή της βάσης του υπολογιστή με το δέρμα
σας ενδέχεται να σας προκαλέσει ενόχληση και, τελικά, έγκαυμα.
■ Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε, εσείς οι ίδιοι, εργασίες σέρβις στον
υπολογιστή. Τηρείτε πάντα πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης.
■ Μη μεταφέρετε μπαταρίες στην τσέπη σας, στο πορτοφόλι σας ή σε
άλλες θήκες με μεταλλικά αντικείμενα (όπως π.χ. κλειδιά αυτοκινήτου),
διότι τα αντικείμενα αυτά είναι δυνατό να βραχυκυκλώσουν τους πόλους
της μπαταρίας. Η υπερβολικά υψηλή ένταση ρεύματος που θα
προκύψει είναι δυνατό να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας σε
πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαυμάτων.
■ Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω από το καλώδιο ρεύματος του
τροφοδοτικού και να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να
σκοντάψετε πάνω στο καλώδιο ρεύματος ή να το πατήσετε.
■ Τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε καλά αεριζόμενο σημείο, όπως π.χ.
πάνω στην επιφάνεια του γραφείου ή στο δάπεδο, όταν το
χρησιμοποιείτε για τη λειτουργία του υπολογιστή ή τη φόρτιση της
μπαταρίας. Μην καλύπτετε το τροφοδοτικό με χαρτιά ή άλλα υλικά που
περιορίζουν τη δυνατότητα ψύξης του. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε το
τροφοδοτικό ενόσω βρίσκεται μέσα στο βαλιτσάκι μεταφοράς.
■ Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό και τις μπαταρίες που έχουν
εγκριθεί για χρήση με τον υπολογιστή αυτό. Η τυχόν χρήση άλλου
τύπου μπαταρίας ή τροφοδοτικού ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης
πυρκαγιάς ή έκρηξης.
■ Προτού συνδέσετε τον υπολογιστή σε πρίζα του δικτύου ρεύματος,
βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τιμή εναλλασσόμενης τάσης του δικτύου
συμφωνεί με εκείνη του τροφοδοτικού. 115 V/60 Hz στις περισσότερες
χώρες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής και σε μερικές χώρες της Άπω
Ανατολής όπως η Ταϊβάν. 100 V/50 Hz στην ανατολική Ιαπωνία και 100
V/60 Hz στη δυτική Ιαπωνία. 230 V/50 Hz στις περισσότερες χώρες της
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Άπω Ανατολής.
■ Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με το τροφοδοτικό,
βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα των ονομαστικών τιμών έντασης ρεύματος
όλων των συσκευών που τροφοδοτούνται μέσω του καλωδίου
προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος του
ίδιου του καλωδίου προέκτασης.
■ Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος στον υπολογιστή, θέστε τον
εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε την μπαταρία και κατόπιν βγάλτε το
τροφοδοτικό από την πρίζα.
Εγχειρίδιο χρήσης
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■ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, μη συνδέετε
και μην αποσυνδέετε καλώδια, ούτε να αλλάζετε τη διαμόρφωση της
συσκευής αυτής, κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
■ Όταν στήνετε τον υπολογιστή σας με σκοπό να εργαστείτε με αυτόν,
τοποθετείτε τον σε οριζόντια επιφάνεια.

Δήλωση συμμόρφωσης για την Ε.Ε.
Το παρόν προϊόν φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τις σχετικές
Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Υπεύθυνη για τη σήμανση CE είναι η
TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Γερμανία.
Μπορείτε να βρείτε την πλήρη και επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης για την
Ε.Ε. στην τοποθεσία της TOSHIBA στο Internet, στη διεύθυνση
http://epps.toshiba-teg.com στο Internet.

Συμμόρφωση κατά CE
Το προϊόν αυτό φέρει τη Σήμανση CE σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές
Οδηγίες και ειδικότερα την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας για το φορητό υπολογιστή και τα ηλεκτρονικά παρελκόμενα
συμπεριλαμβανομένου του παρεχόμενου τροφοδοτικού, την Οδηγία
1999/5/ΕΣ περί τερματικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού (R&TTE) στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται
παρελκόμενα τηλεπικοινωνιών και την Οδηγία 73/23/ΕΟΚ περί συσκευών
χαμηλής τάσης για το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
Η συσκευή αυτή και ο αρχικός προαιρετικός εξοπλισμός της έχουν
σχεδιαστεί για να πληρούν τα σχετικά πρότυπα περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας και ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, η TOSHIBA δεν μπορεί να
εγγυηθεί ότι το παρόν προϊόν εξακολουθεί να πληροί αυτά τα πρότυπα περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, στην περίπτωση που συνδεθεί ή
χρησιμοποιηθεί προαιρετικός εξοπλισμός ή καλώδια που δεν παράγονται
από την TOSHIBA. Σε αυτή την περίπτωση, τα άτομα που έχουν συνδέσει
αυτά τα καλώδια ή χρησιμοποιούν αυτόν τον προαιρετικό εξοπλισμό
πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σύστημα (δηλ. ο υπολογιστής μαζί με τον
προαιρετικό εξοπλισμό ή/και τα καλώδια) εξακολουθεί να πληροί τα
απαιτούμενα πρότυπα. Προκειμένου να αποφευχθούν γενικά προβλήματα
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω
κατευθυντήριες οδηγίες:
■ Θα πρέπει να συνδέεται/χρησιμοποιείται μόνον προαιρετικός
εξοπλισμός που φέρει σήμανση CE
■ Θα πρέπει να συνδέονται μόνο τα καλύτερα δυνατά θωρακισμένα
καλώδια.

Περιβάλλον εργασίας
Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για να πληροί τις απαιτήσεις περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας στα λεγόμενα "οικιακά, επαγγελματικά
και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα".

Εγχειρίδιο χρήσης

v

A300/A300D

Η TOSHIBA δεν εγκρίνει την χρήση της συσκευής αυτής σε περιβάλλοντα
εργασίας διαφορετικά από τα προαναφερόμενα "οικιακά, επαγγελματικά
και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα".
Για παράδειγμα, δεν εγκρίνεται η χρήση του στα παρακάτω περιβάλλοντα:
■ Βιομηχανικά περιβάλλοντα (π.χ. περιβάλλοντα τριφασικού ρεύματος
τάσης 380V).
■ Ιατρικά περιβάλλοντα
■ Περιβάλλοντα οχημάτων
■ Περιβάλλοντα αεροσκαφών
Η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που θα
προκύψουν από τη χρήση της συσκευής αυτής σε μη εγκεκριμένα
περιβάλλοντα εργασίας.
Οι συνέπειες από τη χρήση της συσκευής αυτής σε μη εγκεκριμένα
περιβάλλοντα εργασίας ενδέχεται να είναι της ακόλουθης μορφής:
■ Παρεμβολή στη λειτουργία άλλων συσκευών ή μηχανημάτων σε μικρή
απόσταση γύρω από αυτό.
■ Δυσλειτουργία του προϊόντος αυτού ή απώλεια δεδομένων,
προκαλούμενη από παρεμβολές άλλων συσκευών ή μηχανημάτων σε
μικρή απόσταση γύρω από αυτό.
Συνεπώς, η TOSHIBA συνιστά ιδιαίτερα να γίνεται κατάλληλος έλεγχος της
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της συσκευής αυτής σε όλα τα μη
εγκεκριμένα περιβάλλοντα εργασίας πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση
οχημάτων ή αεροσκαφών, θα πρέπει να ερωτάται ο κατασκευαστής ή η
αεροπορική εταιρεία αντίστοιχα πριν από οποιαδήποτε χρήση της
συσκευής αυτής, για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
Περαιτέρω, για λόγους γενικής ασφάλειας, απαγορεύεται η χρήση της
συσκευής αυτής σε περιβάλλοντα με εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Προειδοποιητική γνωστοποίηση για το μόντεμ
Δήλωση συμμόρφωσης
Ο εξοπλισμός αυτός έχει εγκριθεί σύμφωνα με την [Απόφαση του
Συμβουλίου 98/482/ΕΟΚ - "TBR 21"] για μονή τερματική σύνδεση σε
Δημόσια Τηλεφωνικά Δίκτυα Μεταγωγής (Public Switched Telephone
Network, PSTN) σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ωστόσο, λόγω διαφορών μεταξύ των επιμέρους τηλεφωνικών δικτύων
PSTN που λειτουργούν στις διάφορες χώρες/γεωγραφικές περιφέρειες, η
έγκριση αυτή δεν αποτελεί από μόνη της μια άνευ όρων διασφάλιση της
επιτυχούς λειτουργίας του εξοπλισμού στα τερματικά σημεία κάθε δικτύου
PSTN.
Σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα, απευθυνθείτε με την πρώτη
ευκαιρία στον προμηθευτή του εξοπλισμού.
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Δήλωση συμβατότητας με τα τηλεφωνικά δίκτυα
Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο για να συνεργάζεται και να είναι συμβατό
με τα δίκτυα που ακολουθούν. Έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι
σύμφωνο με τις πρόσθετες απαιτήσεις που περιέχονται στην EG 201 121.
Γερμανία

ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 και
DE03, 04, 05, 08, 09,12,14,17

Ελλάδα

ATAAB AN005, AN006 και GR01, 02, 03, 04

Πορτογαλία

ATAAB AN001, 005, 006, 007, 011 και P03, 04, 08,
10

Ισπανία

ATAAB AN005, 007, 012 και ES01

Ελβετία

ATAAB AN002

Όλες οι άλλες
χώρες/γεωγραφικές
περιφέρειες

ATAAB AN003, 004

Για κάθε δίκτυο, απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις μεταγωγής ή η εγκατάσταση
ειδικού λογισμικού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σχετικές
ενότητες του εγχειριδίου χρήσης.
Η λειτουργία επανάκλησης καταχωρητή χρονισμένης διακοπής (hookflash)
υπόκειται σε επιμέρους εθνικές εγκρίσεις. Δεν έχει ελεγχθεί ως προς τη
συμμόρφωση της συγκεκριμένης λειτουργίας με τους εθνικούς κανονισμούς
και δεν είναι δυνατό να δοθεί οποιαδήποτε εγγύηση επιτυχούς λειτουργίας
της σε συγκεκριμένα εθνικά δίκτυα.

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο σε κράτη μέλη της
Ε.Ε.:
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το εν λόγω προϊόν δεν
επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν αυτό θα απορριφθεί
κατάλληλα, διότι τυχόν ακατάλληλη διάθεσή του ενδέχεται να
εκθέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.
Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το
τοπικό γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.
Το σύμβολο αυτό ενδέχεται να μην αφορά τη χώρα και τη γεωγραφική
περιφέρεια στην οποία αγοράσατε το προϊόν.
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Πρόγραμμα ENERGY STAR®
Το μοντέλο του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι συμβατό με το ENERGY
STAR®. Εάν το μοντέλο που αγοράσατε είναι συμβατό, θα υπάρχει το
λογότυπο ENERGY STAR® επάνω στον υπολογιστή σας και θα ισχύουν οι
παρακάτω πληροφορίες.
Η TOSHIBA είναι εταίρος στο Πρόγραμμα ENERGY STAR® της
Αμερικάνικης Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος (EPA) και
έχει σχεδιάσει το προϊόν αυτό ώστε να πληροί τις πιο πρόσφατες
κατευθυντήριες οδηγίες της ENERGY STAR® για αποτελεσματική
ενεργειακή χρήση. Ο υπολογιστής σας παραδίδεται με τις επιλογές
διαχείρισης ενέργειας προρυθμισμένες με τρόπο ώστε να διαθέτει το πλέον
σταθερό λειτουργικό περιβάλλον και την καλύτερη δυνατή απόδοση
συστήματος τόσο για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα όσο και για
λειτουργία με τις μπαταρίες.
Για να εξοικονομείται ενέργεια, ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε
να μεταβαίνει σε λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης με χαμηλή
κατανάλωση ρεύματος, κατά την οποία το σύστημα και η οθόνη τίθενται
εκτός λειτουργίας μετά από 15 λεπτά αχρησίας όταν ο υπολογιστής
λειτουργεί με ρεύμα από το δίκτυο. Η TOSHIBA συνιστά να αφήνετε ενεργά
τα χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ρεύματος, όπως το παραπάνω,
προκειμένου ο υπολογιστής σας να λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό
απόδοσης της ενεργειακής χρήσης. Μπορείτε να αφυπνίσετε τον
υπολογιστή σας από τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης
πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας.
Τα προϊόντα που αποκτούν το χαρακτηρισμό ENERGY STAR® περιορίζουν
τις εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
πληρώντας τις αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες για αποτελεσματική
ενεργειακή χρήση που έχουν οριστεί από την Αμερικάνικη EPA και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την EPA, ένας υπολογιστής για να
πληροί τις νέες προδιαγραφές ENERGY STAR® πρέπει να χρησιμοποιεί
κατά 20% έως 50% λιγότερη ενέργεια, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ENERGY STAR,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.eu-energystar.org ή
http://www.energystar.gov.
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GOST

Οδηγίες ασφαλείας για τις μονάδες οπτικών δίσκων
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις διεθνείς προφυλάξεις στο τέλος της
ενότητας αυτής.

Hitach-LG Data Storage
Μονάδα DVD Super Multi, μοντέλο GSA-T40F/GSA-T40N
■ Στη μονάδα δίσκων DVD Super Multi χρησιμοποιείται σύστημα λέιζερ.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή χρήση της συσκευής αυτής,
διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της
μονάδας, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
■ Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών
πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να
έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
■ Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε
να ανοίξετε το περίβλημα.
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Panasonic
Μονάδα DVD Super Multi, μοντέλο UJ-870B
■ Στη μονάδα δίσκων DVD Super Multi χρησιμοποιείται σύστημα λέιζερ.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή χρήση της συσκευής αυτής,
διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της
μονάδας, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
■ Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών
πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να
έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
■ Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε
να ανοίξετε το περίβλημα.
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Pioneer
Μονάδα DVD Super Multi, μοντέλο DVR-KD08
■ Στη μονάδα δίσκων DVD Super Multi χρησιμοποιείται σύστημα λέιζερ.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή χρήση της συσκευής αυτής,
διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της
μονάδας, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
■ Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών
πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να
έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
■ Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε
να ανοίξετε το περίβλημα.

Εγχειρίδιο χρήσης

xi

A300/A300D

TOSHIBA SAMSUNG STORAGE TECHNOLOGY
Μονάδα CD-RW/DVD-ROM, μοντέλο TS-L462D
■ Στη μονάδα CD-RW/DVD-ROM χρησιμοποιείται σύστημα λέιζερ.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή χρήση της συσκευής αυτής,
διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της
μονάδας, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
■ Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών
πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να
έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
■ Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε
να ανοίξετε το περίβλημα.
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TOSHIBA SAMSUNG STORAGE TECHNOLOGY
Λεπτή μονάδα DVD με δυνατότητα εγγραφής 8x, μοντέλο TS-L632H
■ Σε αυτή τη μονάδα DVD με δυνατότητα εγγραφής χρησιμοποιείται ένα
σύστημα λέιζερ. Για την εξασφάλιση της ορθής χρήσης, παρακαλούμε
διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για να ανατρέχετε
μελλοντικά σε αυτό. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της
μονάδας, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Δείτε τη διαδικασία σέρβις.
■ Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών
πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να
έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
■ Για να αποφύγετε την έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε να
ανοίξετε το περίβλημα.
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TOSHIBA
Μονάδα HD DVD-ROM, μοντέλο SD-L802B
■ Σε αυτή τη μονάδα HD DVD-Rom χρησιμοποιείται ένα σύστημα λέιζερ.
Για την εξασφάλιση της ορθής χρήσης, παρακαλούμε διαβάστε το
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για να ανατρέχετε μελλοντικά
σε αυτό. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της μονάδας,
επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Δείτε τη
διαδικασία σέρβις.
■ Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών
πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να
έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
■ Για να αποφύγετε την έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε να
ανοίξετε το περίβλημα.
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TOSHIBA
Μονάδα HD DVD-RW, μοντέλο SD-L912A
■ Σε αυτή τη μονάδα DVD με δυνατότητα εγγραφής χρησιμοποιείται ένα
σύστημα λέιζερ. Για την εξασφάλιση της ορθής χρήσης, παρακαλούμε
διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για να ανατρέχετε
μελλοντικά σε αυτό. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της
μονάδας, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Δείτε τη διαδικασία σέρβις.
■ Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών
πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να
έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
■ Για να αποφύγετε την έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε να
ανοίξετε το περίβλημα.
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Διεθνείς προφυλάξεις
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αυτή περιέχει ένα
σύστημα λέιζερ και έχει ταξινομηθεί ως
"ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1".
Προκειμένου να γίνει σωστή χρήση αυτού
του μοντέλου, διαβάστε το εγχειρίδιο
οδηγιών προσεκτικά και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που
αντιμετωπίσετε πρόβλημα με αυτό το
μοντέλο, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο
"ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ κέντρο σέρβις".
Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στη
δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το περίβλημα.
VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein
Laser-System und ist als
"LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT"
klassifiziert. Für den richtigen Gebrauch
dieses Modells lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren diese bitte als Referenz auf.
Falls Probleme mit diesem Modell
auftreten, benachrichtigen Sie bitte die
nächste "autorisierte Service-Vertretung".
Um einen direkten Kontakt mit dem
Laserstrahl zu vermeiden darf das Gerät
nicht geöffnet werden.
ADVARSEL: Denne mærking er anbragt
udvendigt på apparatet og indikerer, at
apparatet arbejder med laserstråler af
klasse 1, hviket betyder, at der anvendes
laserstrlier af svageste klasse, og at man
ikke på apparatets yderside kan bilve
udsat for utilladellg kraftig stråling.
APPARATET BOR KUN ÅBNES AF
FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB
TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER!
Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer
imod at foretage sådanne indgreb i
apparatet, at man kan komme til at udsatte
sig for laserstråling.
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OBS! Apparaten innehåller
laserkomponent som avger laserstråining
överstigande gränsen för laserklass 1.
VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata.
Laite sisältää laserdiodin, joka lähetää
näkymätöntä silmilie vaarallista
lasersäteilyä.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή Η
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ
ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.
VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON
ANDEREN STEURUNGEN ODER
EINSTELLUNGEN ODER DAS
DURCHFÜHREN VON ANDEREN
VORGÄNGEN ALS IN DER
BEDIENUNGSANLEITUNG
BESCHRIEBEN KÖNNEN GEFÄHRLICHE
STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE
HABEN.

Σημαντική γνωστοποίηση
Στα έργα των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται από τη
σχετική νομοθεσία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μουσική, το βίντεο, τα
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι βάσεις δεδομένων. Δεν
επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η εκχώρηση, η μετάδοση ή η με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση έργων των οποίων τα πνευματικά
δικαιώματα προστατεύονται χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου των
πνευματικών τους δικαιωμάτων, παρά μόνον εάν αυτό επιτρέπεται ειδικά
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Σημειώνεται ότι η τυχόν μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, τροποποίηση,
εκχώρηση, μετάδοση ή/και διάθεση ενδέχεται να υπόκειται σε αξιώσεις για
οικονομικές ζημίες και άλλες ποινές.
■ Αποφεύγετε τη χρήση του τηλεφώνου (κάθε τύπου, εκτός από
ασύρματο) κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης
ηλεκτροπληξίας από την πτώση κεραυνού.
■ Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο για να αναφέρετε τυχόν διαρροή αερίου
πόλεως, ενώ βρίσκεστε κοντά στο σημείο της διαρροής.
■ Χρησιμοποιείτε μόνον το καλώδιο ρεύματος που υποδεικνύεται στο
παρόν εγχειρίδιο.
■ Αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο
μπαταρίας που συνιστά ο κατασκευαστής.
■ Η διάθεση των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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Χρησιμοποιείτε μόνον την επαναφορτιζόμενη μπαταρία που συνοδεύει τον
υπολογιστή σας ή μια προαιρετική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η χρήση
εσφαλμένου τύπου μπαταρίας είναι δυνατό να προκαλέσει ζημιά στον
υπολογιστή σας.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
τυχόν ζημίες.
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Γενικές προφυλάξεις
Οι υπολογιστές της TOSHIBA είναι σχεδιασμένοι για τη βελτιστοποίηση της
ασφάλειας, την ελαχιστοποίηση της καταπόνησης και την αντοχή στην
ταλαιπωρία που συνεπάγεται η χρήση φορητών υπολογιστών. Ωστόσο,
πρέπει να τηρούνται ορισμένες προφυλάξεις για την περαιτέρω μείωση του
κινδύνου πρόκλησης σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών στον
υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις γενικές προφυλάξεις που ακολουθούν και
ότι λαμβάνετε υπ' όψη σας τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο
κείμενο του εγχειριδίου.

Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τον υπολογιστή
Τοποθετήστε τον υπολογιστή πάνω σε επίπεδη επιφάνεια που να είναι
αρκετά μεγάλη για χωρά τον υπολογιστή και τα τυχόν άλλα είδη που θα
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε, όπως π.χ. τον εκτυπωτή.
Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τον υπολογιστή και τον υπόλοιπο
εξοπλισμό, για να εξασφαλίσετε επαρκή αερισμό. Διαφορετικά, ενδέχεται
να σημειωθεί υπερθέρμανση.
Για να διατηρείτε τον υπολογιστή σας σε άριστη κατάσταση λειτουργίας,
προστατέψτε το χώρο εργασίας από:
■ Σκόνη, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.
■ Εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, όπως π.χ.
στερεοφωνικά ηχεία (εκτός από ηχεία που συνδέονται με τον
υπολογιστή) ή μεγάφωνα.
■ Αιφνίδιες μεταβολές θερμοκρασίας ή υγρασίας και πηγές μεταβολής της
θερμοκρασίας όπως π.χ. κλιματιστικά ή θερμαντικά σώματα.
■ Υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
■ Υγρά και διαβρωτικά χημικά.

Εγχειρίδιο χρήσης

xix

A300/A300D

Τραυματισμοί λόγω καταπόνησης
Μελετήστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια και την
Άνεση. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή τραυματισμών των
χεριών και των καρπών σας λόγω καταπόνησης, οι οποίοι ενδέχεται να
προκληθούν από την παρατεταμένη χρήση του πληκτρολογίου. Το
Κεφάλαιο 3, Ξεκινώντας, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το
σχεδιασμό του χώρου εργασίας, τη στάση του σώματος και το φωτισμό που
συνεισφέρουν στη μείωση της σωματικής καταπόνησης.

Σωματικές βλάβες λόγω θερμότητας
■ Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του σώματός σας με τον
υπολογιστή. Εάν ο υπολογιστής χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική
περίοδο, η επιφάνειά του ενδέχεται να γίνει πολύ θερμή. Παρ' όλο που η
θερμοκρασία του δεν μοιάζει να είναι υπερβολικά υψηλή με την αφή, το
δέρμα σας ενδέχεται να υποστεί βλάβες λόγω παρατεταμένης έκθεσης
σε χαμηλή θερμότητα εάν παραμείνει σε επαφή με τον υπολογιστή για
μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, στην περίπτωση που
εργάζεστε με τον υπολογιστή στους μηρούς σας ή τα χέρια σας
παραμένουν στις θέσεις για τις παλάμες για πολλή ώρα).
■ Εάν ο υπολογιστής έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αποφύγετε την άμεση επαφή με το μεταλλικό έλασμα που υποστηρίζει
τις θύρες διασύνδεσης, επειδή ενδέχεται να είναι πολύ ζεστό.
■ Η επιφάνεια του τροφοδοτικού ενδέχεται να καταστεί θερμή όταν αυτό
είναι σε χρήση. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν υποδεικνύει κάποια
δυσλειτουργία. Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε το τροφοδοτικό,
αποσυνδέστε το και αφήστε το να κρυώσει προτού το μετακινήσετε.
■ Μην αφήνετε το τροφοδοτικό πάνω σε θερμοευαίσθητο υλικό, επειδή το
υλικό ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Ζημιά από πίεση ή κρούση
Μην εξασκείτε μεγάλη πίεση στον υπολογιστή και μην τον υποβάλλετε σε
ισχυρές κρούσεις οποιασδήποτε μορφής. Είναι δυνατό να προκληθεί ζημιά
στα λειτουργικά του μέρη ή να προκληθούν άλλες δυσλειτουργίες.

Υπερθέρμανση των καρτών PC και ExpressCard
Μερικές κάρτες PC και ExpressCard καθίστανται πολύ θερμές μετά από
παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι δυνατό να οδηγήσει σε σφάλματα ή
αστάθεια της λειτουργίας της εν λόγω συσκευής Επίσης, να είστε
προσεκτικοί όταν αφαιρείτε μια κάρτα PC ή ExpressCard που έχει
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Κινητά τηλέφωνα
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι δυνατό να
προκαλέσει παρεμβολές στο σύστημα ήχου. Η λειτουργία του υπολογιστή
δεν θα επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ωστόσο, συνιστάται η
διατήρηση ελάχιστης απόστασης 30 εκ. μεταξύ του υπολογιστή και του
κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται.

Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια και την Άνεση
Όλες οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και σωστή χρήση αυτού
του υπολογιστή περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια
και την Άνεση που εσωκλείεται. Βεβαιωθείτε ότι το διαβάσατε προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή.
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Πρόλογος
Συγχαρητήρια για την αγορά του υπολογιστή TOSHIBA σειρά A300/A300D.
Αυτός ο πανίσχυρος φορητός υπολογιστής παρέχει εξαιρετικές
δυνατότητες επέκτασης, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών
πολυμέσων, και είναι σχεδιασμένος για να παρέχει πολλά χρόνια
αξιόπιστης υπολογιστικής χρήσης υψηλής απόδοσης.
Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και έναρξης χρήσης
του υπολογιστή που αγοράσατε. Παρέχει επίσης αναλυτικές πληροφορίες
για τη ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας, τις βασικές
λειτουργίες και τη φροντίδα, τη χρήση των προαιρετικών συσκευών και την
αντιμετώπιση προβλημάτων.
Εάν είστε αρχάριος στη χρήση υπολογιστών ή στη χρήση φορητών
υπολογιστών, διαβάστε πρώτα τα κεφάλαια Εισαγωγή και Γνωριμία με τον
υπολογιστή σας για να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες, τα μέρη και τα
πρόσθετα εξαρτήματα του υπολογιστή σας. Κατόπιν, διαβάστε το κεφάλαιο
Ξεκινώντας για οδηγίες βήμα-προς-βήμα σχετικά με την εγκατάσταση του
υπολογιστή σας.
Εάν συγκαταλέγεστε στους πεπειραμένους χρήστες, συνεχίστε να
διαβάζετε τον πρόλογο για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο
οργάνωσης του εγχειριδίου αυτού και κατόπιν ξεφυλλίστε τις σελίδες του
για να εξοικειωθείτε με αυτό. Μην παραλείψετε την ενότητα Προδιαγραφές
του κεφαλαίου "Εισαγωγή" για να ενημερωθείτε σχετικά με χαρακτηριστικά
που δεν είναι συνηθισμένα ή είναι μοναδικά στον υπολογιστή αυτό. Εάν
πρόκειται να εγκαταστήσετε κάρτες ExpressCards ή να συνδέσετε
εξωτερικές συσκευές όπως π.χ. οθόνη, μην αμελήσετε να διαβάσετε το
κεφάλαιο 8, Προαιρετικές συσκευές.

Περιεχόμενα του εγχειριδίου
Το εγχειρίδιο αυτό αποτελείται από τα παρακάτω εννέα κεφάλαια, έξι
παραρτήματα, ένα γλωσσάριο και ένα ευρετήριο.
Στο κεφάλαιο 1, Εισαγωγή, γίνεται μια επισκόπηση των χαρακτηριστικών,
των δυνατοτήτων και του προαιρετικού εξοπλισμού του υπολογιστή.
Στο κεφάλαιο 2, Γνωριμία με τον υπολογιστή σας, γίνεται μια περιγραφή
των μερών του υπολογιστή και εξηγείται με συντομία η λειτουργία τους.
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Στο κεφάλαιο 3, Ξεκινώντας, γίνεται μια γρήγορη επισκόπηση του τρόπου
με τον οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας
και δίνονται χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια και το σχεδιασμό
του χώρου εργασίας σας.
Στο κεφάλαιο 4, Βασικές αρχές λειτουργίας, δίνονται πληροφορίες σχετικά
με βασικές λειτουργίες, στις οποίες περιλαμβάνεται η χρήση του Touch
Pad, του συστήματος ήχου, των μονάδων οπτικών μέσων αποθήκευσης,
του μόντεμ, της ασύρματης επικοινωνίας και του τοπικού δικτύου LAN.
Επίσης, δίνονται χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη φροντίδα του
υπολογιστή και των δίσκων CD/DVD.
Στο κεφάλαιο 5, To Πληκτρολόγιο, περιγράφονται ειδικές λειτουργίες του
πληκτρολογίου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμητικού πληκτρολογίου
υπέρθεσης και των συντομεύσεων.
Το κεφάλαιο 6, Τρόποι παροχής ρεύματος και εκκίνησης, παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τις πηγές παροχής ρεύματος και τους τρόπους
λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας του υπολογιστή.
Στο κεφάλαιο 7, Βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA HW Setup επεξηγείται ο
τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων του υπολογιστή με το πρόγραμμα HW
Setup.
Στο κεφάλαιο 8, Προαιρετικές συσκευές, περιγράφεται ο διαθέσιμος
προαιρετικός εξοπλισμός.
Στο κεφάλαιο 9, Αντιμετώπιση προβλημάτων, παρέχονται χρήσιμες
πληροφορίες για τον τρόπο εκτέλεσης μερικών διαγνωστικών ελέγχων και
προτείνονται αλληλουχίες ενεργειών που πρέπει να εκτελέσετε στην
περίπτωση που ο υπολογιστής σας δε λειτουργεί κανονικά.
Τα Appendices παρέχουν τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή
σας.
Στο Γλωσσάριο δίνονται οι ορισμοί γενικών όρων των υπολογιστών και
περιλαμβάνεται μια λίστα με ακρωνύμια τα οποία χρησιμοποιούνται στο
κείμενο.
Το Eυρετήριο σάς κατευθύνει γρήγορα στις πληροφορίες που περιέχονται
στο παρόν εγχειρίδιο.

Συμβάσεις
Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συμβάσεις για την
περιγραφή, την αναγνώριση και την επισήμανση όρων και διαδικασιών
χειρισμού.

Ακρωνύμια
Την πρώτη φορά που εμφανίζονται τα ακρωνύμια και όποτε κρίνεται
απαραίτητο για λόγους σαφήνειας, τα ακρωνύμια αναφέρονται εντός
παρενθέσεων μετά από τον ορισμό τους. Παράδειγμα: Μνήμη Μόνο για
Ανάγνωση (Read Only Memory, ROM). Τα ακρωνύμια ορίζονται επίσης στο
Γλωσσάριο.
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Εικονίδια
Τα εικονίδια χαρακτηρίζουν θύρες, ρυθμιστικά και άλλα μέρη του
υπολογιστή σας. Επίσης, εικονίδια χρησιμοποιούνται και στον πίνακα
ενδεικτικών λυχνιών για την αναγνώριση των μερών του υπολογιστή για τα
οποία δίνονται πληροφορίες.

Πλήκτρα
Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου χρησιμοποιούνται στο κείμενο για την
περιγραφή πολλών λειτουργιών του υπολογιστή. Τα έντονα γραμμένα
ονόματα πλήκτρων αναφέρονται στα σύμβολα που βρίσκονται πάνω στα
πλήκτρα, όπως αυτά εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα, το
Enter αντιστοιχεί στο πλήκτρο Enter.

Χειρισμός πλήκτρων
Σε μερικές εργασίες, απαιτείται το ταυτόχρονο πάτημα δύο ή περισσοτέρων
πλήκτρων. Οι εργασίες αυτές χαρακτηρίζονται από τα σύμβολα που
βρίσκονται επάνω στα αντίστοιχα πλήκτρα, συνδεόμενα μεταξύ τους με ένα
συν (+). Για παράδειγμα, το Ctrl + C σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσετε
πατημένο το πλήκτρο Ctrl και ταυτόχρονα να πατήσετε το πλήκτρο C. Εάν
πρέπει να χρησιμοποιηθούν τρία πλήκτρα ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένα
τα δύο πρώτα και ταυτόχρονα πατήστε το τρίτο.
ΑΒΓ

Σε ορισμένες διαδικασίες όπου απαιτείται κάποια
ενέργεια όπως π.χ. να κάνετε κλικ σε ένα εικονίδιο
ή να εισαγάγετε κείμενο, το όνομα του εικονιδίου ή
το κείμενο που πρέπει να πληκτρολογήσετε
εμφανίζονται με τη μορφή που απεικονίζεται
αριστερά.

Oθόνη, ενσωματωμένη
ÁÂĂ

Εγχειρίδιο χρήσης

Οι τίτλοι των παραθύρων ή τα εικονίδια ή το
κείμενο, που παράγονται από τον υπολογιστή και
προβάλλονται στην οθόνη του, εμφανίζονται με τη
γραμματοσειρά που βλέπετε αριστερά.
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Μηνύματα
Στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται μηνύματα που σας θέτουν υπ' όψη
σημαντικές πληροφορίες. Κάθε τύπος μηνύματος αναγνωρίζεται με τη
μορφή που απεικονίζεται κατωτέρω.
Προσοχή! Ένα τέτοιο σημείο προσοχής σάς ενημερώνει ότι η τυχόν
εσφαλμένη χρήση του εξοπλισμού ή η μη τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να
προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη του εξοπλισμού.
Διαβάστε προσεκτικά. Μια τέτοια σημείωση αποτελεί μια χρήσιμη συμβουλή
που θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον εξοπλισμό σας.
Δείχνει την ύπαρξη δυνητικώς επικίνδυνης κατάστασης που θα μπορούσε
να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη εάν δεν τηρήσετε τις
οδηγίες.

Όροι
Ο όρος αυτός ορίζεται στο παρόν έγγραφο ως εξής:
Κουμπί START
(έναρξης)

Εγχειρίδιο χρήσης

Η λέξη "Έναρξη" αναφέρεται στο κουμπί
Microsoft® Windows Vista™.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό περιέχει μια λίστα ελέγχου του εξοπλισμού και
περιγράφει τα χαρακτηριστικά, τον προαιρετικό εξοπλισμό και τα πρόσθετα
εξαρτήματα του υπολογιστή.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο
ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό
σύστημα που δεν έχει προεγκατασταθεί από την TOSHIBA.

Λίστα ελέγχου εξοπλισμού
Αποσυσκευάστε προσεκτικά τον υπολογιστή σας. Φυλάξτε το κιβώτιο και
τα υλικά συσκευασίας για μελλοντική χρήση.

Υλικό
Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα ακόλουθα είδη:
■ Φορητός προσωπικός υπολογιστής TOSHIBA σειρά A300/A300D
■ Τροφοδοτικό γενικής χρήσης και καλώδιο ρεύματος

Λογισμικό
Microsoft® Windows Vista™
Το παρακάτω λογισμικό είναι προεγκατεστημένο:
■ Microsoft® Windows Vista™
■ Microsoft Internet Explorer
■ Πακέτο προστιθέμενης αξίας της TOSHIBA
■ TOSHIBA Hardware Setup
■ TOSHIBA Supervisor Password
■ TOSHIBA Assist
■ TOSHIBA ConfigFree
■ TOSHIBA DVD PLAYER*
■ TOSHIBA HD DVD PLAYER*
■ TOSHIBA FingerPrint Utility*
Εγχειρίδιο χρήσης
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■ TOSHIBA SD Memory Utilities
■ TOSHIBA Disc Creator
■ TOSHIBA Face Recognition*
■ TOSHIBA Acoustic Silencer
■ Ulead MovieFactory® for TOSHIBA*
■ Presto! BizCard 5*
■ Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο*
* Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει προεγκατεστημένο λογισμικό ανάλογα με το
μοντέλο που αγοράσατε.

τεκμηρίωση
■ Φορητός προσωπικός υπολογιστής σειράς A300/A300D - Εγχειρίδιο
χρήσης
■ Οδηγός γρήγορης εκκίνησης A300/A300D
■ Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια και την Άνεση
■ Πληροφορίες για την εγγύηση
Αν οποιοδήποτε από τα είδη αυτά λείπει ή είναι κατεστραμμένο,
απευθυνθείτε αμέσως στον αντιπρόσωπό σας.

Χαρακτηριστικά
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την τοποθεσία web της περιοχής σας για τις
λεπτομέρειες ρύθμισης παραμέτρων του μοντέλου που αγοράσατε.

Επεξεργαστής
Ενσωματωμένος

Τσίπσετ

Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την τοποθεσία web
της περιοχής σας για τις λεπτομέρειες ρύθμισης
παραμέτρων του μοντέλου που αγοράσατε.
Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.
Τσίπσετ Mobile Intel® PM965/GM965/GL960
Express
ή
Τσίπσετ AMD M690G

Μνήμη
υποδοχές καρτών

Εγχειρίδιο χρήσης

PC2-5300 (PM965/GM965/RS690M)/PC2-4200
(GL960) 512 MB, 1024 MB ή 2048 MB. Στην
υποδοχή είναι δυνατό να εγκατασταθεί κάρτα
επέκτασης μνήμης μέχρι και 2 GB για μέγιστη
συνολική μνήμη συστήματος 4 GB
(PM965/GM965/M690G) ή 2 GB (GL960),
ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.
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Δήλωση αποποίησης Το σύστημα γραφικών του υπολογιστή ενδέχεται
ευθυνών για την
να χρησιμοποιεί μέρος της κύρια μνήμης του
κύρια μνήμη
συστήματος για να επιτύχει υψηλές επιδόσεις στα
γραφικά, μειώνοντας συνεπώς το μέγεθος της
κύριας μνήμης του συστήματος που είναι
διαθέσιμη για άλλες δραστηριότητες. Η ποσότητα
κύριας μνήμης συστήματος που εκχωρείται
για την υποστήριξη των γραφικών ποικίλλει
ανάλογα με το σύστημα γραφικών, τις
χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, το μέγεθος της
μνήμης του συστήματος και άλλους παράγοντες.
Για υπολογιστές με μνήμη συστήματος 4 GB, το
συνολικό τμήμα της μνήμης συστήματος που θα
είναι διαθέσιμο για άλλες δραστηριότητες θα είναι
σημαντικά μικρότερη και θα ποικίλλει ανάλογα με
το μοντέλο και τη διαμόρφωση του συστήματος.
Εάν ο υπολογιστής σας είναι διαμορφωμένος με δύο μονάδες μνήμης των 2
GB, η μνήμη ενδέχεται να εμφανίζεται ως 3 GB μόνο (ανάλογα με τις
προδιαγραφές του υλικού του υπολογιστή σας). Αυτό είναι σωστό επειδή το
λειτουργικό σύστημα συνήθως προβάλλει τη διαθέσιμη αντί για τη φυσική
μνήμη (RAM) που υπάρχει ενσωματωμένη στον υπολογιστή. Τα διάφορα
εξαρτήματα του συστήματος (όπως ο επεξεργαστής γραφικών του
προσαρμογέα οθόνης και οι συσκευές PCI όπως το ασύρματο LAN κ.λπ.)
απαιτούν το δικό τους χώρο μνήμης. Επειδή ένα λειτουργικό σύστημα των
32 bit δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα από 4 GB μνήμης. αυτοί
οι πόροι του συστήματος επικαλύπτουν τη φυσική μνήμη. Το ότι η
επικαλυπτόμενη μνήμη δεν είναι διαθέσιμη για το λειτουργικό σύστημα είναι
ένας τεχνικός περιορισμός. Αν και μερικά εργαλεία μπορούν να εμφανίσουν
την πραγματική φυσική μνήμη που υπάρχει στο υπολογιστή σας, η μνήμη
που διατίθεται στο λειτουργικό σύστημα θα είναι πάλι περίπου 3 GB μόνο.

Εγχειρίδιο χρήσης
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RAM γραφικών

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.
Μοντέλο τσίπσετ Mobile Intel® GM965
Express/Mobile Intel® GL960 Express:
Η χωρητικότητα της μνήμης RAM γραφικών
χρησιμοποιείται από κοινού με την κύρια μνήμη
και η αναλογία εξαρτάται από την τεχνολογία
δυναμικής μνήμης οθόνης (Dynamic Video
Memory Technology).
Μοντέλο τσίπσετ Mobile Intel® GM965
Express/Mobile Intel® PM965 Express με τσιπ
γραφικών της ATI Mobility Radeon™ HD 3470:
Εξωτερική μνήμη 64/128/256 MB.
Μοντέλο τσίπσετ Mobile Intel® GM965
Express/Mobile Intel® PM965 Express με τσιπ
γραφικών της ATI Mobility Radeon™ HD 3650:
Εξωτερική μνήμη 256/512 MB.
Μοντέλο τσίπσετ AMD M690G:
Η χωρητικότητα της μνήμης RAM γραφικών
χρησιμοποιείται από κοινού με την κύρια μνήμη
και η αναλογία εξαρτάται από το ATI
HyperMemory™.
Μοντέλο τσίπσετ AMD M690G με τσιπ γραφικών
της ATI Mobility Radeon™ HD 3470:
Εξωτερική μνήμη 64/128/256 MB.
Μοντέλο τσίπσετ AMD M690G με τσιπ γραφικών
της ATI Mobility Radeon™ HD 3650:
Εξωτερική μνήμη 256/512 MB.
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Τροφοδοσία ρεύματος
Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

Ο υπολογιστής τροφοδοτείται από μια
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων Λιθίου.

Μπαταρία RTC

Η μπαταρία RTC τροφοδοτεί με ρεύμα το
εσωτερικό ρολόι πραγματικού χρόνου και το
ημερολόγιο.

Τροφοδοτικό

Το τροφοδοτικό γενικής χρήσης τροφοδοτεί το
σύστημα με ρεύμα και επαναφορτίζει τις
μπαταρίες όταν η στάθμη φόρτισής τους είναι
χαμηλή. Συνοδεύεται από ένα αποσπώμενο
καλώδιο ρεύματος.
Επειδή ακριβώς είναι γενικής χρήσης, μπορεί να
συνδεθεί σε εναλλασσόμενες τάσεις από 100 έως
240 V. Ωστόσο, η ένταση εξόδου διαφέρει από
μοντέλο σε μοντέλο. Η χρήση εσφαλμένου
μοντέλου τροφοδοτικού είναι δυνατό να
προκαλέσει ζημιά στον υπολογιστή σας.
Ανατρέξτε στην ενότητα Τροφοδοτικό του
κεφαλαίου 2, Γνωριμία με τον υπολογιστή σας.

Δισκέτες
Μονάδα σκληρού
δίσκου

Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.
■ 120 GB
■ 160 GB
■ 200 GB
■ 250 GB
■ 320 GB
■ 400 GB
■ 500 GB
Στο μέλλον, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν άλλες
μονάδες σκληρού δίσκου.

Στη διαμόρφωση των υπολογιστών της σειράς αυτής περιλαμβάνεται
μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης Οι διαθέσιμες μονάδες οπτικών
μέσων αποθήκευσης περιγράφονται κατωτέρω.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Μονάδα DVD Super
Multi
(που υποστηρίζει
δίσκους DVD±R
διπλού στρώματος)

Εγχειρίδιο χρήσης

Μερικά μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μια
αρθρωτή μονάδα DVD Super Multi πλήρους
μεγέθους που σας επιτρέπει να εγγράφετε
δεδομένα σε απλούς και επανεγγράψιμους
δίσκους CD/DVD και να χρησιμοποιείτε δίσκους
CD/DVD των 12 cm (4,72") χωρίς προσαρμογέα.
Διαβάζει δίσκους DVD-ROM μέχρι και με 8πλή
ταχύτητα, καθώς και δίσκους CD-ROM μέχρι και
με 24 πλή ταχύτητα. Επίσης, εγγράφει δίσκους
CD-R μέχρι και με 24πλή ταχύτητα, δίσκους
CD-RW μέχρι και με 16πλή ταχύτητα, δίσκους
DVD-R μέχρι και με 8πλή ταχύτητα, δίσκους
DVD-RW μέχρι και με 6πλή ταχύτητα, δίσκους
DVD+RW μέχρι και με 8πλή ταχύτητα, δίσκους
DVD+R(DL) μέχρι και με 4πλή ταχύτητα,
DVD-R(DL) μέχρι και με 4πλή ταχύτητα, καθώς
και δίσκους DVD-RAM μέχρι και με 5πλή ταχύτητα.
Υποστηρίζει τα ακόλουθα φορμά:
■ DVD-ROM
■ DVD-Video
■ DVD-R
■ DVD-RW
■ DVD+R
■ DVD+RW
■ DVD-RAM
■ DVD+R DL
■ DVD-R DL
■ CD-DA
■ CD-Text
■ Photo CD (μονής/πολλαπλής περιόδου
λειτουργίας)
■ CD-ROM Mode 1, Mode 2
■ CD-ROMXA Mode 2 (Form1, Form2)
■ Enhanced CD (CD-EXTRA)
■ CD-G (CD ήχου μόνον)
■ Μέθοδος διευθυνσιοδότησης 2
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HD DVD-ROM

Εγχειρίδιο χρήσης

Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μια
αρθρωτή μονάδα HD DVD-ROM πλήρους
μεγέθους που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε
δίσκους CD/DVD χωρίς προσαρμογέα. Η μονάδα
διαβάζει δίσκους DVD-ROM μέχρι και με 8πλή
ταχύτητα, δίσκους CD-ROM μέχρι και με 24πλή
ταχύτητα, καθώς και δίσκους HD DVD μέχρι και
με μονή ταχύτητα, ενώ εγγράφει δίσκους CD-R
μέχρι και με 16πλή ταχύτητα, δίσκους CD-RW
μέχρι και με 10πλή ταχύτητα, δίσκους DVD-R και
DVD+R μέχρι και με 4πλή ταχύτητα, δίσκους
DVD-RW και DVD+RW μέχρι και με 4πλή
ταχύτητα, δίσκους DVD-R (διπλού στρώματος)
μέχρι και με 2πλή ταχύτητα, δίσκους DVD+R
(διπλού στρώματος) μέχρι και με 2,4πλή ταχύτητα
και δίσκους DVD-RAM μέχρι και με 3πλή
ταχύτητα. Υποστηρίζει τα ακόλουθα φορμά:
■ CD-R
■ CD-RW
■ DVD-ROM
■ DVD-Video
■ CD-DA
■ CD-Text
■ Photo CD. (μονής/πολλαπλών περιόδων
λειτουργίας)
■ CD-ROM Mode 1, Mode 2
■ CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2)
■ Enhanced CD (CD-EXTRA)
■ Μέθοδος διευθυνσιοδότησης 2
■ DVD-R
■ DVD-R (double layer)
■ DVD-RW
■ DVD+R
■ DVD+R (double layer)
■ DVD+RW
■ DVD-RAM
■ HD DVD-ROM
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Μονάδα HD DVD-RW

Εγχειρίδιο χρήσης

Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μια
αρθρωτή μονάδα HD DVD-RW πλήρους
μεγέθους που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε
δίσκους CD/DVD χωρίς προσαρμογέα. Η μονάδα
διαβάζει δίσκους DVD-ROM μέχρι και με 8πλή
ταχύτητα, δίσκους CD-ROM μέχρι και με 24πλή
ταχύτητα, καθώς και δίσκους HD DVD μέχρι και
με μονή ταχύτητα, ενώ εγγράφει δίσκους CD-R
μέχρι και με 16πλή ταχύτητα, δίσκους CD-RW
μέχρι και με 4πλή ταχύτητα, δίσκους DVD-R και
DVD+R μέχρι και με 4πλή ταχύτητα, δίσκους
DVD-RW και DVD+RW μέχρι και με 4πλή
ταχύτητα, δίσκους DVD-R (διπλού στρώματος)
μέχρι και με 2πλή ταχύτητα, δίσκους DVD+R
(διπλού στρώματος) μέχρι και με 2,4πλή ταχύτητα
και δίσκους HD DVD-R και HD DVD-RW μέχρι και
με μονή ταχύτητα. Υποστηρίζει τα ακόλουθα
φορμά:
■ CD-R
■ CD-RW
■ DVD-ROM
■ DVD-Video
■ CD-DA
■ CD-Text
■ CD-DA
■ CD-Text
■ Photo CD (μονής/πολλαπλής περιόδου
λειτουργίας)
■ CD-ROM Mode 1, Mode 2
■ CD-ROM Mode 1, Mode 2
■ CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2)
■ Enhanced CD (CD-EXTRA)
■ Μέθοδος διευθυνσιοδότησης 2
■ DVD-R
■ DVD-R (double layer)
■ DVD-RW
■ DVD+R
■ DVD+R (double layer)
■ DVD+RW
■ DVD-RAM
■ HD DVD-ROM
■ HD DVD-R
■ HD DVD-RW
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Oθόνη, ενσωματωμένη
Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (Liquid Crystal Display, LCD) του υπολογιστή
υποστηρίζει γραφικά υψηλής ανάλυσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ενσωματωμένη οθόνη σε μια μεγάλη ποικιλία οπτικών γωνιών, για
μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη αναγνωσιμότητα.
Ενσωματωμένη

Οθόνη WXGA μεγέθους 15,4" με 16 16
εκατομμύρια χρώματα στην εξής ανάλυση:
1280 οριζόντια × 800 κατακόρυφα εικονοστοιχεία
(pixel)

Ελεγκτής γραφικών

Ο ελεγκτής γραφικών μεγιστοποιεί τις επιδόσεις
της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο Παράρτημα B Ελεγκτής οθόνης και
τρόποι λειτουργίας βίντεο.

Καρτέλα "Πληκτρολόγιο"
Ενσωματωμένη

Πληκτρολόγιο TOSHIBA Vista με 86 ή 87
πλήκτρα, συμβατό με πληκτρολόγιο τύπου IBM
Enhanced, με ενσωματωμένο αριθμητικό
πληκτρολόγιο υπέρθεσης, πλήκτρα
αποκλειστικής χρήσης για τον έλεγχο του δρομέα
και πλήκτρα
και
. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5,
To Πληκτρολόγιο.

Συσκευή κατάδειξης
Ενσωματωμένο
TouchPad

Το TouchPad και τα κουμπιά ελέγχου στη θέση για
τις παλάμες επιτρέπουν τον έλεγχο του δείκτη και
την κύλιση των παραθύρων στην οθόνη.

Θύρες
Εξωτερικής οθόνης

Αυτή η θύρα 15 ακίδων σάς επιτρέπει να
συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη.

HDMI

Αυτή η υποδοχή HDMI σας επιτρέπει να
συνδέσετε εξωτερική οθόνη/συσκευές ήχου.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό ορισμένων
μοντέλων.)

Ενιαίος Σειριακός
Δίαυλος (USB 2.0)

Ο υπολογιστής αυτός διαθέτει θύρες Ενιαίου
Σειριακού Διαύλου (Universal Serial Bus, USB),
που είναι σύμφωνες με το πρότυπο USB 2.0, οι
οποίες επιτρέπουν ταχύτητες μεταφοράς
δεδομένων 40 φορές υψηλότερες απ' ό,τι
επιτρέπει το πρότυπο USB 1.1. (Οι θύρες
υποστηρίζουν και συσκευές USB 1.1.)

Εγχειρίδιο χρήσης
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i.LINK (IEEE1394a)

Η θύρα αυτή επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων
υψηλής ταχύτητας απ' ευθείας από εξωτερικές
συσκευές όπως π.χ. ψηφιακές βιντεοκάμερες.

Έξοδος για
τηλεόραση

Αυτή η θύρα S-Video 4 ακροδεκτών είναι
συμβατή με τα τηλεοπτικά πρότυπα PAL ή NTSC
και υποστηρίζει το πρότυπο προστασίας από
αντιγραφή Macrovision 7.02.

Δέκτης υπερύθρων

Πρόκειται για έναν αισθητήρα που δέχεται σήματα
από το τηλεχειριστήριο. (Περιλαμβάνεται στον
εξοπλισμό ορισμένων μοντέλων.)

υποδοχές καρτών
Κάρτες ExpressCard

Η υποδοχή επέκτασης καρτών ExpressCard
μπορεί να δεχθεί δύο τύπους καρτών: κάρτες
τύπου ExpressCard/34 και κάρτες τύπου
ExpressCard/54. Οι κάρτες ExpressCard
κατασκευάζονται σύμφωνα με την αρθρωτή
τεχνολογία μικρών πρόσθετων καρτών που
χρησιμοποιεί διασύνδεση PCI Express και USB.

Υποδοχή πολλαπλών Υποστηρίζει κάρτα μνήμης SD/SDHC, MMC,
MEMORY STICK, MEMORY STICK PRO και
ψηφιακών καρτών
κάρτα xD Picture.
πολυμέσων

πολυμέσα
Κάμερα web

Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε
εγγραφή/αποστολή εικόνων ή εικόνων βίντεο με
αυτή την ενσωματωμένη web κάμερα.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό ορισμένων
μοντέλων.)

Σύστημα ήχου

Το σύστημα ήχου των Windows® περιλαμβάνει
ενσωματωμένα ηχεία και υποδοχές για εξωτερικό
μικρόφωνο και ακουστικά.

Υποδοχή ακουστικών Η υποδοχή αυτή παρέχει αναλογικό σήμα ήχου. Η
(S/P DIF)
υποδοχή αυτή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και
ως υποδοχή S/P DIF και επιτρέπει τη σύνδεση
εξωτερικού ηχοσυστήματος μέσω οπτικής ίνας.
Υποδοχή
μικροφώνου

Εγχειρίδιο χρήσης

Αυτή η μίνι υποδοχή σύνδεσης μικροφώνου των
3,5 mm επιτρέπει τη σύνδεση ενός μίνι βύσματος
τριών ακροδεκτών ενός μονοφωνικού
μικροφώνου.
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επικοινωνίες
Μόντεμ

Παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας δεδομένων
και φαξ. Το μόντεμ υποστηρίζει το πρωτόκολλο
V.90 (V.92). Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
και επικοινωνίας φαξ εξαρτάται από τις συνθήκες
της αναλογικής τηλεφωνικής γραμμής. Ο
υπολογιστής διαθέτει υποδοχή μόντεμ, με την
οποία συνδέεται με μια τηλεφωνική γραμμή. Και
τα δύο πρωτόκολλα V.90 και V.92 υποστηρίζονται
μόνο στις Η.Π.Α., τον Καναδά, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το
πρωτόκολλο V.90 μεμονωμένα διατίθεται σε
άλλες γεωγραφικές περιφέρειες.

Προσαρμογέας
δικτύου (LAN)

Ο υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με κάρτα
τοπικού δικτύου (LAN) που υποστηρίζει δίκτυα
LAN τύπου Fast Ethernet (100 MBit/s, 100BASE-TX)
ή Gigabit Ethernet (1 GBit/s, 1000BASE-T).

Ασύρματο δίκτυο

Όπου υπάρχει, ο προσαρμογέας ασύρματου
δικτύου LAN υποστηρίζει τα πρότυπα A, B, G και
προσωρινή έκδοση N, αλλά είναι συμβατός με
οποιοδήποτε άλλο σύστημα δικτύου LAN το
οποίο βασίζεται στη ραδιοτεχνολογία Φασματικής
Εξάπλωσης Άμεσης Ακολουθίας (Direct
Sequence Spread Spectrum,
DSSS)/Ορθογωνικής Πολυπλεξίας Διαίρεσης
Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) που πληροί το πρότυπο IEEE 802.11.
■ Μηχανισμός αυτόματης επιλογής ταχύτητας
μετάδοσης στο εύρος μετάδοσης 54, 48, 36,
24, 18, 12, 9 και 6 MBit/s. (IEEE 802.11a/g)
■ Μηχανισμός αυτόματης επιλογής ταχύτητας
μετάδοσης στο εύρος μετάδοσης 11, 5,5, 2 και
1 MBit/s. (IEEE 802.11b)
■ Περιαγωγή σε πολλαπλά κανάλια.
■ Διαχείριση ενέργειας κάρτας
■ Κρυπτογράφηση δεδομένων κατά το πρότυπο
"Wired Equivalent Privacy" (WEP), με βάση
τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης των 128 bit.
■ Κρυπτογράφηση δεδομένων κατά το πρότυπο
"Advanced Encryption Standard" (AES), με
βάση αλγόριθμο κρυπτογράφησης των 128 bit.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Συσκευές Bluetooth

Ορισμένοι υπολογιστές της σειράς αυτής
διαθέτουν λειτουργίες Bluetooth. Με την
τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth, δε
χρειάζονται πλέον καλώδια για τη σύνδεση
ηλεκτρονικών συσκευών όπως π.χ. επιτραπέζιοι
υπολογιστές και εκτυπωτές. Το Bluetooth παρέχει
γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή ασύρματη
επικοινωνία σε μικρούς χώρους. (Περιλαμβάνεται
στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Διακόπτης
ασύρματης
επικοινωνίας

Ο διακόπτης αυτός ενεργοποιεί και απενεργοποιεί
τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου και Bluetooth.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών
μοντέλων.)

Ασφάλεια
Υποδοχή
κλειδώματος
προστασίας

Συνδέει μία προαιρετική κλειδαριά προστασίας
για το κλείδωμα του υπολογιστή σε ένα γραφείο ή
άλλο μεγάλο αντικείμενο.

Κωδικός πρόσβασης Κωδικός πρόσβασης κατά την έναρξη λειτουργίας
Προστασία μονάδας σκληρού δίσκου με κωδικό
Αρχιτεκτονική κωδικού πρόσβασης δύο επιπέδων
Έλεγχος ταυτότητας μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος (περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό
ορισμένων μοντέλων)

Ειδικά χαρακτηριστικά
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι είτε μοναδικά στους υπολογιστές
TOSHIBA είτε αποτελούν προηγμένα χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν πιο
εύχρηστη τη χρήση του υπολογιστή.
Συντομεύσεις

Αυτοί οι συνδυασμοί πλήκτρων επιτρέπουν τη
γρήγορη τροποποίηση των ρυθμίσεων
παραμέτρων του συστήματος απ' ευθείας από το
πληκτρολόγιο, χωρίς την εκτέλεση κάποιου
προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων του
συστήματος.

Πλήκτρα υπέρθεσης

Στο πληκτρολόγιο, υπάρχουν ενσωματωμένα
δέκα πλήκτρα υπέρθεσης. Για οδηγίες σχετικά με
τη χρήση των πλήκτρων υπέρθεσης, ανατρέξτε
στην ενότητα Πλήκτρα υπέρθεσης στο
κεφάλαιο 5, Πληκτρολόγιο.

Άμεση προστασία

Η συντόμευση Fn + F1 σβήνει την οθόνη και
απενεργοποιεί τον υπολογιστή, για την
προστασία των δεδομένων σας.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Αυτόματη
απενεργοποίηση της
ενσωματωμένης
οθόνης *1

Η δυνατότητα αυτή διακόπτει αυτόματα την
τροφοδοσία ρεύματος στην ενσωματωμένη οθόνη
όταν δεν υπάρχει εισαγωγή από το πληκτρολόγιο
για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Η οθόνη
επανέρχεται σε λειτουργία με το πάτημα
οποιουδήποτε πλήκτρου.
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να καθοριστεί στη
βοηθητική εφαρμογή Επιλογές ενέργειας.

Αυτόματη
απενεργοποίηση της
μονάδας σκληρού
δίσκου *1

Η δυνατότητα αυτή διακόπτει αυτόματα την
τροφοδοσία ρεύματος στη μονάδα σκληρού
δίσκου όταν δεν γίνεται πρόσβαση σε αυτήν για
ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η
τροφοδοσία ρεύματος αποκαθίσταται μόλις γίνει
πρόσβαση στο σκληρό δίσκο.
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να καθοριστεί στη
βοηθητική εφαρμογή Επιλογές ενέργειας.

Αυτόματη μετάβαση
του συστήματος σε
κατάσταση
προσωρινής
απενεργοποίησης/αδ
ρανοποίησης *1

Με τη δυνατότητα αυτή, εκτελείται αυτόματος
τερματισμός λειτουργίας του συστήματος και
μετάβαση του συστήματος σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης ή
αδρανοποίησης, όταν δεν υπάρχει καμία
δραστηριότητα και καμία πρόσβαση στο υλικό επί
ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να καθοριστεί στη
βοηθητική εφαρμογή Επιλογές ενέργειας.

Ευφυές τροφοδοτικό *1 Το ευφυές τροφοδοτικό του υπολογιστή διαθέτει
μικροεπεξεργαστή ο οποίος ανιχνεύει τη στάθμη
φόρτισης της μπαταρίας και υπολογίζει το
ποσοστό της χωρητικότητας της μπαταρίας που
απομένει διαθέσιμο. Προστατεύει επίσης τα
ηλεκτρονικά εξαρτήματα από μη φυσιολογικές
συνθήκες, όπως π.χ. υπερφόρτωση τάσης από το
τροφοδοτικό.
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να καθοριστεί στη
βοηθητική εφαρμογή Επιλογές ενέργειας.
Τρόπος λειτουργίας Η δυνατότητα αυτή σάς επιτρέπει την
εξοικονόμηση ρεύματος μπαταρίας.
εξοικονόμησης
ρεύματος μπαταρίας *1 Η ρύθμιση αυτή μπορεί να καθοριστεί στη
βοηθητική εφαρμογή Επιλογές ενέργειας.
Έναρξη/τερματισμός
λειτουργίας με το
άνοιγμα/κλείσιμο της
ενσωματωμένης
οθόνης *1

Εγχειρίδιο χρήσης

Αυτή η δυνατότητα θέτει τον υπολογιστή εκτός
λειτουργίας όταν κλείνετε την οθόνη και τον
επαναφέρει σε λειτουργία όταν την ανοίγετε.
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να καθοριστεί στη
βοηθητική εφαρμογή Επιλογές ενέργειας.
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Αυτόματη μετάβαση
σε κατάσταση
αδρανοποίησης όταν
η στάθμη της
μπαταρίας είναι
χαμηλή *1

Όταν η μπαταρία εκφορτιστεί σε σημείο που δεν
μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία του
υπολογιστή, το σύστημα εισέρχεται αυτόματα σε
κατάσταση αδρανοποίησης και τερματίζει τη
λειτουργία του.
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να καθοριστεί στη
βοηθητική εφαρμογή Επιλογές ενέργειας.

Αδρανοποίηση

Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να διακόψετε
την παροχή ρεύματος χωρίς να κλείσετε το
λογισμικό στο οποίο εργάζεστε. Το περιεχόμενο
της κύριας μνήμης αποθηκεύεται στο σκληρό
δίσκο ούτως ώστε, μόλις αποκαταστήσετε την
παροχή ρεύματος, να μπορείτε να συνεχίσετε την
εργασία σας από το σημείο που είχατε
σταματήσει. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην ενότητα Τερματισμός λειτουργίας
του κεφαλαίου 3, Ξεκινώντας.

Λειτουργία
προσωρινής
απενεργοποίησης

Εάν πρέπει να διακόψετε την εργασία σας,
μπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή εκτός
λειτουργίας χωρίς να κλείσετε το λογισμικό στο
οποίο εργάζεστε. Τα δεδομένα διατηρούνται στην
κύρια μνήμη του υπολογιστή ούτως ώστε μόλις
ξαναθέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία,
μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας από το
σημείο που είχατε σταματήσει.

*1 Κάντε κλικ στο
, Πίνακας Ελέγχου, Σύστημα και Συντήρηση, και
κατόπιν στο Επιλογές ενέργειας.

Πακέτο προστιθέμενης αξίας της TOSHIBA
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι προεγκατεστημένες λειτουργίες του
TOSHIBA Component στον υπολογιστή σας.
TOSHIBA Power
Saver

Το TOSHIBA Power Saver σάς παρέχει τις
λειτουργίες περισσότερων συστημάτων
διαχείρισης παροχής ρεύματος.

Βοηθητικό
Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα σάς επιτρέπει να
πρόγραμμα TOSHIBA μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το μέγεθος των
Zooming
εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας των Windows
ή να αλλάζετε το συντελεστή μεγέθυνσης που
σχετίζεται με συγκεκριμένες υποστηριζόμενες
εφαρμογές.
TOSHIBA PC
Diagnostic Tool

Εγχειρίδιο χρήσης

Το TOSHIBA PC Diagnostic Tool εμφανίζει
βασικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση
του συστήματος και επιτρέπει τη δοκιμή μερικών
από τις λειτουργίες των ενσωματωμένων
συσκευών.
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TOSHIBA Flash Cards Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τις
παρακάτω λειτουργίες.
■ Λειτουργία πλήκτρων συντόμευσης
■ Λειτουργία εκκίνησης βοηθητικών
προγραμμάτων TOSHIBA
TOSHIBA
Components
Common Driver

Το βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA Components
Common Driver περιλαμβάνει τη δομική μονάδα
που απαιτείται για το βοηθητικό πρόγραμμα που
παρέχει η TOSHIBA.

TOSHIBA
Accessibility

Το βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA Accessibility
παρέχει υποστήριξη σε χρήστες με κινητικές
δυσκολίες όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις
λειτουργίες πλήκτρων συντόμευσης της
TOSHIBA. Κατά τη χρήση, το βοηθητικό
πρόγραμμα σας επιτρέπει να καταστήσετε το
πλήκτρο Fn ασύγχρονο, δηλαδή να το πατάτε μία
φορά, να το αφήνετε και στη συνέχεια να πατάτε
ένα πλήκτρο λειτουργιών "F" ούτως ώστε να
αποκτήσετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη
λειτουργία. Μόλις ρυθμιστεί, το πλήκτρο Fn θα
παραμείνει ενεργό έως ότου πατηθεί κάποιο άλλο
πλήκτρο.

TOSHIBA Button
Support

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ελέγχει τις
λειτουργίες πλήκτρων του υπολογιστή.
Η εφαρμογή που θα εκκινήσει από το πλήκτρο
μπορεί να αλλαχθεί.

Βοηθητικά προγράμματα και εφαρμογές
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα προεγκατεστημένα βοηθητικά
προγράμματα και παρουσιάζεται ο τρόπος εκκίνησής τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες εργασίες, ανατρέξτε
στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, τα αρχεία βοηθείας ή τα αρχεία readme.txt
καθενός από τα προγράμματα αυτά.
TOSHIBA Assist

Το TOSHIBA Assist είναι ένα γραφικό περιβάλλον
χρήστη που διευκολύνει την προσπέλαση στη
βοήθεια και τις υπηρεσίες.

Βοηθητικό
Το πρόγραμμα αυτό σας επιτρέπει να
πρόγραμμα TOSHIBA προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του υλικού σας
HW Setup
σύμφωνα με τον τρόπο που εργάζεστε με τον
υπολογιστή και τα περιφερειακά που
χρησιμοποιείτε. Για να εκκινήσετε το βοηθητικό
πρόγραμμα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
TOSHIBA Assist στην επιφάνεια εργασίας,
κατόπιν επιλέξτε την καρτέλα OPTIMIZE
(Βελτιστοποίηση) και κατόπιν κάντε κλικ στο
TOSHIBA Hardware Settings (Ρυθμίσεις υλικού).
Εγχειρίδιο χρήσης
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Κωδικός πρόσβασης Διατίθενται δύο επίπεδα προστασίας με κωδικό
κατά την έναρξη
πρόσβασης, του επόπτη και του χρήστη, για την
λειτουργίας
αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
στον υπολογιστή σας.
Για να καταχωρίσετε έναν κωδικό πρόσβασης
επόπτη, κάντε διπλό κλικ στο TOSHIBA Assist
που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, κατόπιν
επιλέξτε την καρτέλα SECURE (Προστασία) και
στη συνέχεια εκκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα
Supervisor password (Κωδικός πρόσβασης
επόπτη).
Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη,
επιλέξτε την καρτέλα SECURE στο βοηθητικό
πρόγραμμα TOSHIBA Assist και κατόπιν
εκκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα User
password (Κωδικός πρόσβασης χρήστη). Στην
καρτέλα Password (Κωδικός πρόσβασης),
μπορείτε να καταχωρίσετε έναν κωδικό
πρόσβασης χρήστη.
TOSHIBA Disc
Creator

Μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορες μορφές
δίσκων CD, όπως μεταξύ άλλων CD ήχου που
είναι δυνατό να αναπαραχθούν σε οποιαδήποτε
στερεοφωνική συσκευή αναπαραγωγής CD,
καθώς και CD δεδομένων για την αποθήκευση
των αρχείων και των φακέλων που φυλάσσετε
στο σκληρό δίσκο σας. Το λογισμικό αυτό
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια μονάδα
CD-RW/DVD-ROM, DVD Super Multi ή HD DVD.

TOSHIBA DVD-RAM
Utility

Το βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA DVD-RAM
διαθέτει μια λειτουργία Physical Format (φυσική
μορφή) και μια λειτουργία Write-Protect
(προστασία εγγραφής) στο DVD-RAM.
Το βοηθητικό αυτό πρόγραμμα περιέχεται στο
πακέτο εγκατάστασης TOSHIBA Disc Creator.
Για να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα
TOSHIBA DVD-RAM, επιλέξτε διαδοχικά
>
Όλα τα προγράμματα > TOSHIBA > CD&DVD
Applications > DVD-RAM Utility.

Εγχειρίδιο χρήσης
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CD/DVD Drive
Acoustic Silencer

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα σάς επιτρέπει να
ρυθμίζετε την ταχύτητα ανάγνωσης της μονάδας
οπτικών μέσων αποθήκευσης. Μπορείτε να
επιλέξετε είτε τον κανονικό τρόπο λειτουργίας
(Normal Mode), όπου η μονάδα λειτουργεί στη
μέγιστη ταχύτητά της για γρήγορη πρόσβαση στα
δεδομένα, είτε τον αθόρυβο τρόπο λειτουργίας
(Quiet Mode), όπου η μονάδα λειτουργεί στη μονή
ταχύτητα για την ανάγνωση δίσκων CD ήχου για
λιγότερο θόρυβο κατά τη λειτουργία. Η λειτουργία
αυτή δεν εφαρμόζεται σε λειτουργία DVD.

Ulead DVD
MovieFactory® for
TOSHIBA

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ψηφιακό βίντεο, να
δημιουργήσετε ένα δίσκο DVD βίντεο και να έχετε
υποστήριξη για τη λειτουργία Label Flash.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό ορισμένων
μοντέλων.)

Η διαθεσιμότητα του χαρακτηριστικού Label Flash εξαρτάται από το
μοντέλο που έχετε αγοράσει.
Βοηθητικό
πρόγραμμα
FingerPrint

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει, ο
υπολογιστής σας διαθέτει εγκατεστημένο ένα
βοηθητικό πρόγραμμα αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων για την εγγραφή και αναγνώριση
δακτυλικών αποτυπωμάτων. Με την καταχώρηση
του αναγνωριστικού και του κωδικού πρόσβασης
στη συσκευή ελέγχου ταυτότητας μέσω
δακτυλικού αποτυπώματος, δε θα χρειάζεται
πλέον να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης
μέσω του πληκτρολογίου. Με ένα απλό πέρασμα
του δακτύλου σας πάνω στον αισθητήρα
δακτυλικού αποτυπώματος, μπορείτε να
εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:
■ Έναρξη σύνδεσης με τα Windows και
πρόσβαση σε ασφαλή αρχική σελίδα μέσω
του Internet Explorer.
■ Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση
αρχείων και φακέλων και αποτροπή πρόσβασης
μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά.
■ Απενεργοποίηση της προστασίας οθόνης με
κωδικό πρόσβασης, κατά την επαναφορά από
τον τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης
ρεύματος (κατάσταση προσωρινής
απενεργοποίησης).
■ Έλεγχος ταυτότητας κατά την εκκίνηση του
συστήματος και δυνατότητα εκκίνησης με ένα
άγγιγμα (Single Touch Boot).
■ Προστασία κατά την εκκίνηση και λειτουργία
εκκίνησης με ένα απλό άγγιγμα.

1-17
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TOSHIBA DVD Player Το DVD Player χρησιμοποιείται για την
αναπαραγωγή βίντεο DVD. Διαθέτει πίνακα
χειρισμού και διάφορες λειτουργίες επί της οθόνης.
Το HD DVD Player χρησιμοποιείται για την
TOSHIBA HD DVD
αναπαραγωγή βίντεο HD DVD. Διαθέτει πίνακα
Player
χειρισμού και διάφορες λειτουργίες επί της
οθόνης. (Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό
ορισμένων μοντέλων.)
TOSHIBA ConfigFree Το ConfigFree είναι μια συλλογή βοηθητικών
προγραμμάτων που διευκολύνει τον έλεγχο
συσκευών επικοινωνιών και δικτυακών
συνδέσεων. Το ConfigFree σάς επιτρέπει επίσης
να εντοπίζετε προβλήματα επικοινωνιών και να
δημιουργείτε προφίλ για εύκολη εναλλαγή
ανάμεσα σε θέσεις και δίκτυα επικοινωνιών.
Για να εκτελέσετε το ConfigFree, κάντε κλικ στο
, επιλέξτε διαδοχικά Όλα τα προγράμματα,
TOSHIBA, Networking και μετά κάντε κλικ στο
ConfigFree.
Η εφαρμογή TOSHIBA Face Recognition
TOSHIBA Face
χρησιμοποιεί μια βιβλιοθήκη επαλήθευσης
Recognition
προσώπου για να επαληθεύσει τα δεδομένα
προσώπου των χρηστών κατά τη σύνδεσή τους
στα Windows. Εάν η επαλήθευση είναι επιτυχής,
ο χρήστης συνδέεται αυτόματα στα Windows.
Έτσι, ο χρήστης μπορεί να αποφύγει την
εισαγωγή κωδικών πρόσβασης ή παρόμοιες
διαδικασίες, με αποτέλεσμα η διαδικασία
σύνδεσης να γίνεται ευκολότερη. (Περιλαμβάνεται
στον εξοπλισμό ορισμένων μοντέλων.)
Presto! Η εφαρμογή BizCard χρησιμοποιείται για
Presto! BizCard 5
την παρακολούθηση ονομάτων, εταιρειών,
ταχυδρομικών διευθύνσεων, αριθμών
τηλεφώνου/φαξ, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και
για ακόμη περισσότερα. Απλώς σαρώστε τις
επιχειρηματικές σας κάρτες και ... έτοιμο! Η
εφαρμογή BizCard αποθηκεύει αυτόματα τα
δεδομένα και την εικόνα για κάθε κάρτα.
Υπάρχουν διαθέσιμοι διαφορετικοί τρόποι
προβολής για εύκολη αναζήτηση, επεξεργασία,
δημιουργία και ταξινόμηση. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε από κοινού πληροφορίες με
εφαρμογές οργάνωσης επιφάνειας εργασίας,
διαχείρισης επαφών, διαχείρισης προσωπικών
στοιχείων (PIM) και προσωπικούς ψηφιακούς
βοηθούς (PDA). Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε
σήματα ταυτότητας, ετικέτες αλληλογραφίας και
αυτοκόλλητα. (Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό
ορισμένων μοντέλων.)

Εγχειρίδιο χρήσης
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Windows Mobility
Center

Η ενότητα αυτή περιγράφει το Κέντρο
φορητότητας των Windows. Το Κέντρο
φορητότητας είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα για
τη γρήγορη πρόσβαση σε αρκετές ρυθμίσεις ενός
φορητού υπολογιστή από ένα παράθυρο. Το πολύ
οκτώ παράθυρα είναι ρυθμισμένα ως προεπιλογή
στο λειτουργικό σύστημα. Δύο πρόσθετα
παράθυρα έχουν προστεθεί επιπλέον στο Κέντρο
φορητότητάς σας.
Η εγκατάσταση του πακέτου "TOSHIBA Extended
Tiles for Windows Mobility Center" θα προσθέσει
τις ακόλουθες λειτουργίες.
■ Lock Computer (Κλείδωμα υπολογιστή):
Κλειδώστε τον υπολογιστή σας χωρίς να
τερματίσετε τη λειτουργία του. Έχει την ίδια
λειτουργία με το κουμπί κλειδώματος στο
κάτω μέρος του δεξιού παραθύρου του μενού
Έναρξης.
■ TOSHIBA Assist:
Ανοίξτε το TOSHIBA Assist αν είναι ή
εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Επιλογές
Μπορείτε να προσθέσετε μια σειρά από προαιρετικά είδη για να βελτιώσετε
την ισχύ και να διευκολύνετε τη χρήση του υπολογιστή σας. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8 Προαιρετικές
συσκευές, Διατίθεται ο παρακάτω προαιρετικός εξοπλισμός:
Επέκταση μνήμης

Μπορούν να εγκατασταθούν δύο κάρτες
επέκτασης μνήμης στον υπολογιστή.

Χρησιμοποιείτε μόνον κάρτες επέκτασης μνήμης DDRII συμβατές με
PC5300*. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο της TOSHIBA.
* Η διαθεσιμότητα του DDRII εξαρτάται από το μοντέλο που έχετε αγοράσει.
Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

Μπορείτε να αγοράσετε μια πρόσθετη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τον
αντιπρόσωπο της TOSHIBA. Χρησιμοποιήστε την
ως εφεδρική για την αύξηση του χρόνου
λειτουργίας του υπολογιστή σας.

Τροφοδοτικό

Εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας σε
περισσότερες από μία τοποθεσίες συχνά, μπορεί
να σας φανεί χρήσιμο να αγοράσετε από ένα
τροφοδοτικό για κάθε τοποθεσία για να μη
χρειάζεται να μεταφέρετε το τροφοδοτικό κάθε
φορά που μετακινείστε.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Κεφάλαιο 2
Γνωριμία με τον υπολογιστή σας
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα διάφορα μέρη του υπολογιστή σας.
Για να μπορέσετε να χειριστείτε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να
εξοικειωθείτε με κάθε μέρος του.

Πρόσοψη με την οθόνη κλειστή
Το παρακάτω σχήμα δείχνει την πρόσοψη του υπολογιστή με την
ενσωματωμένη οθόνη του στην κλειστή θέση.
Ενδεικτική λυχνία υποδοχής
Ενδεικτική Ενδεικτική
Δίσκος
λυχνία
λυχνία
Ενδεικτική πολλαπλών ψηφιακών καρτών
Ενδεικτική
Διακόπτης
πολυμέσων
ασύρματης λυχνία DC IN ρεύματος μπαταρίας λυχνία LED
επικοινωνίας

off

Ενδεικτική
λυχνία LED
δραστηριότητας
ασύρματου
δικτύου

on

Ενσωματωμένος
Υποδοχή
Υποδοχή
δέκτης
πολλαπλών
μικροφώνου
υπερύθρων ψηφιακών καρτών
πολυμέσων

Υποδοχή
ακουστικών
(S/P DIF)

Ρυθμιστικό
έντασης ήχου

Πρόσοψη του υπολογιστή με την ενσωματωμένη οθόνη κλειστή

Διακόπτης
ασύρματης
επικοινωνίας

Ο διακόπτης ασύρματης επικοινωνίας
ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον πομποδέκτη
ασύρματης δικτύωσης.

Ο διακόπτης πρέπει να είναι στη θέση απενεργοποίησης (off), όταν
βρίσκεστε σε αεροπλάνα και νοσοκομεία. Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία
δραστηριότητας ασύρματου δικτύου. Πρέπει να είναι σβηστή όταν η
ασύρματη επικοινωνία είναι απενεργοποιημένη.
Ενδεικτική λυχνία
DC IN

Εγχειρίδιο χρήσης

Η ενδεικτική λυχνία DC IN ανάβει όταν ο
υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με το
τροφοδοτικό το οποίο με τη σειρά του είναι στην
πρίζα.
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Ενδεικτική λυχνία
ρεύματος

Ενδεικτική λυχνία
μπαταρίας

Ενδεικτική λυχνία
μονάδας δίσκου

Ενδεικτική λυχνία
υποδοχής
πολλαπλών
ψηφιακών καρτών
πολυμέσων

Η ενδεικτική λυχνία ρεύματος ανάβει μπλε, όταν ο
υπολογιστής είναι σε λειτουργία. Εάν επιλέξετε
Προσωρινή απενεργοποίηση μέσα από την
εντολή Τερματισμός λειτουργίας υπολογιστή, αυτή
η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει πορτοκαλί
(ανάβει για ένα δευτερόλεπτο και σβήνει για δύο )
ενόσω ο υπολογιστής μεταβαίνει σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης.
Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας δείχνει την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Το σταθερό
μπλε χρώμα σημαίνει ότι η μπαταρία είναι
πλήρως φορτισμένη, το σταθερό πορτοκαλί
σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζεται, ενώ το
παλλόμενο πορτοκαλί σημαίνει χαμηλή στάθμη
φόρτισης της μπαταρίας. Ανατρέξτε στο
Κεφάλαιο 6, Τρόποι παροχής ρεύματος και
εκκίνησης.
Η ενδεικτική λυχνία μονάδας δίσκου δείχνει πότε
ο υπολογιστής προσπελαύνει την ενσωματωμένη
μονάδα σκληρού δίσκου ή τη μονάδα οπτικών
μέσων αποθήκευσης.
Η ενδεικτική λυχνία υποδοχής πολλαπλών
ψηφιακών καρτών πολυμέσων ανάβει όταν γίνεται
πρόσβαση στην υποδοχή των πολλαπλών
ψηφιακών καρτών πολυμέσων.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Υποδεικνύει κατά πόσον οι λειτουργίες
Ενδεικτική λυχνία
LED δραστηριότητας ασύρματου δικτύου ή Bluetooth είναι
ενεργοποιημένες ή όχι.
ασύρματου δικτύου
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)
Μερικά μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένο δέκτη
Ενσωματωμένος
υπερύθρων. Πρόκειται για έναν αισθητήρα που
δέκτης υπερύθρων
δέχεται σήματα από το τηλεχειριστήριο που
περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό κάποιων μοντέλων.
Υποδοχή πολλαπλών Υποστηρίζει κάρτα μνήμης SD/SDHC, MMC,
MEMORY STICK, MEMORY STICK PRO και
ψηφιακών καρτών
κάρτα xD Picture.
πολυμέσων
Αυτή η μίνι υποδοχή σύνδεσης μικροφώνου των
Υποδοχή
3,5 mm επιτρέπει τη σύνδεση ενός μίνι βύσματος
μικροφώνου
τριών ακροδεκτών ενός μονοφωνικού μικροφώνου.
Υποδοχή ακουστικών Η υποδοχή αυτή παρέχει αναλογικό σήμα ήχου. Η
υποδοχή αυτή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και
(S/P DIF)
ως υποδοχή S/P DIF και επιτρέπει τη σύνδεση
εξωτερικού ηχοσυστήματος μέσω οπτικής ίνας.
Χρησιμοποιήστε αυτό το περιστροφικό ρυθμιστικό
Ρυθμιστικό έντασης
για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των
ήχου
στερεοφωνικών ηχείων ή των ακουστικών.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Αριστερή πλευρά
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την αριστερή πλευρά του υπολογιστή.
Θύρα εξωτερικής
οθόνης

Γρίλιες ψύξης

Θύρες Ενιαίου
Σειριακού Διαύλου Υποδοχή κάρτας
ExpressCard
(USB 2.0)

Θύρα εξόδου Θύρα Θύρα δικτύου
i.LINK
για τηλεόραση HDMI
(LAN)
Θύρα (IEEE 1394a)

Αριστερή πλευρά του υπολογιστή

Θύρα εξωτερικής
οθόνης

Αυτή η θύρα 15 ακίδων σάς επιτρέπει να
συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη.

Γρίλιες ψύξης

Οι γρίλιες ψύξης προστατεύουν τον επεξεργαστή
από υπερθέρμανση.

Μη φράσσετε τις γρίλιες ψύξης. Βεβιαωθείτε επίσης ότι δε θα εισέλθουν
ξένα σώματα στις γρίλιες ψύξης όπως π.χ. καρφίτσες ή άλλα παρόμοια
αντικείμενα είναι δυνατό να προκαλέσει ζημιά στα κυκλώματα του υπολογιστή.
Ενιαίος Σειριακός
Δίαυλος (USB 2.0)

Ο υπολογιστής διαθέτει θύρες USB, οι οποίες
συμφωνούν με το πρότυπο USB 2.0. Η θύρα με
το εικονίδιο ( ) διαθέτει τη λειτουργία
προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης USB.

Υποδοχή κάρτας
ExpressCard

Η υποδοχή αυτή σάς επιτρέπει να εισαγάγετε μία
κάρτα ExpressCard. Οι κάρτες Express Card
κατασκευάζονται σύμφωνα με την αρθρωτή
τεχνολογία μικρών πρόσθετων καρτών που
χρησιμοποιεί διασύνδεση PCI Express και USB.
Ο μέγιστος ρυθμός διαμεταγωγής είναι 2,5 GBps.
Υποστηρίζονται οι τύποι καρτών Express Card/34
και Express Card/54.

Θύρα εξόδου για
τηλεόραση

Μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο S-Video
4 ακροδεκτών στη θύρα αυτή, για έξοδο
τηλεοπτικού σήματος NTSC ή PAL.

Θύρα HDMI

Aυτή η θύρα επιτρέπει την ψηφιακή σύνδεση σε
δέκτη HDTV ή Home Theater.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Θύρα δικτύου (LAN)

Η θύρα αυτή σας επιτρέπει να συνδεθείτε με
τοπικό δίκτυο (LAN). Ο προσαρμογέας διαθέτει
ενσωματωμένη υποστήριξη για τοπικά δίκτυα
(LAN) τύπου Fast Ethernet ή Gigabit Ethernet.
(Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.) Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 4, Βασικές αρχές λειτουργίας.

Θύρα i.LINK
(IEEE1394a).

Aυτή η θύρα, σας επιτρέπει να συνδέσετε μια
εξωτερική συσκευή, όπως π.χ. μια ψηφιακή
βιντεοκάμερα, για μεταφορά δεδομένων υψηλής
ταχύτητας.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Δεξιά πλευρά
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη δεξιά πλευρά του υπολογιστή.
Ενδεικτική λυχνία της μονάδας Κουμπί
οπτικών μέσων αποθήκευσης εξαγωγής

Θύρες USB

Υποδοχή μόντεμ ή
υποδοχή κεραίας FM*

Οπή εξαγωγής σε
περίπτωση έκτακτης
ανάγκης

Κλείδωμα
προστασίας

Υποδοχή
DC IN 19V

Δεξιά πλευρά του υπολογιστή

* Στο σχήμα απεικονίζεται η υποδοχή του μόντεμ.
Ενδεικτική λυχνία της Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει πορτοκαλί όταν ο
μονάδας οπτικών
υπολογιστής προσπελαύνει τη μονάδα οπτικών
μέσων αποθήκευσης μέσων αποθήκευσης.
Κουμπί εξαγωγής

Πατήστε το κουμπί αυτό για να ανοίξει η
συρταρωτή υποδοχή της μονάδας οπτικών μέσων
αποθήκευσης.

Κλείδωμα
προστασίας

Στην υποδοχή αυτή προσαρτάται ένα
συρματόσκοινο προστασίας. Το προαιρετικό
συρματόσκοινο προστασίας "κλειδώνει" τον
υπολογιστή σας σε ένα γραφείο ή άλλο μεγάλο
αντικείμενο για να αποθαρρύνει τους επίδοξους
κλέφτες.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Θύρες Ενιαίου
Σειριακού Διαύλου
(USB 2.0)

Ο υπολογιστής διαθέτει θύρες USB, οι οποίες
συμφωνούν με το πρότυπο USB 2.0. Η θύρα με
το εικονίδιο ( ) διαθέτει τη λειτουργία
προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης USB.

Θύρα μόντεμ

Η θύρα μόντεμ σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε
ένα αρθρωτό καλώδιο για να συνδέσετε απ'
ευθείας το μόντεμ με μια τηλεφωνική γραμμή.
(Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.)
■ Σε περίπτωση καταιγίδας, βγάζετε το καλώδιο
του μόντεμ από την υποδοχή της τηλεφωνικής
γραμμής.
■ Μη συνδέετε το μόντεμ με ψηφιακή
τηλεφωνική γραμμή. Η ψηφιακή γραμμή θα
προκαλέσει ζημιά στο μόντεμ.

Υποδοχή κεραίας FM Η υποδοχή αυτή επιτρέπει τη σύνδεση μιας
κεραίας FM.
(Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.)
Οπή εξαγωγής σε
περίπτωση έκτακτης
ανάγκης

Σε περίπτωση που η μονάδα οπτικών μέσων
αποθήκευσης κλειδώσει ανεξήγητα ή σταματήσει
να αποκρίνεται, πατήστε το κουμπί αυτό για να
υποχρεώσετε τη μονάδα οπτικών μέσων
αποθήκευσης να ανοίξει τη συρταρωτή υποδοχή της.

Υποδοχή DC IN 19V

Το τροφοδοτικό συνδέεται στην υποδοχή αυτή.
Χρησιμοποιείτε μόνον το μοντέλο τροφοδοτικού
εναλλασσόμενου ρεύματος που συνοδεύει τον
υπολογιστή. Η χρήση εσφαλμένου τύπου
τροφοδοτικού είναι δυνατό να προκαλέσει ζημιά
στον υπολογιστή σας.

Πίσω πλευρά
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την πίσω όψη του υπολογιστή.

Κάτω πλευρά του υπολογιστή

Κάτω πλευρά
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το κάτω μέρος του υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι η ενσωματωμένη οθόνη είναι στην κλειστή θέση προτού
γυρίσετε ανάποδα τον υπολογιστή.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Κάρτα επέκτασης
Καπάκι
Γρίλιες μνήμης και κάλυμμα
ψύξης κάρτας ασύρματου σκληρού δίσκου
δικτύου LAN

μπαταρίααπ
ασφάλισης

Ασφάλεια
μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

Κάτω πλευρά του υπολογιστή

Γρίλιες ψύξης
Κάρτα επέκτασης
μνήμης και κάλυμμα
κάρτας ασύρματου
δικτύου LAN

Καπάκι σκληρού
δίσκου

Οι γρίλιες ψύξης προστατεύουν τον επεξεργαστή
από υπερθέρμανση.
Το κάλυμμα αυτό προστατεύει τις δύο υποδοχές
καρτών επέκτασης μνήμης. Μία ή δύο κάρτες
επέκτασης μνήμης είναι προεγκαταστημένες. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα Επέκταση μνήμης του κεφαλαίου 8,
Προαιρετικές συσκευές.
Το καπάκι αυτό προστατεύει το σκληρό δίσκο.

Ασφάλεια μπαταρίας Σύρετε το κλείδωμα αυτό για να προετοιμάσετε
την επαναφορτιζόμενη μπαταρία προς αφαίρεση.
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία τροφοδοτεί τον
Επαναφορτιζόμενη
υπολογιστή με ρεύμα όταν το τροφοδοτικό δεν
μπαταρία
είναι συνδεδεμένο. Για λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία,
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6, Τρόποι παροχής
ρεύματος και εκκίνησης.
μπαταρίααπασφάλισης Σύρετε το σύρτη αυτόν και κρατήστε τον στη θέση
αυτή για να απασφαλίσετε και να αφαιρέσετε την
μπαταρία. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με την αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6, Τρόποι
παροχής ρεύματος και εκκίνησης.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Πρόσοψη με την ενσωματωμένη οθόνη ανοικτή
Στην ενότητα αυτή απεικονίζεται η πρόσοψη του υπολογιστή με την
ενσωματωμένη οθόνη στην ανοικτή θέση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
σχετικό σχήμα. Για να ανοίξετε την οθόνη, ανασηκώστε την. Ρυθμίστε την
ενσωματωμένη οθόνη στην οπτική γωνία που σας βολεύει.
Ενδεικτική λυχνία
Κάμερα
λειτουργίας
web*
κάμερας web*

Ενσωματωμένο
μικρόφωνο*

Κουμπί ρεύματος
Κουμπί MUTE (σίγασης) ή κουμπί LED
On/Off*
Κουμπί CD/DVD*
Κουμπί Αναπαραγωγής/Παύσης*

Ενσωματωμένη
οθόνη

Κουμπί Διακοπή*
Κουμπί Προηγούμενο*
Κουμπί Επόμενο*
Ηχείο
TouchPad

Ηχείο

Αισθητήρας δακτυλικού
αποτυπώματος*
Κουμπιά ελέγχου
του TouchPad

Εμπρός μέρος του υπολογιστή με την ενσωματωμένη οθόνη ανοικτή

* Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό ορισμένων μοντέλων
Χειριστείτε τον υπολογιστή σας με προσοχή για να αποτρέψετε το
γρατζούνισμα ή την πρόκληση ζημιάς στην επιφάνεια.
Ηχεία

Τα ηχεία μετατρέπουν σε ήχο τα ηχητικά σήματα
που παράγονται από το λογισμικό, καθώς και τις
ηχητικές προειδοποιήσεις, όπως π.χ. κατάσταση
χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας, που
παράγονται από το σύστημα.

Ενσωματωμένη
οθόνη

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD εμφανίζει
κείμενο και γραφικά υψηλής αντίθεσης. Ανατρέξτε
στο Παράρτημα B, Ελεγκτής οθόνης και τρόποι
λειτουργίας βίντεο. Όταν ο υπολογιστής λειτουργεί
με το τροφοδοτικό, η εικόνα της ενσωματωμένης
οθόνης είναι ελαφρά φωτεινότερη απ' ό,τι όταν
λειτουργεί με την μπαταρία. Η μειωμένη
φωτεινότητα έχει σκοπό την εξοικονόμηση
ρεύματος της μπαταρίας.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Ενδεικτική λυχνία
κάμερας web

Η ενδεικτική λυχνία της κάμερας web υποδεικνύει
εάν λειτουργεί ή όχι η κάμερα web.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Κάμερα web

Σας δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε ή να
αποστείλετε την εικόνα σας στις δικτυακές επαφές
σας.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Ενσωματωμένο
μικρόφωνο

Το μικρόφωνο χρησιμοποιείται με την κάμερα web
για συνομιλία με άλλους χρήστες κάμερας web
και την εγγραφή μηνυμάτων σε πολυμέσα των
Windows.

Κουμπί ρεύματος

Θέτει τον υπολογιστή εντός/εκτός λειτουργίας, τον
θέτει σε κατάσταση αδρανοποίησης και τον
επαναφέρει από τη λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης.

Κουμπί MUTE
(σίγασης) ή κουμπί
LED On/Off

Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει, πατήστε
αυτό το κουμπί για απενεργοποίηση της έντασης ή
για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτισμού
του TouchPad, του λογότυπου και των κουμπιών.

Κουμπί CD/DVD

Με το πάτημα του κουμπιού αυτού, εκκινείται η
εφαρμογή ενός προγράμματος που επιτρέπει την
αναπαραγωγή δίσκων CD ή DVD. Η εφαρμογή
που εκκινείται διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο:
Windows Media Player/TOSHIBA DVD
PLAYER/TOSHIBA HD DVD PLAYER.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Κουμπί
αναπαραγωγής/
παύσης
αναπαραγωγής
δίσκου

Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να αρχίσετε την
αναπαραγωγή ενός CD ήχου, μιας ταινίας DVD ή
ενός ψηφιακού αρχείου ήχου. Το κουμπί αυτό
λειτουργεί και ως κουμπί προσωρινής διακοπής
της αναπαραγωγής.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Κουμπί διακοπής

Με το κουμπί αυτό, διακόπτετε την αναπαραγωγή
ενός CD, DVD ή ψηφιακού ήχου.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Κουμπί
προηγούμενου

Με το κουμπί αυτό, μεταβαίνετε στο προηγούμενο
μουσικό κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο ψηφιακών
δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4, Βασικές αρχές
λειτουργίας.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Κουμπί επόμενου

Με το κουμπί αυτό, μεταβαίνετε στο επόμενο μουσικό
κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο ψηφιακών δεδομένων. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
4, Βασικές αρχές λειτουργίας.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Εγχειρίδιο χρήσης
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TouchPad

Το Touch Pad βρίσκεται ανάμεσα στις δύο θέσεις
για τις παλάμες και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο
του δείκτη στην οθόνη.

Αισθητήρας
δακτυλικού
αποτυπώματος

Με ένα απλό πέρασμα του δακτύλου σας επάνω
στον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος,
μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:
Έναρξη σύνδεσης με τα Windows και πρόσβαση
σε ασφαλή αρχική σελίδα μέσω του Internet
Explorer Κρυπτογράφηση και
αποκρυπτογράφηση αρχείων και φακέλων και
αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων
τρίτων σε αυτά. Απενεργοποίηση της προστασίας
οθόνης με κωδικό πρόσβασης, κατά την
επαναφορά από τον τρόπο λειτουργίας
εξοικονόμησης ρεύματος (κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης). Έλεγχος
ταυτότητας κατά την εκκίνηση του συστήματος και
δυνατότητα εκκίνησης με ένα άγγιγμα (Single
Touch Boot). Έλεγχος ταυτότητας του κωδικού
πρόσβασης χρήστη και του κωδικού πρόσβασης
της μονάδας σκληρού δίσκου κατά την εκκίνηση
του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του αισθητήρα
δακτυλικού αποτυπώματος (προαιρετικό) του
κεφαλαίου 4, Βασικές αρχές λειτουργίας.
(Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων.)

Κουμπιά ελέγχου του Τα κουμπιά αυτά σας επιτρέπουν να επιλέγετε
TouchPad
στοιχεία των μενού ή να χειρίζεστε το κείμενο και
τα γραφικά με το δείκτη της οθόνης. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα Χρήση του TouchPad του κεφαλαίου 4,
Βασικές αρχές λειτουργίας.

Μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης
Για τη λειτουργία της μονάδας αυτής, χρησιμοποιείται ελεγκτής
διασύνδεσης ATAPI. Όταν ο υπολογιστής προσπελαύνει ένα δίσκο, ανάβει
η ενδεικτική λυχνία της μονάδας.

Κωδικοί γεωγραφικών περιφερειών για τις μονάδες και τους δίσκους
DVD
Οι μονάδες και τα αντίστοιχα οπτικά μέσα αποθήκευσης κατασκευάζονται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές έξι γεωγραφικών περιφερειών κυκλοφορίας.
Όταν αγοράζετε δίσκους DVD βίντεο, βεβαιώνεστε ότι συμφωνούν με τη
μονάδα σας, διαφορετικά η αναπαραγωγή τους δε θα γίνεται σωστά.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Κωδικός

Γεωγραφική περιφέρεια

1

Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες

2

Ιαπωνία, Ευρώπη, Νότια Αφρική, Μέση Ανατολή

3

Νοτιοανατολική Ασία, Ανατολική Ασία

4

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νήσοι του Ειρηνικού, Κεντρική
Αμερική, Νότια Αμερική, Καραϊβική

5

Ρωσία, Ινδική Υποήπειρος, Αφρική, Βόρεια Κορέα, Μογγολία

6

Κίνα

Πληροφορίες για το HD DVD
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι δυνατότητες και η χρήση του HD DVD
και των μέσων HD DVD.

Σύνοψη
Το HD DVD επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν βίντεο, συναυλίες
και άλλο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το μεγάλο χώρο αποθήκευσης,
καθώς και τον ήχο και βίντεο υψηλής ποιότητας. Το HD DVD δίνει επίσης τη
δυνατότητα για αποθήκευση βίντεο μεγάλης διάρκειας όταν συνδυαστεί με
τις τελευταίες τεχνολογίες συμπίεσης βίντεο.
Η χωρητικότητα αποθήκευσης και η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων του
HD DVD είναι ανώτερη από το τυπικό DVD, με δύο τύπους δίσκων μόνο
αναπαραγωγής σε μορφές με χωρητικότητα 15 GB μονής όψης και μονού
στρώματος και με χωρητικότητα 30 GB (Gigabyte) μονής όψης και διπλού
στρώματος.
■ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή στον υπολογιστή των μη
οριστικοποιημένων DVD που έχουν δημιουργηθεί σε οικιακές συσκευές
εγγραφής DVD.
■ Όταν εισάγετε ένα μη οριστικοποιημένο δίσκο DVD-R DL στον
υπολογιστή, τα Windows Vista πιθανόν να ολοκληρώσουν αυτόματα το
δίσκο και να αποτρέψουν περαιτέρω εγγραφές.

Σημειώσεις για τη λειτουργία
■ Επειδή το HD DVD είναι μια νέα μορφή, υπάρχει η πιθανότητα να
προστεθούν νέες δυνατότητες αργότερα. Για το λόγο αυτό, είναι
σημαντικό ο αγοραστής να κατανοήσει ότι μπορεί να χρειαστεί επιπλέον
λογισμικό και ενημερώσεις μετά την αγορά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
συμπληρώσει τη δήλωση χρήστη, για να λάβετε έγκαιρα τις
ενημερώσεις του προϊόντος.
■ Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει τις υπάρχουσες μορφές DVD και
CD, ωστόσο, μπορεί να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιου
είδους λογισμικού. Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει
λογισμικό της μορφής Blu-ray DISC™.

Εγχειρίδιο χρήσης
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■ Το HD DVD είναι ένα νέο πρότυπο που χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες.
Συνεπώς, υπάρχει η πιθανότητα να προκύψουν προβλήματα σχετικά
με τη σύνδεση, τη συμβατότητα ή τη λειτουργία με ορισμένους δίσκους
και άλλες ψηφιακές συσκευές. Το λογότυπο HD DVD-ROM δηλώνει ότι
αυτή η μονάδα συμμορφώνεται με το φυσικό πρότυπο HD DVD και δεν
δηλώνει τη συμμόρφωση με το πρότυπο βίντεο HD DVD. Αυτή η
συσκευή δεν υποστηρίζει προηγμένες δυνατότητες του προτύπου
HD DVD Video όπως ορίζεται από το φόρουμ DVD,
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ταυτόχρονης προβολής δύο
εικόνων (picture-in-picture) και λήψης από το δίκτυο. Η κίνηση της
οθόνης μπορεί να μην είναι ομαλή και η απόδοση μπορεί να είναι
χαμηλή με ορισμένα περιεχόμενα HD DVD.
■ Η αναπαραγωγή περιεχομένου υψηλής ταχύτητας bit μπορεί να
προκαλέσει χαμένα καρέ, κενά ήχου ή μείωση της απόδοσης του
υπολογιστή.
■ Η προβολή του περιεχομένου ενός HD DVD σε εξωτερική οθόνη
απαιτεί τη χρήση ενός HDCP με δυνατότητα εισόδου HDMI™ ή DVI
στην εξωτερική οθόνη.
■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το τροφοδοτικό του υπολογιστή κατά την
αναπαραγωγή ενός HD DVD.
■ Κατά την αναπαραγωγή ενός HD DVD, η ισχύς του επεξεργαστή
συγκεντρώνεται στην αναπαραγωγή του HD DVD, επομένως
βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει όλες τις άλλες εφαρμογές.
■ Οι βελτιώσεις ψηφιακού ήχου Dolby Digital υποστηρίζονται μόνο από τα
λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows®. Το περιεχόμενο με
υψηλούς ρυθμούς δείγματος των 48kHz ή περισσότερο παρουσιάζει
υποδειγματοληψία, όταν η έξοδος γίνεται είτε από τα ενσωματωμένα
ηχεία είτε από την υποδοχή ακουστικών.
■ Αυτή η συσκευή υποστηρίζει την τεχνολογία προστασίας αντιγραφής
AACS (Advanced Access Content System) επόμενης γενιάς. Απαιτείται
ανανέωση του κλειδιού άδειας AACS που είναι ενσωματωμένο στη
συσκευή αυτή για την απόλαυση του HD DVD χωρίς διακοπές. Για την
ανανέωση του κλειδιού άδειας, απαιτείται σύνδεση με το Internet.
■ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κλειδιά άδειας AACS,
επισκεφθείτε την τοποθεσία AACS (http://www.aacsla.com/home).

Εγγράψιμοι δίσκοι
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τύποι εγγράψιμων δίσκων CD. Ελέγξτε
τις προδιαγραφές της μονάδας οπτικών δίσκων του υπολογιστή σας, για να
ενημερωθείτε για τους τύπους δίσκου τους οποίους μπορεί να εγγράψει.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4, Βασικές αρχές
λειτουργίας.

Δίσκοι CD
■ Οι δίσκοι CD-R εγγράφονται μόνο μία φορά. Τα δεδομένα που έχουν
εγγραφεί σε αυτούς δεν είναι δυνατό να διαγραφούν ή να τροποποιηθούν.

Εγχειρίδιο χρήσης
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■ Οι δίσκοι CD-RW εγγράφονται περισσότερες από μία φορές.
Χρησιμοποιείτε δίσκους CD-RW πολλαπλής (μονής, διπλής ή 4πλής)
ταχύτητας ή υψηλής (4πλής έως 10πλής) ταχύτητας. Η ταχύτητα
εγγραφής των δίσκων υπερ-υψηλής ταχύτητας CD-RW (μόνο για τη
μονάδα DVD-ROM & CD-R/-RW) είναι 24πλή το πολύ.

Δίσκοι DVD
■ Οι δίσκοι DVD-R, DVD+R, DVD-R DL και DVD+R DL εγγράφονται μόνο
μία φορά. Τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί σε αυτούς δεν είναι δυνατό
να διαγραφούν ή να τροποποιηθούν.
■ Οι δίσκοι DVD-RW, DVD+RW και DVD-RAM εγγράφονται
περισσότερες από μία φορές.

Δίσκοι HD DVD (υποστηρίζονται μόνο από μονάδα HD DVD-RW)
■ Οι δίσκοι HD DVD-R εγγράφονται μόνο μία φορά. Τα δεδομένα που
έχουν εγγραφεί σε αυτούς δεν είναι δυνατό να διαγραφούν ή να
τροποποιηθούν.
■ Οι δίσκοι HD DVD-RW εγγράφονται περισσότερες από μία φορές.

Μονάδα DVD Super Multi (που υποστηρίζει δίσκους DVD±R διπλού
στρώματος)
Πρόκειται για μια αρθρωτή μονάδα δίσκων DVD Super Multi πλήρους
μεγέθους που σας επιτρέπει να εγγράφετε δεδομένα σε εγγράψιμους
δίσκους CD/DVD και να χρησιμοποιείτε δίσκους CD/DVD των 12 cm
(4,72") ή των 8 cm (3,15") χωρίς προσαρμογέα.
Η ταχύτητα ανάγνωσης είναι μικρότερη στο κέντρο και μεγαλύτερη στην
περιφέρεια του δίσκου.
DVD ανάγνωση
8πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-R εγγραφή
8πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-RW εγγραφή
6πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD+R εγγραφή
8πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD+RW εγγραφή
8πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-R(DL) εγγραφή
4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD+R(DL) εγγραφή
4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-RAM εγγραφή
5πλή ταχύτητα (το πολύ)
CD ανάγνωση
24πλή ταχύτητα (το πολύ)
CD-R εγγραφή
24πλή ταχύτητα (το πολύ)
CD-RW εγγραφή
16πλή ταχύτητα (το πολύ, μέσα αποθήκευσης
υπερ-υψηλής ταχύτητας εγγραφής)

Εγχειρίδιο χρήσης
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Μονάδα HD DVD-ROM
Πρόκειται για μια μονάδα δίσκων HD DVD-ROM πλήρους μεγέθους που
σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε δίσκους HD DVD των 12 cm (4,72"),
καθώς και δίσκους CD/DVD των 12 cm (4,72") ή των 8 cm (3,15") χωρίς
προσαρμογέα.
Η ταχύτητα ανάγνωσης είναι μικρότερη στο κέντρο και μεγαλύτερη στην
περιφέρεια του δίσκου.
CD ανάγνωση
24πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD ανάγνωση
8πλή ταχύτητα (το πολύ)
HD DVD ανάγνωση
μονή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-R εγγραφή
4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-R DL εγγραφή
2πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-RW εγγραφή
4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD+R εγγραφή
4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD+R DL εγγραφή
2,4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD+RW εγγραφή
4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-RAM εγγραφή
3πλή ταχύτητα (το πολύ)
CD-R εγγραφή
16πλή ταχύτητα (το πολύ)
CD-RW εγγραφή
10πλή ταχύτητα (το πολύ, μέσα αποθήκευσης
υπερ-υψηλής ταχύτητας εγγραφής)

Εγχειρίδιο χρήσης
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Μονάδα HD DVD-RW
Πρόκειται για μια μονάδα δίσκων HD DVD-RW πλήρους μεγέθους που σας
επιτρέπει να χρησιμοποιείτε δίσκους HD DVD των 12 cm (4,72"), καθώς και
δίσκους CD/DVD των 12 cm (4,72") ή των 8 cm (3,15") χωρίς προσαρμογέα.
Η ταχύτητα ανάγνωσης είναι μικρότερη στο κέντρο και μεγαλύτερη στην
περιφέρεια του δίσκου.
CD ανάγνωση
24πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD ανάγνωση
8πλή ταχύτητα (το πολύ)
HD DVD ανάγνωση
μονή ταχύτητα (το πολύ)
HD DVD-R εγγραφή
μονή ταχύτητα (το πολύ)
HD DVD-R DL εγγραφή
μονή ταχύτητα (το πολύ)
HD DVD-RW εγγραφή
μονή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-R εγγραφή
4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-RW εγγραφή
4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD+R εγγραφή
4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD+RW εγγραφή
4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD+R DL εγγραφή
2,4πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-R DL εγγραφή
2πλή ταχύτητα (το πολύ)
DVD-RAM εγγραφή
3πλή ταχύτητα (το πολύ)
CD-R εγγραφή
16πλή ταχύτητα (το πολύ)
CD-RW εγγραφή
10πλή ταχύτητα (το πολύ, μέσα αποθήκευσης
υπερ-υψηλής ταχύτητας εγγραφής)

Τροφοδοτικό
Το τροφοδοτικό μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές και
υποβιβάζει την τάση που τροφοδοτείται στον υπολογιστή. Προσαρμόζεται
αυτόματα σε οποιαδήποτε τάση δικτύου μεταξύ 100 και 240 V και
συχνότητα 50 ή 60 Hz και έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
υπολογιστή σας σε όλες σχεδόν τις χώρες και γεωγραφικές περιφέρειες.
Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, απλώς συνδέστε το τροφοδοτικό με
τον υπολογιστή και βάλτε το στην πρίζα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 6, Τρόποι
παροχής ρεύματος και εκκίνησης, για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Το τροφοδοτικό

■ Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό που συνοδεύει τον υπολογιστή
σας ή ένα εγκεκριμένο προαιρετικό τροφοδοτικό. Η χρήση εσφαλμένου
τύπου τροφοδοτικού είναι δυνατό να προκαλέσει ζημιά στον υπολογιστή
σας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για τυχόν ζημίες.
■ Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό που συνοδεύει τον υπολογιστή
σας ή ένα εγκεκριμένο συμβατό τροφοδοτικό. Τυχόν χρήση μη
συμβατού τροφοδοτικού ή άλλων τύπων τροφοδοτικών με διαφορετική
τάση τροφοδοσίας είναι δυνατό να προκαλέσει ζημιά ή καταστροφή του
υπολογιστή σας ή/και ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων. Η TOSHIBA
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή καταστροφή του
υπολογιστή ή/και απώλεια δεδομένων που τυχόν προκληθούν από τη
χρήση μη συμβατού τροφοδοτικού.
Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος που
συνοδεύει τον υπολογιστή. Τα άλλα τροφοδοτικά έχουν διαφορετικές τάσεις
και πολικότητες στο βύσμα και η τυχόν χρήση τους ενδέχεται να οδηγήσει
στην παραγωγή θερμότητας ή καπνού ή ακόμη και να προκαλέσει
ανάφλεξη ή ρήξη.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)
Το τηλεχειριστήριο, το οποίο παρέχεται με ορισμένα μοντέλα, σας δίνει τη
δυνατότητα να ελέγχετε κάποιες από τις λειτουργίες του υπολογιστή από
απόσταση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο με το Media Center για
την αναπαραγωγή δίσκων CD, DVD και βίντεο, καθώς και για την προβολή
φωτογραφιών.
Το τηλεχειριστήριο σας βοηθάει να ελέγξετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας
στο Media Center.
Με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
■ Περιήγηση και έλεγχος σε όλα τα παράθυρα του Media Center.
■ Έλεγχος του βίντεο.
■ Τερματισμό λειτουργίας και επαναφορά του υπολογιστή σε/από
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης.

Τηλεχειριστήριο λεπτού σχήματος
Μείωση φωτεινότητας
Κουμπί
της ενσωματωμένης
CD/DVD/HD DVD
οθόνης

Αύξηση φωτεινότητας της
ενσωματωμένης οθόνης

Τροφοδοσία ρεύματος

Κουμπί DVD MENU
(μενού)
Volume +
(Αύξηση έντασης)
Volume (Μείωση έντασης)
OK
Σίγαση
Κουμπί BACK (επιστροφής)
Κουμπί START (έναρξης)
Rewind (Γρήγορη
κίνηση προς τα πίσω)

ON/OFF ενδεικτικής λυχνίας
Κουμπιά κατεύθυνσης
(με βέλη)
Περισσότερες πληροφορίες
Γρήγορη αναπαραγωγή
προς τα εμπρός
Play/Pause
(Αναπαραγωγή/παύση)
Skip (Παράλειψη)

Replay (Επανάληψη)

Κουμπί STOP (Διακοπή)

Κουμπί
CD/DVD/HD DVD

Κουμπί μείωσης της
φωτεινότητας

Εγχειρίδιο χρήσης

Με το πάτημα του κουμπιού αυτού, εκκινείται η
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Αύξηση της
φωτεινότητας

Προοδευτική αύξηση της φωτεινότητας της
οθόνης του υπολογιστή.

Τροφοδοσία
ρεύματος

Volume +
(Αύξηση έντασης)

Εκκινεί ή τερματίζει το λειτουργικό σύστημα. Αυτό
το κουμπί λειτουργεί όπως το κουμπί λειτουργίας
του υπολογιστή. Από προεπιλογή, η κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης ισοδυναμεί με τον
τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή σας. Για
να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε διαδοχικά
Έναρξη  Πίνακας Ελέγχου  Σύστημα και
Συντήρηση  Επιλογές ενέργειας  Επιλογή
της ενέργειας του κουμπιού τροφοδοσίας.
Διατίθενται οι παρακάτω 4 επιλογές:
Καμία ενέργεια, Προσωρινή απενεργοποίηση,
Αδρανοποίηση και Τερματισμός λειτουργίας.
Αυξάνει την ένταση του ήχου κατά την προβολή
δίσκων DVD ή την αναπαραγωγή δίσκων CD.

Volume (Μείωση έντασης)

Ελαττώνει την ένταση του ήχου κατά την προβολή
δίσκων DVD ή την αναπαραγωγή δίσκων CD.

Μενού DVD

Ανοίγει το κεντρικό μενού μιας ταινίας DVD, εάν
υπάρχει.

Κουμπιά κατεύθυνσης Μετακινούν το δείκτη στην οθόνη, για την
περιήγησή σας μέσα στα παράθυρα του Media
(με βέλη)
Center.
Επιλέγει την επιθυμητή ενέργεια ή δυνατή
OK
επιλογή μέσα από ένα παράθυρο.
Λειτουργεί ακριβώς όπως το πλήκτρο ENTER.
Το κουμπί αυτό λειτουργεί ως διακόπτης για το
ON/OFF ενδεικτικής
άναμμα των ενδεικτικών λυχνιών.
λυχνίας
Σίγαση

Απενεργοποίηση του ήχου του υπολογιστή σας.

Κουμπί BACK
(επιστροφής)

Εμφανίζει το προηγούμενο παράθυρο.

Περισσότερες
πληροφορίες

Με το κουμπί αυτό παρέχονται πιο λεπτομερείς
πληροφορίες.

Κουμπί START
(έναρξης)

Ανοίγει το Media Center στο κεντρικό παράθυρο.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Σας μετακινεί προς την αρχή του τρέχοντος
Rewind (Γρήγορη
κίνηση προς τα πίσω) πολυμέσου (βίντεο, DVD, μουσική κ.ο.κ.).
Εκκινεί την αναπαραγωγή του τρέχοντος
Play/Pause
(Αναπαραγωγή/παύσ πολυμέσου. Το κουμπί αυτό λειτουργεί και ως
κουμπί προσωρινής διακοπής της
η)
αναπαραγωγής.
Κουμπί γρήγορης
κίνησης προς τα
εμπρός

Σας μετακινεί προς το τέλος του τρέχοντος
πολυμέσου (βίντεο, DVD, μουσική κ.ο.κ.).

Replay (Επανάληψη) Σας μετακινεί προς την αρχή του τρέχοντος
πολυμέσου (κατά 7 δευτερόλεπτα στην
αναπαραγωγή βίντεο ή κατά ένα μουσικό κομμάτι
ή κατά ένα κεφάλαιο DVD κάθε φορά).
Διακόπτει την αναπαραγωγή του τρέχοντος
Κουμπί STOP
πολυμέσου.
(Διακοπή)
Skip (Παράλειψη)

Σας μετακινεί προς το τέλος του τρέχοντος
πολυμέσου (κατά 30 δευτερόλεπτα στην
αναπαραγωγή βίντεο ή κατά ένα μουσικό κομμάτι
ή κατά ένα κεφάλαιο DVD).

Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Ορισμένα μοντέλα περιλαμβάνουν τηλεχειριστήριο, με το οποίο μπορείτε
να ελέγχετε κάποιες από τις λειτουργίες του υπολογιστή από απόσταση.
■ Το τηλεχειριστήριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με αυτόν τον
υπολογιστή.
■ Μερικά προγράμματα εφαρμογών ενδέχεται να μην υποστηρίζουν
λειτουργίες μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Περιοχή λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου
Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς τον υπολογιστή και κατόπιν πατήστε
ένα κουμπί του. Η γωνία και η απόσταση λειτουργίας περιγράφονται κατωτέρω.
Απόσταση

Μικρότερη από 5 μέτρα από τον ενσωματωμένο
δέκτη υπερύθρων.

Γωνία

Μικρότερη από 30 μοίρες περίπου οριζόντια και
15 μοίρες περίπου κατακόρυφα, εκατέρωθεν της
ευθείας που συνδέει το τηλεχειριστήριο με τον
ενσωματωμένο δέκτη υπερύθρων.

Εγχειρίδιο χρήσης
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30 μοίρες
15 μοίρες
(Κάθετα)
Ενσωματωμένος
δέκτης υπερύθρων

30 μοίρες

5 μέτρα

Τηλεχειριστήριο

Περιοχή λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου

Ακόμη και εντός της περιοχής καλής λειτουργίας που περιγράφεται
παραπάνω, το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία ή
να μη λειτουργεί σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις:
■ Εάν υπάρχει φυσικό εμπόδιο ανάμεσα στο δέκτη υπερύθρων του
υπολογιστή και το τηλεχειριστήριο.
■ Όταν ο δέκτης υπερύθρων φωτίζεται από άμεσο ηλιακό φως ή ισχυρό
φωτισμό φθορισμού.
■ Όταν η πρόσοψη του δέκτη υπερύθρων του υπολογιστή ή του πομπού
υπερύθρων του τηλεχειριστηρίου είναι βρώμικη.
■ Όταν υπάρχουν κι άλλοι υπολογιστές που χρησιμοποιούν
τηλεχειριστήριο υπερύθρων, κοντά στον υπολογιστή σας.
■ Όταν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι εκφορτισμένες

Εγχειρίδιο χρήσης
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Τοποθέτηση/αφαίρεση μπαταριών
Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, θα πρέπει προηγουμένως να
τοποθετήσετε τις μπαταρίες τύπου CR2016 που το συνοδεύουν. Οι
διαδικασίες τοποθέτησης και αφαίρεσης των μπαταριών εξαρτώνται από
τον τύπο του εκάστοτε τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τον τύπο του
τηλεχειριστηρίου και κατόπιν τοποθετήστε ή αφαιρέστε τις μπαταρίες,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες.
Φυλάσσετε τις μπαταρίες, που προορίζονται για το τηλεχειριστήριό σας,
μακριά από τα παιδιά.
Εάν ένα παιδί καταπιεί μια μπαταρία, το παιδί ενδέχεται να αισθανθεί δυσκολία
στην αναπνοή. Σε μια τέτοια περίπτωση, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό.
Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο, τηρείτε τις
παρακάτω προφυλάξεις.
■ Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες τύπου διαφορετικού από εκείνου που
καθορίζεται.
■ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+ ή -).
■ Μην εκφορτίζετε, μη θερμαίνετε, μην αποσυναρμολογείτε, μη
βραχυκυκλώνετε και μην εκθέτετε σε γυμνή φλόγα τις μπαταρίες.
■ Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες των οποίων η συνιστώμενη ημερομηνία
λήξης έχει παρέλθει ή οι οποίες είναι τελείως εκφόρτιστες.
■ Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές και
καινούργιες μπαταρίες, ταυτόχρονα.
■ Μη μεταφέρετε τις μπαταρίες μαζί με μεταλλικά κολιέ, καρφίτσες
μαλλιών ή άλλα μεταλλικά αξεσουάρ.
■ Όταν αποθηκεύετε ή απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες,
καλύπτετε τους πόλους τους (+ και -) με μονωτική ή άλλη αυτοκόλλητη
ταινία για να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα.
Εάν δεν τηρείτε τις προφυλάξεις αυτές, ενδέχεται να συμβεί υπερθέρμανση,
διαρροή ηλεκτρολύτη ή έκρηξη. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την
πρόκληση εγκαυμάτων ή άλλων σωματικών βλαβών. Εάν πέσει
ηλεκτρολύτης από τις μπαταρίες επάνω στο δέρμα ή τα ρούχα σας,
ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με καθαρό νερό. Εάν πέσει
ηλεκτρολύτης από τις μπαταρίες στα μάτια σας, ξεπλύντε τα αμέσως με
καθαρό νερό και επισκεφτείτε έναν γιατρό. Μην αγγίζετε τον ηλεκτρολύτη
από μπαταρίες, που έχει πέσει πάνω σε όργανα ή συσκευές, με γυμνά
χέρια. Καθαρίστε τα χυμένα υγρά με ένα πανί ή απορροφητικό χαρτί.

Τύπος μπαταρίας που χρησιμοποιείται στο τηλεχειριστήριο
Όταν οι παρεχόμενες μπαταρίες εξαντληθούν, αντικαταστήστε τις με
κατάλληλες μπαταρίες. Υπάρχει διαθέσιμος ο τύπος μπαταριών CR2016.
Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων τύπων μπαταριών.
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Τοποθέτηση των μπαταριών
1. Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών στο πίσω μέρος του
τηλεχειριστηρίου.
Καπάκι μπαταριών

Άνοιγμα του καπακιού μπαταριών

2. Φροντίστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες με σωστή πολικότητα. Πιέστε
την μπαταρία προς τα κάτω στον αναστολέα και έπειτα, ωθήστε την
προς τα εμπρός για να χωρέσει στη θήκη των μπαταριών.

Αναστολέας

Μπαταρία

Τοποθέτηση των μπαταριών

3. Κλείστε το καπάκι των μπαταριών. Κλείστε το καπάκι καλά, μέχρις ότου
"κουμπώσει" στη θέση του με ένα κλικ.

Κλείσιμο του καπακιού των μπαταριών

Αντικατάσταση των μπαταριών
Όταν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εκφορτιστούν, το τηλεχειριστήριο
ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή να λειτουργεί μόνο σε μικρή απόσταση
από τον υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προμηθευτείτε
καινούριες μπαταρίες με τις οποίες θα αντικαταστήσετε τις άδειες.
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Τηλεχειριστήριο λεπτού σχήματος
1. Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Κρατήστε πατημένο προς τα κάτω τον αναστολέα και μετακινήστε την
μπαταρία έξω από τη θήκη.

Αναστολέας

Μπαταρία

Αφαίρεση των μπαταριών

3. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θέση της. Φροντίστε να τοποθετήσετε
τις μπαταρίες με σωστή πολικότητα. Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω
στον αναστολέα και έπειτα, ωθήστε την προς τα εμπρός για να χωρέσει
στη θήκη των μπαταριών.
4. Κλείστε το καπάκι των μπαταριών. Κλείστε το καπάκι καλά, μέχρις ότου
"κουμπώσει" στη θέση του με ένα κλικ.

Τοποθέτηση τηλεχειριστηρίου λεπτού σχήματος
Εισαγωγή τηλεχειριστηρίου λεπτού σχήματος
Για να εισαγάγετε το τηλεχειριστήριο λεπτού σχήματος, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα.
1. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή καρτών ExpressCard είναι κενή.
2. Τοποθετήστε την μπροστινή πλευρά προς τα επάνω και εισάγετε το
τηλεχειριστήριο λεπτού σχήματος.

Τηλεχειριστήριο
λεπτού σχήματος

Εισαγωγή του τηλεχειριστηρίου λεπτού σχήματος

3. Ωθήστε προσεκτικά για να διασφαλίσετε την καλή σύνδεση.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Αφαίρεση τηλεχειριστηρίου λεπτού σχήματος
Για να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο λεπτού σχήματος, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα.
1. Πιέστε ελαφρά το τηλεχειριστήριο λεπτού σχήματος για να το κάνετε να
προεξέχει.
2. Πιάστε το τηλεχειριστήριο λεπτού σχήματος και τραβήξτε το προς τα έξω.
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Κεφάλαιο 3
Ξεκινώντας
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες για να ξεκινήσετε με τη
χρήση του υπολογιστή σας. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
Επίσης, μην αμελήσετε να ανατρέξετε στο Εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλείας
και άνεσης. Το εγχειρίδιο αυτό, που συνοδεύει τον υπολογιστή, παρέχει
πληροφορίες σχετικά με την αστική ευθύνη του κατασκευαστή για τη
συσκευή αυτή.
■
■
■
■
■
■
■
■

Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Σύνδεση του τροφοδοτικού
Άνοιγμα της ενσωματωμένης οθόνης
Έναρξη λειτουργίας
Εγκατάσταση των Windows Vista™
Τερματισμός λειτουργίας
Επανεκκίνηση
Επιλογές αποκατάστασης συστήματος και αποκατάσταση του
προεγκατεστημένου λογισμικού

Όλοι οι χρήστες πρέπει να βεβαιώνονται ότι έχουν διαβάσει την ενότητα
"Εγκατάσταση των Windows® Vista".

Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Παραλείψτε αυτή την ενότητα, εάν παραλάβατε τον υπολογιστή σας με
τοποθετημένη την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για να εγκαταστήσετε την
επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
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■ Η μπαταρία είναι τύπου ιόντων λιθίου, η οποία είναι δυνατόν να εκραγεί
εάν δεν τοποθετηθεί, χρησιμοποιηθεί, διακινηθεί ή απορριφθεί σωστά.
Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές
οδηγίες ή κανονισμούς. Αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με μπαταρίες
του τύπου που συνιστά η TOSHIBA.
■ Μην αγγίζετε το σύρτη απασφάλισης της μπαταρίας, όταν κρατάτε τον
υπολογιστή. Διαφορετικά, ενδέχεται να τραυματιστείτε από την πτώση
της μπαταρίας που θα οφείλεται στην ακούσια απασφάλιση του σύρτη.
■ Μην πατάτε το κουμπί ρεύματος προτού εγκαταστήσετε την
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
1. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.
2. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή.
3. Τοποθετήστε την μπαταρία. Ο σύρτης απασφάλισης μπαταρίας θα
"κουμπώσει" στη θέση του με ένα "κλικ".
4. Ασφαλίστε το κλείδωμα απασφάλισης μπαταρίας για να διασφαλίσετε
ότι η μπαταρία είναι ασφαλισμένη στη θέση της. Αργότερα, όταν
θελήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, θα πρέπει να απασφαλίσετε
αυτό το κλείδωμα πρώτα.

Σύρτης
απασφάλισης
μπαταρίας

Ασφάλεια
μπαταρίας

Ασφάλιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στη θέση της

Σύνδεση του τροφοδοτικού
Η σύνδεση του τροφοδοτικού γίνεται όταν πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία
ή εάν θέλετε να τροφοδοτείτε τον υπολογιστή με ρεύμα από το δίκτυο.
Αυτός είναι επίσης ο ταχύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε διότι, για να
μπορέσετε να τροφοδοτήσετε τον υπολογιστή σας με ρεύμα από τη
μπαταρία, η μπαταρία θα πρέπει προηγουμένως να φορτιστεί.
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Το τροφοδοτικό συνδέεται σε οποιοδήποτε δίκτυο με τάση που κυμαίνεται
μεταξύ 100 και 240 V στα 50 ή 60 Hz. Για περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με τη χρήση του τροφοδοτικού για τη φόρτιση της μπαταρίας,
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6, Τρόποι παροχής ρεύματος και εκκίνησης.
Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος που
συνοδεύει τον υπολογιστή. Τα άλλα τροφοδοτικά έχουν διαφορετικές τάσεις
και πολικότητες στο βύσμα και η τυχόν χρήση τους ενδέχεται να οδηγήσει
στην παραγωγή θερμότητας ή καπνού ή ακόμη και να προκαλέσει
ανάφλεξη ή ρήξη.
■ Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό που συνοδεύει τον υπολογιστή
σας ή ένα εγκεκριμένο συμβατό τροφοδοτικό. Τυχόν χρήση μη
συμβατού τροφοδοτικού είναι δυνατό να προκαλέσει ζημιά στον
υπολογιστή σας. Η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν
ζημίες που τυχόν προκληθούν από μη συμβατό τροφοδοτικό.
■ Όταν συνδέετε το τροφοδοτικό με τον υπολογιστή, ακολουθείτε πάντα τα
βήματα με την ίδια σειρά που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο χρήσης. Η
σύνδεση του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα θα πρέπει να είναι το
τελευταίο βήμα, διαφορετικά το βύσμα εξόδου συνεχούς ρεύματος του
τροφοδοτικού ενδέχεται να διατηρεί ηλεκτρικό φορτίο και να σας
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή μικρές σωματικές βλάβες εάν το αγγίξετε.
Ως γενική προφύλαξη ασφαλείας, αποφεύγετε να αγγίζετε μεταλλικά μέρη.
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό.

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος στο τροφοδοτικό

2. Συνδέστε το βύσμα παροχής συνεχούς ρεύματος του τροφοδοτικού
στην υποδοχή DC IN 19V που βρίσκεται στο πίσω μέρος του
υπολογιστή.
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Σύνδεση του τροφοδοτικού με τον υπολογιστή

3. Βάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος σε μια ενεργή πρίζα.

Άνοιγμα της ενσωματωμένης οθόνης
Η οθόνη περιστρέφεται ως προς την άρθρωση και μπορεί να πάρει
διάφορες γωνίες για τη βελτιστοποίηση της ορατότητας.
1. Ανασηκώστε την ενσωματωμένη οθόνη και ρυθμίστε την στην οπτική
γωνία που σας βολεύει καλύτερα.
Ανοίγετε και κλείνετε την ενσωματωμένη οθόνη με την απαιτούμενη
προσοχή. Το τυχόν βίαιο άνοιγμα ή κλείσιμο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά
στον υπολογιστή.

Άνοιγμα της ενσωματωμένης οθόνης
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Έναρξη λειτουργίας
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος έναρξης λειτουργίας του
υπολογιστή.
Εάν θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία για πρώτη φορά, μην τερματίσετε
τη λειτουργία του προτού εγκατασταθεί το λειτουργικό σύστημα. Ανατρέξτε
στην ενότητα Εγκατάσταση των Windows Vista™.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας του υπολογιστή για
2-3 δευτερόλεπτα.

Έναρξη λειτουργίας

Εγκατάσταση των Windows Vista™
Όταν θέτετε τον υπολογιστή για πρώτη φορά σε λειτουργία, η αρχική οθόνη
του υπολογιστή δείχνει το λογότυπο οθόνης εκκίνησης των Microsoft®
Windows Vista™.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά τους όρους της ˘äĺéáň ×ńŢóçň
Ôĺëéęďý ×ńŢóôç ôůí Windows.

Τερματισμός λειτουργίας
Ο τερματισμός λειτουργίας μπορεί να γίνει με μια από τις παρακάτω
εντολές: Σβήσιμο (Επανεκκίνηση), Αδρανοποίηση ή Προσωρινή
απενεργοποίηση.
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Εντολή "Τερματισμός λειτουργίας" (επανεκκίνηση)
Όταν ο υπολογιστής τίθεται εκτός λειτουργίας με αυτόν τον τρόπο, δεν
αποθηκεύονται δεδομένα και ο υπολογιστής επανεκκινείται εμφανίζοντας
την κεντρική οθόνη του λειτουργικού συστήματος.
1. Εάν έχετε εισαγάγει δεδομένα, αποθηκεύστε τα στο σκληρό δίσκο.
2. Βεβαιωθείτε ότι κάθε δραστηριότητα πρόσβασης στο δίσκο ή στη
δισκέτα έχει τελειώσει και κατόπιν αφαιρέστε το δίσκο CD/DVD από την
αντίστοιχη μονάδα.
Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης μονάδας σκληρού
δίσκου και οπτικών μέσων αποθήκευσης είναι σβηστές. Εάν θέσετε τον
υπολογιστή εκτός λειτουργίας ενόσω γίνεται πρόσβαση σε δίσκο, ενδέχεται
να χάσετε δεδομένα ή να προκαλέσετε ζημιά στο μέσο αποθήκευσης.
3. Κάντε κλικ στο
και κατόπιν στο εικονίδιο βέλους
που βρίσκεται
στο κουμπί διαχείρισης ενέργειας
. Από την
αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε Τερματισμός λειτουργίας.
4. Θέστε τις τυχόν περιφερειακές συσκευές εκτός λειτουργίας.
Μη θέτετε τον υπολογιστή ή τις συσκευές ξανά σε λειτουργία αμέσως μετά
τον τερματισμό λειτουργίας του(ς). Περιμένετε λίγο μέχρις ότου εκφορτιστούν
πλήρως όλοι οι πυκνωτές των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων τους.

Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης
Εάν πρέπει να διακόψετε την εργασία σας, μπορείτε να θέσετε τον
υπολογιστή εκτός λειτουργίας χωρίς να κλείσετε το λογισμικό στο οποίο
εργάζεστε. Τα δεδομένα διατηρούνται στην κύρια μνήμη του υπολογιστή.
Μόλις ξαναθέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία, μπορείτε να συνεχίσετε
την εργασία σας από το σημείο που είχατε σταματήσει.
■ Όταν χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό γενικής χρήσης, ο υπολογιστής
μεταβαίνει σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ανάλογα με τις
ρυθμίσεις στις "Επιλογές ενέργειας".
■ Για να επανέλθετε σε κανονική κατάσταση λειτουργίας από την
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί
ρεύματος ή οποιοδήποτε πλήκτρο. Η τελευταία ενέργεια θα έχει
αποτέλεσμα μόνον εφ' όσον έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία
αφύπνισης από το πληκτρολόγιο στο βοηθητικό πρόγραμμα "HW Setup".
■ Εάν ο υπολογιστής εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση προσωρινής
απενεργοποίησης τη στιγμή που μια εφαρμογή δικτύου είναι ενεργή, η
εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην αποκατασταθεί μόλις ο υπολογιστής
αφυπνισθεί από την κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης.
■ Για να αποτρέψετε την αυτόματη μετάβαση του υπολογιστή σας σε
κατάσταση Προσωρινής απενεργοποίησης, απενεργοποιήστε τη
δυνατότητα αυτή μέσα από τις "Επιλογές ενέργειας". Ωστόσο, με την
ενέργεια αυτή, θα ακυρώσετε τη συμμόρφωση του υπολογιστή σας με
τα πρότυπα Energy Star.
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■ Προτού μεταβείτε σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης,
βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα σας.
■ Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε κάρτα επέκτασης μνήμης ενόσω ο
υπολογιστής είναι σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης. Σε μια
τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον υπολογιστή ή
στην κάρτα επέκτασης μνήμης.
■ Μην αφαιρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενόσω ο υπολογιστής
βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης (εκτός εάν ο
υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από το δίκτυο). Σε μια τέτοια
περίπτωση, τα δεδομένα στη μνήμη θα χαθούν.

Πλεονεκτήματα της κατάστασης προσωρινής
απενεργοποίησης
Η κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης προσφέρει τα εξής
πλεονεκτήματα:
■ Επαναφορά του προηγούμενου περιβάλλοντος εργασίας πιο γρήγορα
απ' ό,τι σε κατάσταση αδρανοποίησης.
■ Με τον τερματισμό λειτουργίας του συστήματος όταν δεν υπάρχει καμία
δραστηριότητα στο πληκτρολόγιο/ποντίκι ή πρόσβαση στο υλικό για το
χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στη λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης, εξοικονομείται ρεύμα στην μπαταρία.
■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα τερματισμού λειτουργίας
με το κλείσιμο της ενσωματωμένης οθόνης.

Μετάβαση σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης
Μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης με
έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους:
■ Κάντε κλικ στο Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας
(
) που βρίσκεται στα κουμπιά διαχείρισης ενέργειας (
).
Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί στις Επιλογές
παροχής ενέργειας (για πρόσβαση, επιλέξτε διαδοχικά
 Πίνακας
Ελέγχου  Σύστημα και Συντήρηση  Επιλογές ενέργειας).
■ Κάντε κλικ στο
και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας
που βρίσκεται στα κουμπιά διαχείρισης ενέργειας
,ή
κάντε κλικ στο κουμπί με το βέλος
και επιλέξτε Προσωρινή
απενεργοποίηση από το μενού.
■ Κλείστε την ενσωματωμένη οθόνη. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να
είναι ενεργοποιημένη. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη βοηθητική
εφαρμογή Επιλογές ενέργειας (για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή,
επιλέξτε διαδοχικά
 Πίνακας Ελέγχου  Σύστημα και
Συντήρηση  Επιλογές ενέργειας).
Μόλις θέσετε ξανά τον υπολογιστή σε λειτουργία, θα μπορείτε να
συνεχίσετε την εργασία σας από εκεί που την είχατε σταματήσει όταν είχατε
τερματίσει τη λειτουργία του υπολογιστή.
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Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης
και με τη συντόμευση Fn + F3. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο Κεφάλαιο 5, To Πληκτρολόγιο.
■ Όταν η λειτουργία του υπολογιστή έχει τερματιστεί σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης, η ενδεικτική λυχνία ρεύματος
αναβοσβήνει πορτοκαλί.
■ Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί τροφοδοτούμενος με ρεύμα από την
μπαταρία, μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας τερματίζοντας
τη λειτουργία του σε κατάσταση αδρανοποίησης. Στην κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης, καταναλώνεται περισσότερο ρεύμα.

Περιορισμοί της κατάστασης προσωρινής
απενεργοποίησης
Η λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης δεν ενεργοποιείται στις εξής
συνθήκες:
■ Όταν θέσετε το σύστημα σε λειτουργία αμέσως μετά από τον
τερματισμό λειτουργίας του.
■ Όταν τα κυκλώματα της μνήμης εκτεθούν σε στατικό ηλεκτρισμό ή
ηλεκτρικό θόρυβο.

Αδρανοποίηση
Όταν τερματίζετε τη λειτουργία του υπολογιστή σε κατάσταση αδρανοποίηση,
το περιεχόμενο της μνήμης αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο. Την επόμενη
φορά που θα τεθεί ξανά σε λειτουργία ο υπολογιστής, επανέρχεται στην
κατάσταση πριν από τον τερματισμό λειτουργίας. Στην κατάσταση
αδρανοποίησης, δεν αποθηκεύεται η κατάσταση των περιφερειακών συσκευών.
■ Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας. Κατά τη μετάβαση σε κατάσταση
αδρανοποίησης, το περιεχόμενο της μνήμης του υπολογιστή
αποθηκεύεται στη μονάδα σκληρού δίσκου. Ωστόσο, για λόγους
ασφαλείας, καλύτερα να αποθηκεύετε οι ίδιοι τα δεδομένα σας.
■ Εάν αφαιρέσετε την μπαταρία ή αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό προτού
ολοκληρωθεί η αποθήκευση, τα δεδομένα θα χαθούν. Περιμένετε μέχρις
ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία της ενσωματωμένης μονάδας σκληρού
δίσκου.
■ Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε κάρτα επέκτασης μνήμης ενόσω ο
υπολογιστής είναι σε κατάσταση αδρανοποίησης. Σε μια τέτοια
περίπτωση, τα δεδομένα θα χαθούν.

Πλεονεκτήματα της κατάστασης αδρανοποίησης
Η εντολή Αδρανοποίηση προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:
■ Όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας πέσει "επικίνδυνα" και
τερματιστεί αυτόματα η λειτουργία του υπολογιστή, τα δεδομένα
αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο.
■ Αμέσως μόλις θέσετε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία, επανέρχεστε
στο προηγούμενο περιβάλλον εργασίας σας.
Εγχειρίδιο χρήσης
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■ Με τον τερματισμό λειτουργίας του συστήματος όταν δεν υπάρχει καμία
δραστηριότητα στο πληκτρολόγιο/ποντίκι ή πρόσβαση στο υλικό για το
χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στη ρύθμιση "Σύστημα σε νάρκη",
εξοικονομείται ρεύμα στην μπαταρία.
■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα τερματισμού λειτουργίας
με το κλείσιμο της ενσωματωμένης οθόνης.

Μετάβαση σε κατάσταση αδρανοποίησης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης και με τη
συντόμευση Fn + F4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
Κεφάλαιο 5, To Πληκτρολόγιο.
Για να μεταβείτε σε κατάσταση αδρανοποίησης, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
1. Κάντε κλικ στο
.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλους
που βρίσκεται στο κουμπί
διαχείρισης ενέργειας
.
3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε Αδρανοποίηση.

Αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αδρανοποίησης
Ο υπολογιστής θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αδρανοποίησης μόλις
πατήσετε το κουμπί ρεύματος ή κλείσετε την ενσωματωμένη οθόνη.
Προηγουμένως, όμως, θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις
σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:
1. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου.
2. Ανοίξτε το Σύστημα και Συντήρηση και κατόπιν ανοίξτε το Επιλογές
παροχής ενέργειας.
3. Επιλέξτε Επιλογή της ενέργειας του κουμπιού τροφοδοσίας.
4. Ενεργοποιήστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αδρανοποίησης στα Κατά το
πάτημα του κουμπιού ρεύματος και Κατά το κλείσιμο της οθόνης.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών.

Αποθήκευση δεδομένων σε κατάσταση προσωρινής
αδρανοποίησης
Όταν θέτετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας σε κατάσταση
αδρανοποίησης, ο υπολογιστής αποθηκεύει το τρέχον περιεχόμενο της
μνήμης στο σκληρό δίσκο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής, η
ενδεικτική λυχνία μονάδας σκληρού δίσκου θα είναι αναμμένη.
Μόλις θέσετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και το περιεχόμενο της
μνήμης έχει πλέον αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο, διακόψτε την παροχή
ρεύματος στις τυχόν περιφερειακές συσκευές.
Μη θέτετε τον υπολογιστή ή τις συσκευές ξανά σε λειτουργία αμέσως μετά
τον τερματισμό λειτουργίας του(ς). Περιμένετε λίγο μέχρις ότου εκφορτιστούν
πλήρως όλοι οι πυκνωτές των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων τους.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Επανεκκίνηση
Υπό ορισμένες συνθήκες, απαιτείται η επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Για παράδειγμα, όταν:
■ Αλλάζετε ορισμένες ρυθμίσεις του υπολογιστή.
■ Συμβεί κάποιο σφάλμα και ο υπολογιστής πάψει να αποκρίνεται στις
εντολές σας μέσω του πληκτρολογίου.
Υπάρχουν οι εξής τρόποι επανεκκίνησης του υπολογιστή:
1. Επιλέξτε
και κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλους
που βρίσκεται στο
. Επιλέξτε Επανεκκίνηση
κουμπί διαχείρισης ενέργειας
από το αναπτυσσόμενο μενού.
2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + Del και κατόπιν επιλέξτε
Επανεκκίνηση από τις επιλογές για την Απενεργοποίηση.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και κρατήστε το πατημένο επί
5 δευτερόλεπτα. Μόλις ο υπολογιστής τεθεί εκτός λειτουργίας,
περιμένετε από δέκα έως δεκαπέντε δευτερόλεπτα προτού τον θέσετε
ξανά σε λειτουργία πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

Επιλογές αποκατάστασης συστήματος και αποκατάσταση
του προεγκατεστημένου λογισμικού
Επιλογές αποκατάστασης του συστήματος
Ένα κρυφό διαμέρισμα περίπου 1,5 GB βρίσκεται στον σκληρό δίσκο για
τις Επιλογές αποκατάστασης συστήματος.
Αυτό το διαμέρισμα αποθηκεύει αρχεία τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την επισκευή του συστήματος σε περίπτωση
προβλήματος.
Το χαρακτηριστικό Επιλογές αποκατάστασης του συστήματος δεν θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν το διαμέρισμα αυτό διαγραφεί.
Το χαρακτηριστικό Επιλογές αποκατάστασης του συστήματος είναι
εγκατεστημένο στο σκληρό δίσκο κατά την αποστολή του από το
εργοστάσιο. Οι Επιλογές αποκατάστασης συστήματος περιλαμβάνουν
εργαλεία για την επιδιόρθωση προβλημάτων εκκίνησης, την εκτέλεση
διαγνωστικών ή την αποκατάσταση του συστήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιδιόρθωση κατά την
εκκίνηση ανατρέξτε στο θέμα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows.
Οι Επιλογές αποκατάστασης συστήματος μπορούν επίσης να εκτελεστούν
χειροκίνητα για την επιδιόρθωση προβλημάτων.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής. Ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
1. Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας.
2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και μόλις εμφανιστεί η οθόνη με το
λογότυπο της TOSHIBA πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο F8.
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3. Θα εμφανιστεί το μενού Επιλογές εκκίνησης για Προχωρημένους.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε Επισκευή
του υπολογιστή σας και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
4. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Η λειτουργία Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας CompletePC των
Windows Vista® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έκδοση Windows Vista®
Business και Ultimate.

Αποκατάσταση του προεγκατεστημένου λογισμικού
Ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, παρέχονται διαφορετικοί τρόποι
για την αποκατάσταση του προεγκατεστημένου λογισμικού:
■ Δημιουργία οπτικών δίσκων αποκατάστασης
■ Αποκατάσταση του προεγκατεστημένου λογισμικού από τους δίσκους
Αποκατάστασης που δημιουργήσατε.
■ Αποκατάσταση του προεγκατεστημένου λογισμικού από τη μονάδα
σκληρού δίσκου Αποκατάστασης.

Δημιουργία οπτικών δίσκων αποκατάστασης
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας δίσκων
Αποκατάστασης.
■ Όταν δημιουργείτε δίσκους αποκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το
τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή.
■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα άλλα προγράμματα, εκτός από το
Recovery Disc Creator.
■ Μην εκτελείτε λογισμικό όπως π.χ. προφύλαξη οθόνης, που επιβαρύνει
σημαντικά τον επεξεργαστή.
■ Χειρίζεστε τον υπολογιστή σε πλήρη ισχύ.
■ Μη χρησιμοποιείτε λειτουργίες εξοικονόμησης ρεύματος.
■ Μην εκτελείτε εγγραφή δίσκων, ενόσω εκτελείται κάποιο λογισμικό
προστασίας από ιούς. Περιμένετε πρώτα να τελειώσει και κατόπιν
απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα προστασίας από ιούς,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ελέγχουν αυτόματα τα αρχεία στο
παρασκήνιο.
■ Μη χρησιμοποιείτε βοηθητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που έχουν στόχο την αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης στη
μονάδα σκληρού δίσκου. Τα προγράμματα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν
αστάθεια στη λειτουργία, καθώς και καταστροφή των δεδομένων.
■ Μην τερματίζετε τη λειτουργία του υπολογιστή και μη μεταβαίνετε σε
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης, ενόσω
εκτελείτε εγγραφή ή επανεγγραφή δίσκων.
■ Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε οριζόντια επιφάνεια και αποφύγετε την
εγγραφή σε χώρους που υπόκεινται σε κραδασμούς όπως π.χ. σε
αεροσκάφη, τρένα ή αυτοκίνητα.
■ Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σας επάνω σε ασταθή τραπέζια ή
άλλου είδους ασταθείς επιφάνειες.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Ένα είδωλο αποκατάστασης του λογισμικού του υπολογιστή σας υπάρχει
αποθηκευμένο στον σκληρό σας δίσκο και μπορεί να αντιγραφεί σε δίσκο
DVD με τα επόμενα βήματα:
1. Ετοιμάστε έναν κενό δίσκο DVD.
2. Η εφαρμογή θα σας δώσει τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια ποικιλία
διαφορετικών μέσων στα οποία είναι δυνατή η αντιγραφή του ειδώλου
συμπεριλαμβανομένων των DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW.
Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι ορισμένοι από τους παραπάνω δίσκους
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης
που υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Συνεπώς, προτού
προχωρήσετε, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα οπτικών δίσκων σας
υποστηρίζει το κενό μέσο της επιλογής σας.
3. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και αφήστε τον να φορτώσει ως
συνήθως από τη μονάδα σκληρού δίσκου το λειτουργικό σύστημα των
Windows Vista®.
4. Τοποθετήστε τον (πρώτο) κενό μέσο στη συρταρωτή υποδοχή δίσκου
της μονάδας οπτικών δίσκων αποθήκευσης.
5. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Recovery Disc Creator στην
επιφάνεια εργασίας των Windows Vista® ή επιλέξτε την εφαρμογή από
το μενού Έναρξη.
6. Αφού ξεκινήσει το Recovery Disc Creator, επιλέξτε τον τύπο μέσου και
τον τίτλο που θέλετε να αντιγράψετε στο μέσο μετά κάντε κλικ στο
κουμπί Create.
7. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Οι δίσκοι Αποκατάστασης δημιουργούνται.

Αποκατάσταση του προεγκατεστημένου λογισμικού από τους
δίσκους Αποκατάστασης που δημιουργήσατε
Αν καταστραφούν τα προεγκατεστημένα αρχεία, θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τους δίσκους αποκατάστασης, για να επαναφέρετε τον
υπολογιστή στην κατάσταση που βρισκόταν κατά την αρχική παράδοσή
του. Για να εκτελέσετε αυτήν την αποκατάσταση, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης ήχου με το συνδυασμό των
πλήκτρων Fn + ESC, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει, για να
ακούγονται οι ήχοι πριν αρχίσει η διαδικασία αποκατάστασης. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5, To Πληκτρολόγιο.
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Σε περίπτωση επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος των
Windows, ο σκληρός δίσκος θα επαναδιαμορφωθεί και όλα τα δεδομένα
που υπάρχουν σε αυτόν θα χαθούν.
1. Τοποθετήστε το δίσκο αποκατάστασης στη μονάδα οπτικών μέσων
αποθήκευσης και θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας.
2. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο F12 στο πληκτρολόγιο, θέστε τον
υπολογιστή σας σε λειτουργία - όταν εμφανιστεί η οθόνη με το
λογότυπο της TOSHIBA, αφήστε το πλήκτρο F12.
3. Με τη βοήθεια των πλήκτρων κατεύθυνσης του δρομέα, επιλέξτε το
εικονίδιο της μονάδας CD-ROM στο μενού. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Boot Priority (Προτεραιότητα
επανεκκίνησης) του κεφαλαίου 7, Βοηθητικά προγράμματα HW Setup &
BIOS Setup.
4. Εμφανίζεται ένα μενού, από το οποίο πρέπει να ακολουθήσετε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αποκατάσταση του προεγκατεστημένου λογισμικού από τη μονάδα
σκληρού δίσκου Αποκατάστασης
Στη μονάδα δεδομένων σας θα βρείτε έναν φάκελο "HDDRecovery". Στο
φάκελο αυτό περιέχονται αρχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αποκατάσταση του συστήματός σας στην αρχική του εργοστασιακή
κατάσταση.
Εάν στη συνέχεια κάνετε πάλι εγκατάσταση στο σκληρό δίσκο, μην κάνετε
αλλαγή, διαγραφή ή προσθήκη διαμερίσεων κατά τρόπο διαφορετικό από
αυτόν που ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, διαφορετικά ενδέχεται να
ανακαλύψετε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για το απαιτούμενο
λογισμικό.
Επιπλέον, εάν χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα διαχείρισης διαμερίσεων
τρίτου κατασκευαστή για να κάνετε επαναδιαμόρφωση των διαμερίσεων
στη μονάδα σκληρού δίσκου, ενδέχεται να ανακαλύψετε ότι είναι αδύνατο
να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας.
Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης ήχου με το συνδυασμό των
πλήκτρων Fn + ESC, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει, για να
ακούγονται οι ήχοι πριν αρχίσει η διαδικασία αποκατάστασης. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5, To Πληκτρολόγιο.
Φροντίστε να έχετε συνδεδεμένο τον προσαρμογέα AC, διαφορετικά
μπορεί να εξαντληθεί η μπαταρία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
αποκατάστασης.
Σε περίπτωση επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος των
Windows, ο σκληρός δίσκος θα επαναδιαμορφωθεί και όλα τα δεδομένα
που υπάρχουν σε αυτόν θα χαθούν.
1. Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας.
2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και μόλις εμφανιστεί η οθόνη με το
λογότυπο της TOSHIBA πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο F8.
Εγχειρίδιο χρήσης
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3. Θα εμφανιστεί το μενού Επιλογές εκκίνησης για Προχωρημένους.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε Επισκευή
του υπολογιστή σας και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
4. Επιλέξτε τη διάταξη πληκτρολογίου που προτιμάτε και πατήστε Next.
5. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία αποκατάστασης,
παρακαλούμε συνδεθείτε ως ενεργός χρήστης με επαρκή δικαιώματα.
6. Κάντε κλικ στην Αποκατάσταση μέσω της μονάδας σκληρού δίσκου της
TOSHIBA στην οθόνη με τις Επιλογές αποκατάστασης του συστήματος.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη στο πλαίσιο
διαλόγου Αποκατάσταση μέσω της μονάδας σκληρού δίσκου της
TOSHIBA.
Θα γίνει επαναφορά του υπολογιστή στην εργοστασιακή του κατάσταση.
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Κεφάλαιο 4
Βασικές αρχές λειτουργίας
Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται πληροφορίες σχετικά με βασικές λειτουργίες,
στις οποίες περιλαμβάνεται η χρήση του TouchPad, του αισθητήρα
δακτυλικού αποτυπώματος (προαιρετικό), της λειτουργίας προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB, της κάμερας web (προαιρετικό), του
εσωτερικού μικροφώνου (προαιρετικό), των μονάδων οπτικών μέσων
αποθήκευσης, του συστήματος ήχου, του μόντεμ, του ασύρματου δικτύου
LAN και του δικτύου LAN. Επίσης, δίδονται χρήσιμες συμβουλές σχετικά με
τη φροντίδα του υπολογιστή σας.

Χρήση του TouchPad
Για να χρησιμοποιήσετε το TouchPad, απλώς αγγίξτε το με την άκρη του
δακτύλου σας και μετακινήστε το δάκτυλό σας προς την κατεύθυνση που
θέλετε να μετακινήσετε το δείκτη της οθόνης.

TouchPad

Κουμπιά
ελέγχου του
TouchPad

Το TouchPad και τα κουμπιά ελέγχου του
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Τα δύο κουμπιά κάτω από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιούνται όπως τα
κουμπιά ενός ποντικιού. Πατήστε το αριστερό για να επιλέξετε ένα στοιχείο
μενού ή να χειριστείτε κείμενο ή γραφικά με το δείκτη. Πατήστε το δεξιό
κουμπί για να εμφανιστεί ένα μενού συντόμευσης ή να εκτελεστεί άλλη
λειτουργία, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείτε.
Μην πιέζετε το TouchPad με υπερβολική δύναμη και μη χρησιμοποιείτε
μυτερά αντικείμενα, όπως π.χ. στυλό διαρκείας, επάνω στην επιφάνειά του.
Το TouchPad ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
Σε μερικές λειτουργίες, μπορείτε απλώς να χτυπήσετε ελαφρά το TouchPad
με την άκρη του δακτύλου σας αντί να κάνετε κλικ με κάποιο από τα
κουμπιά ελέγχου του TouchPad.
Κλικ:
Διπλό κλικ:
Μεταφορά
και απόθεση:

Κύλιση:

Χτυπήστε με την άκρη του δακτύλου σας το TouchPad
μία φορά.
Χτυπήστε με την άκρη του δακτύλου σας το TouchPad
δύο φορές.
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί
ελέγχου του Touchpad με το δείκτη πάνω στο αντικείμενο
που θέλετε να μετακινήσετε και κατόπιν μετακινήστε το
δείκτη για να σύρετε το αντικείμενο.
2. Για να αποθέσετε το αντικείμενο εκεί που θέλετε,
απομακρύνετε το δάκτυλό σας από το Touchpad.
Κάθετα: Μετακινήστε το δάκτυλό σας προς τα επάνω ή
προς τα κάτω, στη δεξιά άκρη του TouchPad.
Οριζόντια: Μετακινήστε το δάκτυλό σας προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά, κατά μήκος της κάτω άκρης
του TouchPad.

Χρήση του αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος
(προαιρετικό)
Μερικά μοντέλα της σειράς διαθέτουν εγκατεστημένο ένα βοηθητικό
πρόγραμμα αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εγγραφή και
αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Με την καταχώρηση του
αναγνωριστικού και του κωδικού πρόσβασης στη συσκευή ελέγχου
ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, δε θα χρειάζεται πλέον να
πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης μέσω του πληκτρολογίου. Με ένα
απλό πέρασμα του δακτύλου σας πάνω στον αισθητήρα δακτυλικού
αποτυπώματος, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:
■ Έναρξη σύνδεσης με τα Windows και πρόσβαση σε ασφαλή αρχική
σελίδα μέσω του Internet Explorer.
■ Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση αρχείων και φακέλων και
αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά.
■ Απενεργοποίηση της προστασίας οθόνης με κωδικό πρόσβασης, κατά
την επαναφορά από τον τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ρεύματος
(κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης).
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■ Δυνατότητα εκκίνησης πριν το λειτουργικό σύστημα και λειτουργία
εκκίνησης με ένα απλό άγγιγμα.
■ Έλεγχος ταυτότητας του κωδικού πρόσβασης χρήστη και του κωδικού
πρόσβασης της μονάδας σκληρού δίσκου κατά την εκκίνηση του
υπολογιστή.
Με τον όρο "απλό πέρασμα" υποδηλώνεται η διαδικασία ανάγνωσης ενός
δακτυλικού αποτυπώματος από τον αισθητήρα.

Τρόπος κίνησης του δακτύλου επάνω στον αισθητήρα
Για να περάσετε το δάκτυλό σας πάνω στον αισθητήρα για την καταχώριση
ή την αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος, προκειμένου να
ελαχιστοποιήσετε τις αποτυχίες του ελέγχου ταυτότητας, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Ευθυγραμμίστε την πρώτη άρθρωση του δακτύλου στο μέσον του
αισθητήρα. Αγγίξτε ελαφρά τον αισθητήρα και μετακινήστε το δάκτυλο
οριζόντια προς τα μέρος σας.
2. Καθώς αγγίζετε τον αισθητήρα, μετακινήστε το δάκτυλο προς το μέρος
σας έτσι ώστε να διακρίνετε σταδιακά την επιφάνεια του αισθητήρα.
3. Βεβαιωθείτε ότι το κέντρο του δακτυλικού αποτυπώματος βρίσκεται
πάνω στον αισθητήρα, κατά το πέρασμα του δακτύλου.

Περάστε το δάκτυλό σας επάνω από τον αισθητήρα αναγνώρισης
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■ Αποφύγετε να κρατάτε το δάκτυλο υπερβολικά άκαμπτο ή να το
πιέζετε με υπερβολική δύναμη κατά το πέρασμα:
Η ανάγνωση του δακτυλικού αποτυπώματος ενδέχεται να αποτύχει, εάν
το κέντρο του δακτυλικού αποτυπώματος δεν αγγίζει τον αισθητήρα ή
εάν πιέζετε με δύναμη το δάκτυλό σας πάνω στον αισθητήρα.
Βεβαιωθείτε ότι το κέντρο του δακτύλου σας αγγίζει τον αισθητήρα,
προτού αρχίσετε να το μετακινείτε.
■ Επιβεβαιώστε τη θέση του κέντρου ελίκωσης του δακτυλικού σας
αποτυπώματος, προτού αρχίσετε να μετακινείτε το δάκτυλο:
Το δακτυλικό αποτύπωμα του αντίχειρα έχει μεγαλύτερη ελίκωση,
γεγονός που διευκολύνει την κακή ευθυγράμμιση και τις
παραμορφώσεις. Αυτό θα δυσκολέψει την καταχώρηση και θα μειώσει
τη συχνότητα επιτυχίας ελέγχου ταυτότητας. Επιβεβαιώνετε πάντα τη
θέση του κέντρου ελίκωσης του δακτυλικού σας αποτυπώματος, για να
το μετακινείτε κατά μήκος του κεντρικού άξονα του αισθητήρα.
■ Εάν η ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος δεν είναι επιτυχής:
Υπάρχει πιθανότητα να συναντήσετε αποτυχίες ελέγχου ταυτότητας, εάν
μετακινείτε το δάκτυλο υπερβολικά γρήγορα ή υπερβολικά αργά. Για να
προσαρμόσετε την ταχύτητα μετακίνησης του δακτύλου, ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη.

Παρατηρήσεις σχετικά με τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος
Εάν δεν τηρήσετε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες, ενδέχεται να
προκληθεί (1) ζημιά στον αισθητήρα ή αστοχία του, (2) προβλήματα στην
αναγνώριση του δακτυλικού αποτυπώματος ή μείωση της συχνότητας
επιτυχούς αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος.
■ Μην γρατζουνάτε και μην πιέζετε τον αισθητήρα με τα νύχια σας ή με
σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
■ Μην πιέζετε τον αισθητήρα με δύναμη.
■ Μην αγγίζετε τον αισθητήρα με βρεγμένο δάκτυλο ή υγρά αντικείμενα.
Διατηρείτε την επιφάνεια του αισθητήρα καθαρή και χωρίς υδρατμούς.
■ Μην αγγίζετε τον αισθητήρα με βρώμικο δάκτυλο. Τα μικροσκοπικά
σωματίδια σκόνης που υπάρχουν στο βρώμικο δάκτυλο ενδέχεται να
γρατζουνίσουν τον αισθητήρα.
■ Μην κολλάτε αυτοκόλλητα και μη γράφετε πάνω στον αισθητήρα.
■ Μην αγγίζετε τον αισθητήρα με δάκτυλο ή άλλο αντικείμενο με
συσσωρευμένο στατικό ηλεκτρισμό.
Προτού βάλετε το δάκτυλό σας πάνω στον αισθητήρα, ανεξάρτητα από το
κατά πόσον πρόκειται για καταχώρηση ή αναγνώριση δακτυλικού
αποτυπώματος, τηρείτε τα εξής:
■ Πλύντε και στεγνώστε σχολαστικά τα χέρια σας.
■ Απομακρύνετε το στατικό ηλεκτρισμό από τα δάκτυλά σας, αγγίζοντας
μια γειωμένη μεταλλική επιφάνεια. Ο στατικός ηλεκτρισμός αποτελεί ένα
σύνηθες αίτιο αστοχιών αισθητήρων, ειδικά σε ξηρές κλιματικές
συνθήκες.
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■ Καθαρίζετε τον αισθητήρα με ένα ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι. Μη
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό για τον καθαρισμό του αισθητήρα
■ Αποφύγετε τις παρακάτω καταστάσεις δακτύλου για καταχώριση ή
αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος, καθώς αυτές ενδέχεται να
οδηγήσουν σε σφάλματα καταχώρισης ή μείωση της συχνότητας
επιτυχούς αναγνώρισης.
■ Μουλιασμένο ή πρησμένο δάκτυλο (π.χ. μετά από μπάνιο)
■ Τραυματισμένο δάκτυλο
■ Υγρό δάκτυλο
■ Βρώμικο ή λαδωμένο δάκτυλο
■ Δάκτυλο με εξαιρετικά ξηρό δέρμα
Για να βελτιώσετε τη συχνότητα επιτυχούς αναγνώρισης δακτυλικού
αποτυπώματος, τηρείτε τα εξής:
■ Καταχωρίστε δύο ή περισσότερα δάκτυλα.
■ Καταχωρίστε επιπρόσθετα δάκτυλα, μετά από συχνές αποτυχημένες
αναγνωρίσεις καταχωρημένων δακτύλων.
■ Ελέγξτε την κατάσταση του δακτύλου σας. Τυχόν διαφοροποίηση της
κατάστασης του δακτύλου σας, όπως π.χ. τραυματισμός, τραχύτητα,
υπερβολική ξηρότητα, υγρασία, χώματα, ακαθαρσίες, λιπαρότητα,
μούλιασμα και πρήξιμο, ενδέχεται να μειώσει τη συχνότητα επιτυχούς
αναγνώρισης. Επίσης, εάν το δάκτυλό σας φθαρεί στο σημείο του
αποτυπώματος ή γίνει λεπτότερο ή παχύτερο, η συχνότητα επιτυχούς
αναγνώρισης ενδέχεται να μειωθεί.
■ Το δακτυλικό αποτύπωμα για κάθε δάκτυλο είναι διαφορετικό από τα
υπόλοιπα και μοναδικό Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε για αναγνώριση
το(α) δάκτυλο(α) που έχετε καταχωρήσει.
■ Ελέγχετε τη θέση και την ταχύτητα κίνησης του δακτύλου επάνω στον
αισθητήρα.
■ Είναι δυνατό να καταχωριστούν μέχρι και 30 - 34 δακτυλικά
αποτυπώματα.
■ Τα δεδομένα δακτυλικών αποτελεσμάτων φυλάσσονται στη μη πτητική
μνήμη του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Συνιστάται η
διαγραφή των δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με το μενού
"Delete" (Διαγραφή) του λογισμικού Fingerprint Software Management
προτού απορρίψετε τον υπολογιστή σας.

Διαγραφή των δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων
Τα αποθηκευμένα δεδομένα δακτυλικών αποτελεσμάτων φυλάσσονται στη
μη πτητική μνήμη του αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος. Σε
περίπτωση μεταβίβασης του υπολογιστή σας σε τρίτους, ή απόρριψής του,
συνιστώνται οι παρακάτω ενέργειες.
1. Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > TrueSuite
Access Manager.
2. Εμφανίζεται η οθόνη TrueSuite Access Manager Fingerprint Software.
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3. Εισάγετε τον κωδικό σας για τα Windows και κάντε κλικ στο κουμπί
Επόμενο για είσοδο στο Control Center (Κέντρο ελέγχου). Ή περάστε
το καταχωρισμένο δάκτυλό σας από τον αισθητήρα για είσοδο στο
Control Center (Κέντρο ελέγχου).
4. Κάντε κλικ στο Delete All Fingerprints (Διαγραφή όλων των
δακτυλικών αποτυπωμάτων).

Περιορισμοί του αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος
■ Πρόκειται για μια συσκευή που συγκρίνει και αναλύει τα μοναδικά
χαρακτηριστικά ενός δακτυλικού αποτυπώματος.
■ Εάν η αναγνώριση δεν είναι εντός των φυσιολογικών πλαισίων ή δεν
είναι επιτυχής εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, στην
οθόνη θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα.
■ Η συχνότητα επιτυχούς αναγνώρισης ενδέχεται να διαφέρει από χρήστη
σε χρήστη.
■ Η TOSHIBA δεν εγγυάται ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία αναγνώρισης
δακτυλικού αποτυπώματος δε θα παρουσιάσει σφάλματα.
■ Η TOSHIBA δεν εγγυάται ότι ο αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος
θα αναγνωρίζει τον καταχωρισμένο χρήστη ή θα απορρίπτει με ακρίβεια
τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες σε κάθε περίπτωση. Η TOSHIBA
δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες ή ζημίες που θα οφείλονται
στη χρήση αυτού του λογισμικού ή βοηθητικού προγράμματος
αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος.

Παρατηρήσεις σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα Fingerprint
■ Εάν η λειτουργία κρυπτογράφησης αρχείων EFS (Encryption File
System) των Windows Vista™’ χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση
ενός αρχείου, το αρχείο δεν είναι δυνατό να κρυπτογραφηθεί περαιτέρω
με τη λειτουργία κρυπτογράφησης του λογισμικού αυτού.
■ Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων
δακτυλικών αποτυπωμάτων ή των πληροφοριών που έχουν
καταχωρηθεί στην τράπεζα κωδικών πρόσβασης.
■ Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού
Import/Export (Εισαγωγή/εξαγωγή) στο λογισμικό Fingerprint Software
Management.
■ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στα αρχεία
Βοήθειας του βοηθητικού προγράμματος Fingerprint. Μπορείτε επίσης
να ασρχίσετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αυτό με την ακόλουθη
μέθοδο:
■ Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > TrueSuite
Access Manager > Document.
■ Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > TrueSuite
Access Manager. Εμφανίζεται η κύρια οθόνη. Κάντε κλικ στην
επιλογή Help (Βοήθεια) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
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Διαδικασία ρυθμίσεων
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας μέσω
δακτυλικού αποτυπώματος, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Καταχώρηση δακτυλικού αποτυπώματος
Καταχωρίστε τα απαραίτητα δεδομένα ελέγχου ταυτότητας με τη βοήθεια
του Fingerprint Enrollment Wizard (Οδηγός καταχώρησης δακτυλικού
αποτυπώματος).
■ Στον έλεγχο ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος,
χρησιμοποιείται το αναγνωριστικό και ο κωδικός πρόσβασης για την
έναρξη σύνδεσης στα Windows. Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός
πρόσβασης για την έναρξη σύνδεσης με τα Windows, θα πρέπει να
ορίσετε έναν πριν από την καταχώρηση.
■ Μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι 30~34 διαφορερικά δακτυλικά
αποτυπώματα.
1. Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > TrueSuite
Access Manager. Ή κάντε διπλό κλικ στο σχετικό εικονίδιο, στη
γραμμή εργασιών των Windows.
2. Εμφανίζεται η οθόνη Enter Windows Password (Εισαγωγή κωδικού των
Windows). Εισάγετε τον κωδικό στο πεδίο Enter Windows Password.
Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
3. Εμφανίζεται η οθόνη Control Center (Κέντρο ελέγχου). Κάντε κλικ στο
εικονίδιο για μη καταχωρισμένα δάκτυλα επάνω από το δάκτυλο.
4. Εμφανίζεται η οθόνη Fingerprint Enrollment (Καταχώριση δακτύλων).
Επιβεβαιώστε το μήνυμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
5. Τότε, θα εμφανιστεί η οθόνη Scanning Practice (Εξάσκηση στη
σάρωση). Μπορείτε να εξασκηθείτε στη σάρωση του δακτύλου σας.
Μόλις ολοκληρώσετε την εξάσκηση στη σάρωση του δακτύλου σας,
κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
6. Εμφανίζεται η οθόνη Fingerprint Image Capture (Λήψη εικόνας
δακτυλικού αποτυπώματος). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και
χρησιμοποιήστε το ίδιο δάκτυλο που είχατε επιλέξει στο Control Center
(Κέντρο ελέγχου) για να το περάσετε τρεις φορές επάνω από τον
αισθητήρα προκειμένου να ληφθούν καλές εικόνες και να καταστεί
δυνατή η δημιουργία του αποτυπώματος.
7. Σε περίπτωση τραυματισμένου δακτύλου ή αποτυχίας του ελέγχου
ταυτότητας, συνιστάται να καταχωρήσετε και άλλο δακτυλικό
αποτύπωμα. Θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: [We recommended
enrolling at least two fingerprint images.] Κάντε κλικ
στο κουμπί OK και επαναλάβετε τα βήματα 3, 4, 5 και 6 με άλλο
δάκτυλο.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Έναρξη σύνδεσης με τα Windows με έλεγχο ταυτότητας μέσω
δακτυλικού αποτυπώματος
Αντί για τη συνήθη έναρξη σύνδεσης στα Windows με το αναγνωριστικό και
τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να κάνετε έναρξη σύνδεσης στα
Windows και με έλεγχο ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος.
Αυτό είναι χρήσιμο ιδιαίτερα όταν πολλού χρήστες χρησιμοποιούν τους
υπολογιστές, αφού η διαδικασία επιλογής χρήστη μπορεί να παραλειφθεί.

Διαδικασία ελέγχου ταυτότητας μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος
1. Εκκινήστε τον υπολογιστή.
2. Τότε, θα εμφανιστεί η οθόνη Logon Authorization (Έλεγχος
ταυτότητας κατά την έναρξη σύνδεσης). Επιλέξτε ένα από τα
καταχωρημένα δάκτυλα και περάστε το πάνω από τον αισθητήρα. Εάν
ο έλεγχος ταυτότητας είναι επιτυχής, θα πραγματοποιηθεί έναρξη
σύνδεσης του χρήστη στα Windows.
■ Εάν ο έλεγχος ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος δεν είναι
επιτυχής, μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον κωδικό
πρόσβασης για έναρξη σύνδεσης στα Windows.
■ Εάν ο έλεγχος ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος δεν είναι
επιτυχής για 5 φορές, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να συνδεθείτε
χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης για έναρξη σύνδεσης στα
Windows. Για να κάνετε έναρξη σύνδεσης στα Windows με κωδικό
πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για έναρξη
σύνδεσης στα Windows στην οθόνη [Ęáëţň Ţńčáôĺ], όπως κάνετε
συνήθως.
■ Εάν ο έλεγχος ταυτότητας δεν είναι εντός των φυσιολογικών πλαισίων ή
δεν είναι επιτυχής εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος,
στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Έλεγχος ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος κατά την
εκκίνηση του συστήματος
Καρτέλα "Γενικά"
Το σύστημα ελέγχου ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος μπορεί
να χρησιμοποιηθεί αντί του συστήματος ελέγχου ταυτότητας μέσω
πληκτρολόγησης κωδικού πρόσβασης χρήστη κατά την εκκίνηση του
υπολογιστή.
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ελέγχου ταυτότητας μέσω
δακτυλικού αποτυπώματος κατά την εκκίνηση και προτιμάτε το σύστημα
ελέγχου ταυτότητας μέσω πληκτρολόγησης κωδικού πρόσβασης, πατήστε
το πλήκτρο BACK SPACE όταν εμφανιστεί η οθόνη Fingerprint System
Boot Authentication. Με τον τρόπο αυτό, θα εμφανιστεί η οθόνη
πληκτρολόγησης του κωδικού πρόσβασης.

Εγχειρίδιο χρήσης
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■ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκκίνησης πριν το λειτουργικό
σύστημα μέσω δακτυλικού αποτυπώματος και την εκτεταμένη
λειτουργία της, δηλ. τη λειτουργία εκκίνησης μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος με ένα απλό άγγιγμα, θα πρέπει προηγουμένως να
έχετε καταχωρίσει έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη. Χρησιμοποιήστε το
βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA HW Setup για να καταχωρίσετε τον
κωδικό πρόσβασης χρήστη.
■ Εάν η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος
αποτύχει περισσότερες από πέντε φορές, θα πρέπει να
πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη ή επόπτη για να
εκκινηθεί ο υπολογιστής.
■ Η μετακίνηση του δακτύλου πρέπει να γίνεται αργά και με σταθερή
ταχύτητα. Εάν αυτό δε βελτιώνει τη συχνότητα επιτυχούς αναγνώρισης,
προσαρμόστε την ταχύτητα κίνησης του δακτύλου σας.
■ Εάν υπάρχουν αλλαγές στο περιβάλλον ή ρυθμίσεις που αφορούν τον
έλεγχο ταυτότητας, θα σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορίες ελέγχου
ταυτότητας όπως π.χ. κωδικό πρόσβασης χρήστη και κωδικό μονάδας
σκληρού δίσκου.

Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας μέσω
δακτυλικού αποτυπώματος κατά την εκκίνηση του
συστήματος
Είναι σημαντικό να καταχωρίσετε πρώτα το δακτυλικό σας αποτύπωμα
μέσα από την εφαρμογή TrueSuite Access Manager πριν να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκκίνησης πριν από το λειτουργικό σύστημα
μέσω δακτυλικού αποτυπώματος και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα, προτού
κάνετε οποιασδήποτε ρυθμίσεις.
1. Περάστε το δάκτυλό σας πάνω από τον αισθητήρα δακτυλικού
αποτυπώματος. Ή πληκτρολογήστε τον κωδικό των Windows και κάντε
κλικ στο κουμπί Επόμενο.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί settings (Ρυθμίσεις).
3. Εμφανίζεται η οθόνη Administrator Settings (Ρυθμίσεις διαχειριστή).
Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στο πλαίσιο ελέγχου "Enable Pre-OS
Fingerprint Authentication" (Ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας
μέσω δακτυλικού αποτυπώματος πριν από το λειτουργικό σύστημα) και
κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Οι τροποποιημένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία εκκίνησης μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος πριν από το λειτουργικό σύστημα θα τεθούν σε ισχύ την
επόμενη φορά που θα εκκινήσετε το σύστημα.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Λειτουργία εκκίνησης μέσω δακτυλικού αποτυπώματος με ένα απλό
άγγιγμα
Καρτέλα "Γενικά"
Πρόκειται για μια δυνατότητα που επιτρέπει στο χρήστη να ολοκληρώνει
τον έλεγχο ταυτότητας τόσο για τον κωδικό πρόσβασης χρήστη (και
προαιρετικά για τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη μονάδας σκληρού
δίσκου και και επόπτη) όσο και για την έναρξη σύνδεσης στα Windows με
μία και μόνη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Για να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία εκκίνησης πριν από το λειτουργικό σύστημα μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος και τη λειτουργία εκκίνησης μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος με ένα απλό άγγιγμα, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε
καταχωρίσει τον κωδικό πρόσβασης χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για
την έναρξη σύνδεσης στα Windows. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό
πρόγραμμα TOSHIBA HW Setup για να καταχωρίσετε τον κωδικό
πρόσβασης χρήστη.
Μόνο μία διαδικασία ελέγχου ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος
απαιτείται για την αντικατάσταση του κωδικού πρόσβασης χρήστη (και, εάν
το επιλέξετε, των κωδικών πρόσβασης χρήστη μονάδας σκληρού δίσκου
και και επόπτη) και του κωδικού πρόσβασης για την έναρξη σύνδεσης
στα Windows.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εκκίνησης μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος με ένα απλό άγγιγμα
Είναι σημαντικό να καταχωρίσετε πρώτα το δακτυλικό σας αποτύπωμα
μέσα από την εφαρμογή TrueSuite Access Manager πριν να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκκίνησης μέσω δακτυλικού αποτυπώματος
με ένα απλό άγγιγμα και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της. Βεβαιωθείτε ότι
έχετε καταχωρίσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα προτού κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις.
1. Περάστε το δάκτυλό σας πάνω από τον αισθητήρα δακτυλικού
αποτυπώματος. Ή πληκτρολογήστε τον κωδικό των Windows και κάντε
κλικ στο κουμπί Επόμενο.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί settings (Ρυθμίσεις).
3. Εμφανίζεται η οθόνη Administrator Settings (Ρυθμίσεις διαχειριστή).
Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στο πλαίσιο ελέγχου "Enable Pre-OS
Fingerprint Authentication" (Ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας
μέσω δακτυλικού αποτυπώματος πριν από το λειτουργικό σύστημα).
4. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στο πλαίσιο ελέγχου
"Enable Single Sign-On Fingerprint Authentication" (Ενεργοποίηση
ελέγχου ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος με μια απλή
σάρωση) και κάντε κλικ στο OK.
Οι τροποποιημένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία εκκίνησης μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος με ένα απλό άγγιγμα θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη φορά
που θα εκκινήσετε το σύστημα.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Περιορισμοί του βοηθητικού προγράμματος Fingerprint
Η TOSHIBA δεν εγγυάται ότι η τεχνολογία αναγνώρισης δακτυλικού
αποτυπώματος Fingerprint είναι απόλυτα ασφαλής ή ότι δε θα παρουσιάσει
σφάλματα. Η TOSHIBA δεν εγγυάται ότι το βοηθητικό πρόγραμμα
Fingerprint θα απορρίπτει με ακρίβεια τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες
σε κάθε περίπτωση. Η TOSHIBA δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες
ή ζημίες που θα οφείλονται στη χρήση του λογισμικού ή του βοηθητικού
προγράμματος Fingerprint.

Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης USB
Ο υπολογιστής σας μπορεί να παράσχει ρεύμα μέσω του διαύλου USB (DC
5 V) στη θύρα USB, ακόμη και όταν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας.
Στον όρο "εκτός λειτουργίας" περιλαμβάνονται οι καταστάσεις προσωρινής
απενεργοποίησης, αδρανοποίησης και τερματισμού λειτουργίας.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για θύρες που
υποστηρίζουν τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης
USB (οι οποίες από εδώ και πέρα θα λέγονται "συμβατές θύρες").
Οι συμβατές θύρες είναι θύρες USB με το εικονίδιο του συμβόλου ( ).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη "λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB" για να φορτίζετε ορισμένες
εξωτερικές συσκευές συμβατές με USB, όπως οι συσκευές κινητού
τηλεφώνου ή οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακής μουσικής.
Ωστόσο, η "λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης USB"
ενδέχεται να μην λειτουργεί με ορισμένες εξωτερικές συσκευές, ακόμη και
αν αυτές πληρούν τις προδιαγραφές USB. Στην περίπτωση αυτή, θέστε τον
υπολογιστή σε λειτουργία για να φορτίσετε τη συσκευή.

Εγχειρίδιο χρήσης
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■ Η "λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης USB"
λειτουργεί μόνο με συμβατές θύρες. Από προεπιλογή, η λειτουργία αυτή
είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να αλλάξετε
το στοιχείο [Disabled] (Ανενεργό) σε [Enabled] (Ενεργό) στην εφαρμογή
HW setup.
■ Όταν η "λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης USB"
οριστεί σε [Enabled] (Ενεργό) στην εφαρμογή HW Setup, θα παρέχεται
ρεύμα μέσω του διαύλου USB (DC 5 V) στις συμβατές θύρες, ακόμη και
όταν ο υπολογιστής τεθεί στην κατάσταση "OFF" (εκτός λειτουργίας).
Ρεύμα μέσω του διαύλου USB (DC 5 V) παρέχεται επίσης στις
εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στις συμβατές θύρες.
Ωστόσο, ορισμένες εξωτερικές συσκευές δεν είναι δυνατό να
φορτιστούν αποκλειστικά από την παροχή ρεύματος μέσω του διαύλου
USB (DC 5 V).
Όσον αφορά τις προδιαγραφές των εξωτερικών συσκευών,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής ή
ελέγξτε προσεκτικά τις προδιαγραφές της εξωτερικής συσκευής πριν
από τη χρήση.
■ Η φόρτιση εξωτερικών συσκευών με τη λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB διαρκεί περισσότερο σε σχέση με
τη φόρτιση των συσκευών αυτών με τους δικούς τους φορτιστές.
■ Εάν εξωτερικές συσκευές συνδεθούν στις συμβατές θύρες ενόσω το
τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, η μπαταρία θα
εκφορτιστεί τελείως ακόμη και αν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας.
Ως εκ τούτου, συνιστούμε να συνδέετε το τροφοδοτικό στον υπολογιστή
όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και
φόρτισης USB.
■ Οι εξωτερικές συσκευές που συνδέονται μέσω λειτουργίας προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB (DC 5 V) που συνδέεται με τη
λειτουργία ON/OFF του υπολογιστή, ενδέχεται να βρίσκονται πάντοτε
σε κατάσταση λειτουργίας.
■ Εάν συμβεί υπερβολική ροή ρεύματος από τις εξωτερικές συσκευές που
συνδέονται με τις συμβατές θύρες, η παροχή ρεύματος μέσω του
διαύλου USB (DC 5 V) ενδέχεται να σταματήσει για λόγους ασφαλείας.
Οι μεταλλικοί συνδετήρες και τα μεταλλικά τσιμπιδάκια για τα μαλλιά θα
δημιουργήσουν θερμότητα εάν έρθουν σε επαφή με τις θύρες USB. Μην
επιτρέπετε στις θύρες USB να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα,
όπως για παράδειγμα κατά τη μεταφορά του υπολογιστή σας στην τσάντα σας.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB στο βοηθητικό πρόγραμμα HW Setup.
Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και
φόρτισης USB του κεφαλαίου 7, Βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA HW
Setup.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Χρήση της κάμερας web (προαιρετικό)
Μερικά μοντέλα της σειράς αυτής είναι εξοπλισμένα με βοηθητική εφαρμογή
για την κάμερα web, η οποία μπορεί να αποτυπώσει ακίνητες εικόνες και
βίντεο. Η κάμερα web θα εκκινεί αυτόματα με την εκκίνηση των Windows.
Παρακαλούμε ξεκολλήστε την προστατευτική πλαστική μεμβράνη προτού
χρησιμοποιήσετε την κάμερα web.
Ενσωματωμένο
μικρόφωνο
Ενδεικτική λυχνία
κάμερας web
Φακός κάμερας web

Χρήση του λογισμικού
Το λογισμικό της κάμερας web έχει προδιαμορφωθεί έτσι ώστε να εκκινείται
όταν ενεργοποιείτε τα Windows Vista. Εάν χρειαστεί να το επανεκκινήσετε,
επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη  'Ολα τα Προγράμματα  Camera
Assistant Software  Camera Assistant Software.
Σύλληψη ακίνητων
εικόνων

Εγγραφή βίντεο

Εγγραφή ήχου

Λειτουργία

Παράθυρο οθόνης

Ανάλυση κάμερας

Εφέ

Εγχειρίδιο χρήσης
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Σύλληψη ακίνητων
εικόνων

Κάντε κλικ για την προβολή μιας
προεπισκόπησης της ληφθείσας εικόνας.
Επίσης, μπορείτε να στείλετε την εικόνα μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εγγραφή βίντεο

Κάντε κλικ για να γίνει προετοιμασία για εγγραφή.
Κάντε πάλι κλικ για να ξεκινήσει η εγγραφή. Άλλη
μία φορά για να σταματήσει η εγγραφή και να
προβληθεί προεπισκόπηση του βίντεο.

Εγγραφή ήχου

Κάντε κλικ για να ξεκινήσει η εγγραφή, κάντε πάλι
κλικ για να σταματήσει και να ακούσετε μια
προεπισκόπηση του αρχείου ήχου.

Λειτουργία

Πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες:
Πληροφορίες, Πρόγραμμα αναπαραγωγής, Εφέ,
Ιδιότητες, Ρυθμίσεις και Βοήθεια.

Πληροφορίες

Εμφανίζει τα στοιχεία του κατασκευαστή του
λογισμικού.

Πρόγραμμα
αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.

Εφέ

Επιλέξτε εικόνες που θα εμφανιστούν στην οθόνη
λήψης.

Ιδιότητες

Από την καρτέλα Options (Επιλογές) επιλέξτε
αντιστροφή, σμίκρυνση/μεγέθυνση, ρυθμό
τρεμοπαίγματος, νυχτερινή λειτουργία και
αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού. Στην καρτέλα
Image (Εικόνα) αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρώματος
και στην καρτέλα Profiles (Προφίλ) αλλάξτε τις
συνθήκες φωτισμού.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε ανάμεσα: στην καρτέλα Options
(Επιλογές) για να αλλάξετε τη θέση της γραμμής
εργαλείων, στην καρτέλα Picture (Εικόνα) για να
ορίσετε επιλογές εξόδου εικόνας όπως μέγεθος,
αρχείο εξαγωγής και θέση αποθήκευσης, στην
καρτέλα Video (Βίντεο) για να επιλέξετε ρυθμίσεις
εξόδου όπως ταχύτητα καρέ, μέγεθος, συμπίεση
και τη διαδρομή αποθήκευσης αρχείων και στην
καρτέλα Audio (Ήχος) για να αλλάξετε τη
συσκευή ήχου, τη συμπίεση ήχου, την ένταση
ήχου και τη διαδρομή αποθήκευσης αρχείων.

Βοήθεια

Εμφανίζει τα αρχεία βοήθειας για το λογισμικό.

Χρήση του μικροφώνου (προαιρετικό)
Μερικά μοντέλα της σειράς αυτής είναι εξοπλισμένα με ένα ενσωματωμένο
μικρόφωνο που χρησιμεύει για την ηχογράφηση μονοφωνικών ήχων στις
εφαρμογές σας. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να δίνετε
φωνητικές εντολές σε εφαρμογές που υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία,
ενδέχεται να παραχθεί "σφύριγμα" υπό ορισμένες συνθήκες. Το σφύριγμα
αυτό συμβαίνει όταν ο ήχος που παράγεται από τα ηχεία λαμβάνεται από το
μικρόφωνο και ενισχύεται εκ νέου προς τα ηχεία, δημιουργώντας έτσι ένα
βρόχο ενίσχυσης.
Ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται συνεχώς, παράγοντας έναν πολύ δυνατό
και οξύτονο θόρυβο. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που συμβαίνει
σε κάθε ηχητικό σύστημα όταν οι ήχοι λαμβάνονται από το μικρόφωνο και
αναπαράγονται στα ηχεία και ταυτόχρονα η ένταση των ηχείων είναι
υπερβολικά υψηλή ή το μικρόφωνο είναι υπερβολικά κοντά στα ηχεία.
Μπορείτε να περιορίσετε το φαινόμενο αυτό ρυθμίζοντας την ένταση των
ηχείων ή με τη λειτουργία αποκοπής (σίγασης) του μικροφώνου στο
παράθυρο "Κεντρική ένταση ήχου". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά
με το παράθυρο "Κεντρική ένταση ήχου", ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης
που συνοδεύει τα Windows.

Χρήση της μονάδας οπτικών μέσων αποθήκευσης
Ο χειρισμός είναι πανομοιότυπος για όλες τις μονάδες οπτικών μέσων
αποθήκευσης. Αυτή η μονάδα πλήρους μεγέθους επιτρέπει την υψηλής
απόδοσης εκτέλεση προγραμμάτων που βασίζονται σε δίσκους CD/DVD.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίσκους των 12 cm (4,72") ή των 8 cm
(3,15") χωρίς προσαρμογέα. Για τη λειτουργία CD/DVD, χρησιμοποιείται
ελεγκτής διασύνδεσης ATAPI. Όταν ο υπολογιστής προσπελαύνει ένα
δίσκο CD/DVD, ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED της μονάδας.
Για προφυλάξεις σχετικά με την εγγραφή δίσκων CD/DVD, ανατρέξτε
επίσης στην ενότητα Εγγραφή δίσκων CD/DVD με μονάδα DVD Super
Multi drive ή μονάδα HD DVD-ROM που υποστηρίζει δίσκους DVD±R DL.

Εισαγωγή δίσκων
Για να εισαγάγετε ένα δίσκο CD/DVD στη μονάδα, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. α. Με τον υπολογιστή σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί εξαγωγής
δίσκου για να ανοίξει μερικώς η συρταρωτή υποδοχή της μονάδας.

Κουμπί εξαγωγής

Πάτημα του κουμπιού εξαγωγής
Εγχειρίδιο χρήσης
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β. Η συρταρωτή υποδοχή της μονάδας δεν ανοίγει με το πάτημα του
κουμπιού εξαγωγής, όταν ο υπολογιστής δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα. Εάν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας, μπορείτε να
ανοίξετε τη συρταρωτή υποδοχή εισάγοντας ένα μακρύ και λεπτό
αντικείμενο (μήκους 15 mm περίπου), όπως π.χ. έναν ισιωμένο
συνδετήρα, μέσα στην οπή εξαγωγής δίσκου που βρίσκεται στα
δεξιά του κουμπιού εξαγωγής δίσκου.

Μη αυτόματο άνοιγμα από την οπή εξαγωγής δίσκου

2. Πιάστε προσεκτικά τη συρταρωτή υποδοχή και τραβήξτε την προς τα
έξω μέχρι να ανοίξει τελείως.

Τράβηγμα της συρταρωτής υποδοχής μέχρι να ανοίξει
Εγχειρίδιο χρήσης
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3. Τοποθετήστε το δίσκο CD/DVD στη συρταρωτή υποδοχή, με την
τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω.

Εισαγωγή δίσκου

Όταν η συρταρωτή υποδοχή δίσκων CD/DVD είναι τελείως ανοικτή, το
άκρο του υπολογιστή προεξέχει ελαφρά πάνω από αυτήν. Συνεπώς, θα
χρειαστεί να στρέψετε το δίσκο CD/DVD υπό γωνία όταν τον τοποθετείτε
πάνω στη συρταρωτή υποδοχή. Όμως, όταν ο δίσκος CD/DVD "καθήσει"
στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι είναι παράλληλος με τη συρταρωτή υποδοχή,
όπως φαίνεται στο σχετικό σχήμα.
■ Μην αγγίζετε το φακό λέιζερ. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να χαλάσει την
ευθυγράμμισή του.
■ Μην επιτρέπετε την εισαγωγή ξένων σωμάτων μέσα στη μονάδα.
Ελέγχετε το πίσω χείλος της συρταρωτής υποδοχής για να βεβαιωθείτε
ότι δε φέρει ακαθαρσίες, προτού την κλείσετε.
4. Πιέστε προσεκτικά στο κέντρο του δίσκου CD/DVD μέχρις ότου τον
αισθανθείτε να "κουμπώνει" στη θέση του με ένα "κλικ". Ο δίσκος
CD/DVD θα πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από την κορυφή του
περιστρεφόμενου άξονα, σε πλήρη επαφή με τη βάση του άξονα.
5. Ωθήστε τη συρταρωτή υποδοχή στο μέσον της για να την κλείσετε.
Πιέστε την υποδοχή προσεκτικά ωσότου ασφαλίσει στη θέση της.
Εάν, κατά το κλείσιμο της συρταρωτής υποδοχής, ο δίσκος DVD/CD δεν
έχει εδραστεί σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο δίσκο. Επίσης, σε
μια τέτοια περίπτωση, η συρταρωτή υποδοχή ενδέχεται να μην ανοίγει
τελείως όταν πατήσετε το κουμπί εξαγωγής δίσκου.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Κλείσιμο της συρταρωτής υποδοχής

Αφαίρεση δίσκων
Για να αφαιρέσετε ένα δίσκο CD/DVD από τη μονάδα, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
Μην πατάτε το κουμπί εξαγωγής ενόσω ο υπολογιστής προσπελαύνει τη
μονάδα. Προτού ανοίξετε τη συρταρωτή υποδοχή, περιμένετε να σβήσει η
ενδεικτική λυχνία της μονάδας οπτικών μέσων αποθήκευσης. Επίσης, εάν ο
δίσκος DVD/CD περιστρέφεται ακόμη όταν ανοίξετε τη συρταρωτή υποδοχή,
περιμένετε να σταματήσει τελείως προτού επιχειρήσετε να τον αφαιρέσετε.
1. Πατήστε το κουμπί εξαγωγής δίσκου για να ανοίξει μερικώς η
συρταρωτή υποδοχή της μονάδας. Τραβήξτε προσεκτικά τη συρταρωτή
υποδοχή προς τα έξω μέχρι να ανοίξει τελείως.
■ Μόλις η συρταρωτή υποδοχή πεταχτεί λίγο προς τα έξω, περιμένετε
λίγο μέχρις ότου σταματήσει να περιστρέφεται ο δίσκος CD/DVD
προτού την τραβήξετε τελείως προς τα έξω.
■ Προτού χρησιμοποιήσετε την οπή εξαγωγής δίσκου, θέστε το σύστημα
εκτός λειτουργίας. Εάν ο δίσκος CD/DVD περιστρέφεται ακόμη όταν
ανοίξετε τη συρταρωτή υποδοχή, ο δίσκος CD/DVD ενδέχεται να
αποσπαστεί από τον άξονα και να σας τραυματίσει.
2. Ο δίσκος CD/DVD προεξέχει ελαφρά από τις πλευρές της συρταρωτής
υποδοχής, για να μπορείτε να τον πιάσετε. Πιάστε προσεκτικά το δίσκο
DVD/CD από τα άκρα του και τραβήξτε τον προς τα επάνω για να τον
αφαιρέσετε.

Εγχειρίδιο χρήσης

4-18

Βασικές αρχές λειτουργίας

Αφαίρεση δίσκου

3. Ωθήστε τη συρταρωτή υποδοχή στο μέσον της για να την κλείσετε.
Πιέστε την υποδοχή προσεκτικά ωσότου ασφαλίσει στη θέση της.

Εγγραφή δίσκων CD/DVD με μονάδα DVD Super Multi drive ή
μονάδα HD DVD-ROM που υποστηρίζει δίσκους DVD±R DL
Μερικά μοντέλα της σειράς αυτής είναι εξοπλισμένα με μονάδα εγγραφής
CD/DVD, μονάδα DVD Super Multi ή μονάδα HD DVD-ROM (που
υποστηρίζει δίσκους DVD±R DL).
Με τη μονάδα DVD-ROM Super Multi ή HD DVD-ROM, μπορείτε να
εγγράφετε δεδομένα σε δίσκους CD-R/RW ή DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM.
Για την εγγραφή δίσκων, έχουν προεγκατασταθεί οι ακόλουθες εφαρμογές:
TOSHIBA Disc Creator και TOSHIBA Direct Disc Writer. Ulead Movie
factory για την TOSHIBA.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Σημαντικό μήνυμα (μονάδα DVD Super Multi ή μονάδα HD DVD-ROM
που υποστηρίζει δίσκους DVD±R DL)
Για να μπορέσετε να εγγράψετε ή να επανεγγράψετε δίσκους CD-R/-RW ή
DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM, θα πρέπει προηγουμένως να διαβάσετε και
να εφαρμόσετε όλες τις οδηγίες προετοιμασίας και χρήσης που
περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η μονάδα
DVD Super Multi ή HD DVD-ROM ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά και
συνεπώς να μην μπορέσετε να εγγράψετε ή να επανεγγράψετε με επιτυχία,
να χάσετε δεδομένα ή να συμβούν άλλες ζημιές.

Πριν από την εγγραφή ή επανεγγραφή
■ Σύμφωνα με τις περιορισμένες δοκιμές συμβατότητας της TOSHIBA,
συνιστούμε τους κατασκευαστές δίσκων CD-R/-RW και DVD-R/+R/RW/+RW/-RAM που αναφέρονται κατωτέρω. Ωστόσο, σε καμία
περίπτωση η TOSHIBA δεν εγγυάται τη λειτουργία, την ποιότητα ή την
απόδοση κάποιων δίσκων. Η ποιότητα των δίσκων είναι δυνατό να
επηρεάσει την ταχύτητα επιτυχούς εγγραφής ή επανεγγραφής.
CD-R:

TAIYO YUDEN Co., Ltd.
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.
Ricoh Co., Ltd.
Hitachi Maxell Ltd.

CD-RW:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.
Ricoh Co., Ltd.

CD-RW υψηλής
ταχύτητας:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.
Ricoh Co., Ltd.

CD-RW υπερυψηλής ταχύτητας:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

DVD-R:

Προδιαγραφές DVD εγγράψιμων δίσκων για
γενική χρήση, έκδοση 2.0
TAIYO YUDEN Co., Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

DVD-R (DL):

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

DVD+R:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.
Ricoh Co., Ltd.

DVD+R (DL):

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

DVD-RW:

Προδιαγραφές DVD επανεγγράψιμων δίσκων,
έκδοση 1.1 ή 1.2
Victor Company of Japan, Ltd. (JVC)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

DVD+RW:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

DVD-RAM:

Προδιαγραφές DVD δίσκων DVD-RAM, έκδοση
2.0, 2.1 ή 2.2
Hitachi Maxell Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Η μονάδα αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει δίσκους που επιτρέπουν την
εγγραφή σε 8πλή ταχύτητα ή παραπάνω (DVD-R, DVD+R, DVD+RW ),
6πλή ταχύτητα ή παραπάνω (DVD-RW)
■ Εάν ο δίσκος είναι κακής ποιότητας ή βρώμικος ή έχει υποστεί ζημιά,
ενδέχεται να ανακύψουν σφάλματα εγγραφής ή επανεγγραφής.
Ελέγχετε το δίσκο για τυχόν ακαθαρσίες ή ζημιές, προτού τον
χρησιμοποιήσετε.
■ Ο πραγματικός αριθμός επανεγγραφών σε δίσκους CD-RW, DVD-RW,
DVD+RW ή
DVD-RAM εξαρτάται από την ποιότητα του δίσκου και τον τρόπο που
τον χρησιμοποιείτε.
■ Υπάρχουν δύο είδη δίσκων DVD-R: για δημιουργία περιεχομένου και
για γενική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους για δημιουργία. Μόνο
δίσκοι για γενική χρήση είναι δυνατό να εγγραφούν από μονάδες
οπτικών μέσων αποθήκευσης που είναι εγκατεστημένες σε
υπολογιστές.
■ Μόνο το Format 1 υποστηρίζεται για DVD-R DL. Συνεπώς, δεν
μπορείτε να ετκελέσετε την επιπρόσθετη εγγραφή. Αν τα δεδομένα σας
είναι κάτω από 4,7GB, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε δίσκους
DVD-R (SL).
■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίσκους DVD-RAM που έχουν αφαιρεθεί
από την κασέτα τους, καθώς και δίσκους DVD-RAM που έχουν
σχεδιαστεί για χρήση χωρίς κασέτα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
δίσκους με χωρητικότητα 2,6GB μονής όψης ή 5,2GB διπλής όψης.
■ Άλλες μονάδες δίσκων DVD-ROM για υπολογιστές ή άλλες συσκευές
αναπαραγωγής δίσκων DVD ενδέχεται να μην μπορούν να διαβάσουν
δίσκους DVD-R/-RW ή DVD+R/+RW.
■ Τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD-R/DVD-R/DVD+R δε
διαγράφονται ούτε ολόκληρα ούτε κατά ένα μέρος αυτών.
■ Τα δεδομένα που διαγράφετε από δίσκους CD-RW, DVD-RW,
DVD+RW και DVD-RAM δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν. Προτού
διαγράψετε ένα δίσκο, ελέγξτε προσεκτικά το περιεχόμενό του. Εάν
υπάρχουν περισσότερες από μία μονάδες στις οποίες επιτρέπεται η
εγγραφή, προσέξτε να μη διαγράψετε δεδομένα σε λάθος μονάδα.
■ Κατά την εγγραφή ενός δίσκου DVD-R/-RW, DVD+R/+RW ή DVD-RAM,
μέρος του διαθέσιμου χώρου δεσμεύεται για τη διαχείριση των αρχείων,
συνεπώς δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε ολόκληρη τη χωρητικότητα του
δίσκου.
■ Επειδή ο δίσκος βασίζεται στο φορμά DVD και τα δεδομένα που
εγγράφετε έχουν συνολικό μέγεθος λιγότερο από 1 GB περίπου, ο
δίσκος ενδέχεται να συμπληρωθεί με εικονικά δεδομένα. Ακόμη κι αν
εγγράψετε μικρή ποσότητα δεδομένων, ενδέχεται να απαιτηθεί αρκετός
χρόνος για τη συμπλήρωση του δίσκου με τα εικονικά δεδομένα.
■ Οι δίσκοι DVD-RAM που είναι διαμορφωμένοι κατά το σύστημα
αρχείων FAT32 δε διαβάζονται στο λειτουργικό σύστημα WindowsR
2000 χωρίς λογισμικό οδήγησης DVD-RAM.

Εγχειρίδιο χρήσης

4-21

Βασικές αρχές λειτουργίας

■ Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία μονάδες στις οποίες επιτρέπεται
η εγγραφή, προσέξτε να μη εκτελέσετε εγγραφή σε λάθος μονάδα.
■ Προτού εκτελέσετε εγγραφή ή επανεγγραφή, βεβαιωθείτε ότι το
τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
■ Προτού τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σε προσωρινή
απενεργοποίηση/ αδρανοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή DVD-RAM
έχει ολοκληρωθεί. Η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί εάν είστε σε θέση να
εξαγάγετε το δίσκο DVD-RAM από τη μονάδα.
■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα άλλα προγράμματα, εκτός από το
λογισμικό εγγραφής.
■ Μην εκτελείτε λογισμικό όπως π.χ. προφύλαξη οθόνης, που επιβαρύνει
σημαντικά τον επεξεργαστή.
■ Χειρίζεστε τον υπολογιστή με το συνδυασμό τροφοδοσίας Υψηλές
επιδόσεις. Μη χρησιμοποιείτε λειτουργίες εξοικονόμησης ρεύματος.
■ Μην εκτελείτε εγγραφή, ενόσω εκτελείται κάποιο λογισμικό προστασίας
από ιούς. Περιμένετε πρώτα να τελειώσει και κατόπιν απενεργοποιήστε
όλα τα προγράμματα προστασίας από ιούς, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που ελέγχουν αυτόματα τα αρχεία στο παρασκήνιο.
■ Μη χρησιμοποιείτε βοηθητικά προγράμματα για μονάδες σκληρού
δίσκου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν στόχο την αύξηση
της ταχύτητας πρόσβασης στη μονάδα σκληρού δίσκου. Τα
προγράμματα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν αστάθεια στη λειτουργία
και καταστροφή των δεδομένων.
■ Η εγγραφή πρέπει να γίνεται από τη μονάδα σκληρού δίσκου του
υπολογιστή στο δίσκο CD/DVD. Μην επιχειρήσετε να εγγράψετε από
κοινόχρηστες συσκευές όπως π.χ. διακομιστή δικτύου ή άλλη συσκευή
δικτύου.
■ Η εγγραφή με τη βοήθεια άλλου λογισμικού εκτός του TOSHIBA Disc
Creator δε συνιστάται.

Κατά την εγγραφή ή επανεγγραφή
Κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή ενός δίσκου CD-R/-RW, DVD-R/
-RW/-RAM ή DVD+R/+RW, τηρείτε και εφαρμόζετε τα εξής:
■ Οι παρακάτω ενέργειες είναι απαγορευτικές, κατά τη διάρκεια της
εγγραφής ή της επανεγγραφής:
■ Αλλαγή χρήστη στο λειτουργικό σύστημα Windows® Vista.
■ Χειρισμός του υπολογιστή για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εξωτερικού ποντικιού ή της
ενσωματωμένης συσκευής κατάδειξης TouchPad και του
κλεισίματος/ ανοίγματος της ενσωματωμένης οθόνης.
■ Εκκίνηση εφαρμογής επικοινωνιών, όπως π.χ. μόντεμ.
■ Κρούση ή κραδασμοί στον υπολογιστή.
■ Εγκατάσταση, κατάργηση ή σύνδεση εξωτερικών συσκευών,
συμπεριλαμβανομένων των εξής: κάρτας ExpressCard, συσκευών
USB, εξωτερικής οθόνης και οπτικών ψηφιακών συσκευών.
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■
■

■

■
■

■ Χρήση των κουμπιών ελέγχου σημάτων ήχου/βίντεο για την
αναπαραγωγή μουσικής και φωνής.
■ Άνοιγμα της μονάδας DVD Super Multi ή HD DVD-ROM.
Μην τερματίζετε τη λειτουργία τον υπολογιστή ή τη σύνδεσή σας με
αυτόν και μη μεταβαίνετε σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης/
αδρανοποίησης, ενόσω εκτελείτε εγγραφή ή επανεγγραφή.
Προτού τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης, βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι η
εγγραφή ή η επανεγγραφή έχει ολοκληρωθεί. Η εγγραφή έχει
ολοκληρωθεί εάν είστε σε θέση να ανοίξετε τη συρταρωτή υποδοχή
δίσκου της μονάδας DVD Super Multi ή HD DVD-ROM.
Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε οριζόντια επιφάνεια και αποφύγετε την
εγγραφή σε χώρους που εκτίθενται σε κραδασμούς όπως π.χ. σε
αεροσκάφη, τραίνα ή αυτοκίνητα. Μη χρησιμοποιείτε ασταθείς
επιφάνειες, όπως π.χ. πάγκο.
Μην πλησιάζετε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές ασύρματης
επικοινωνίας κοντά στον υπολογιστή.
Πάντοτε αντιγράφετε δεδομένα από τη μονάδα σκληρού δίσκου στο
δίσκο CD-R/-RW,DVD-R/
-RW/-RAM ή DVD+R/+RW. Μην εφαρμόζετε την τεχνική της αποκοπής
και επικόλλησης. Εάν συμβεί σφάλμα εγγραφής, τα αρχικά δεδομένα
ενδέχεται να χαθούν.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών (για τη μονάδα DVD Super Multi ή
HD DVD-ROM που υποστηρίζει δίσκους DVD±R DL)
Η TOSHIBA δε φέρει καμία ευθύνη για τα ακόλουθα:
■ Ζημιά σε δίσκους CD-R/-RW ή DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM που
ενδέχεται να οφείλεται στην εγγραφή ή επανεγγραφή με τη συσκευή
αυτή.
■ Αλλοίωση ή απώλεια του περιεχομένου εγγραφής δίσκων CD-R/-RW ή
DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM που ενδέχεται να οφείλεται στην εγγραφή ή
την επανεγγραφή με τη συσκευή αυτή, ή απώλεια επιχειρηματικών
κερδών ή αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που
ενδέχεται να οφείλεται στην αλλοίωση ή την απώλεια του περιεχομένου
εγγραφής των δίσκων.
■ Ζημιές που ενδέχεται να οφείλονται στη χρήση υλικού ή λογισμικού
τρίτων κατασκευαστών. Δεδομένων των τεχνολογικών περιορισμών
των σημερινών μονάδων εγγραφής οπτικών δίσκων, ενδέχεται να
αντιμετωπίσετε απροσδόκητα σφάλματα εγγραφής ή επανεγγραφής
λόγω κακής ποιότητας δίσκων ή προβλημάτων με τις
χρησιμοποιούμενες συσκευές. Επίσης, συνιστάται να δημιουργείτε δύο
ή περισσότερα αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων σας, για την
περίπτωση τυχόν ανεπιθύμητης αλλοίωσης ή απώλειας του
εγγεγραμμένου περιεχομένου των δίσκων.
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Εγγραφή δίσκων CD/DVD/HD DVD σε μονάδα HD DVD-RW
Η μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης που είναι εγκατεστημένη σε αυτόν
τον υπολογιστή δεν εκτελεί εγγραφή πολλαπλής περιόδου λειτουργίας σε
περιόδους λειτουργίας δίσκων HD DVD-RW. Ο δίσκος που εγγράφεται μία
φορά οριστικοποιείται. Αφού οριστικοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η
επανεγγραφή στο δίσκο αυτό ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα δίσκου που
χρησιμοποιήθηκε.
Με τη μονάδα HD DVD-RW μπορείτε να εγγράφετε δεδομένα σε δίσκους
CD-R ή CD-RW, DVD-R, DVD-R (διπλού στρώματος), DVD-RW, DVD+R,
DVD+R (διπλού στρώματος), DVD-RAM, HD DVD-R, HD DVD-R (διπλού
στρώματος). Ο υπολογιστής αυτός διατίθεται με τις εφαρμογές TOSHIBA
Disc Creator και Ulead® DVD MovieFactory® παρέχοντας τη δυνατότητα
εγγραφής σε δίσκους CD, DVD και HD DVD.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές TOSHIBA Disc
Creator και Ulead® DVD MovieFactory®, ανατρέξτε στο αντίστοιχο
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ή τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία βοήθειας κάθε
εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ή τα ηλεκτρονικά αρχεία βοήθειας, ανατρέξτε στον
Οδηγό HD DVD.
■ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διάφορους τύπους εγγράψιμων
δίσκων CD, DVD και HD DVD που υποστηρίζονται από τον υπολογιστή,
ανατρέξτε στην ενότητα Εγγράψιμοι δίσκοι, του κεφαλαίου 2.
■ Μη διακόπτετε την παροχή ρεύματος στη μονάδα οπτικών μέσων
αποθήκευσης ενόσω ο υπολογιστής προσπελαύνει τη μονάδα, διότι
μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων.
■ Δεν είναι δυνατή η προσπέλαση σε μέσα αποθήκευσης CD-R/RW
χρησιμοποιώντας την επιλογή Create CD/DVD του Media Center.
■ Για εγγραφή δεδομένων σε μέσα CD-R/RW, χρησιμοποιήστε τη
δυνατότητα TOSHIBA Disc Creator που είναι εγκατεστημένη στον
υπολογιστή σας.
Κατά την εγγραφή δίσκων με μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης, πρέπει
να συνδέετε πάντα το τροφοδοτικό με τον υπολογιστή και βάζετέ το στην
πρίζα. Εάν εγγράψετε δεδομένα με τον υπολογιστή να λειτουργεί με ρεύμα
από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ενδέχεται να προκληθεί αστοχία της
εγγραφής και επακόλουθη απώλεια δεδομένων λόγω εξαντλημένης μπαταρίας.

Σημαντικό μήνυμα
Για να μπορέσετε να εγγράψετε ή να επανεγγράψετε μέσα που
υποστηρίζονται από τη μονάδα HD DVD-RW, θα πρέπει προηγουμένως να
διαβάσετε και να εφαρμόσετε όλες τις οδηγίες προετοιμασίας και χρήσης
που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί
να διαπιστώσετε ότι η μονάδα HD DVD-RW ενδέχεται να μη λειτουργεί
σωστά και συνεπώς να μην μπορέσετε να εγγράψετε ή να επανεγγράψετε
με επιτυχία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή πρόκληση
άλλης βλάβης στη μονάδα ή στα μέσα αποθήκευσης.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Νομικές σημειώσεις
Η TOSHIBA δε φέρει καμία ευθύνη για τα ακόλουθα:
■ Ζημιά σε δίσκους CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (Dual Layer),
DVD-RW, DVD+R, DVD+R (διπλού στρώματος), DVD+RW, DVD-RAM.
HD DVD-R. HD DVD-R (διπλού στρώματος) ή HD DVD-RWπου
ενδέχεται να οφείλεται στην εγγραφή ή επανεγγραφή με αυτό το προϊόν.
■ Οποιαδήποτε αλλοίωση ή απώλεια των καταγεγραμμένων
περιεχομένων ενός δίσκου CD-R, CD-RW, DVD-R,DVD-R (διπλού
στρώματος), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (διπλού στρώματος),
DVD+RW, DVD-RAM. HD DVD-R. HD DVD-R (διπλού στρώματος) ή
HD DVD-RW που ενδέχεται να οφείλεται στην εγγραφή ή την
επανεγγραφή με τη συσκευή αυτή, ή απώλεια επιχειρηματικών κερδών
ή αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ενδέχεται να
οφείλεται στην αλλοίωση ή την απώλεια του περιεχομένου εγγραφής
των δίσκων.
■ Ζημιές που ενδέχεται να οφείλονται στη χρήση υλικού ή λογισμικού
τρίτων κατασκευαστών.
Δεδομένων των τεχνολογικών περιορισμών των σημερινών μονάδων
εγγραφής οπτικών δίσκων, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε απροσδόκητα
σφάλματα εγγραφής ή επανεγγραφής λόγω κακής ποιότητας δίσκων ή
προβλημάτων με τις χρησιμοποιούμενες συσκευές. Λαμβάνοντάς το
υπόψη, συνιστάται να δημιουργείτε δύο ή περισσότερα αντίγραφα των
σημαντικών δεδομένων σας, για την περίπτωση τυχόν ανεπιθύμητης
αλλοίωσης ή απώλειας του εγγεγραμμένου περιεχομένου των δίσκων.

Πριν από την εγγραφή ή επανεγγραφή
■ Σύμφωνα με τις περιορισμένες δοκιμές συμβατότητας της TOSHIBA,
συνιστούμε τους κατασκευαστές δίσκων CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-R (διπλού στρώματος), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (διπλού
στρώματος), DVD+RW, DVD-RAM. HD DVD-R. HD DVD-R (διπλού
στρώματος) ή HD DVD-RW που αναφέρονται κατωτέρω. Ωστόσο,
πρέπει να σημειωθεί ότι η ποιότητα των δίσκων μπορεί να επηρεάσει
την ταχύτητα επιτυχούς εγγραφής ή επανεγγραφής. Επίσης, πρέπει να
γνωρίζετε ότι σε καμία περίπτωση η TOSHIBA δεν εγγυάται τη
λειτουργία, την ποιότητα ή την απόδοση κάποιων δίσκων.
CD-R:

TAIYO YUDEN CO., LTD.
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
RICOH Co., Ltd.
Hitach Maxell Ltd.

CD-RW:

(Υψηλής ταχύτητας, πολλαπλών ταχυτήτων)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
RICOH Co., Ltd.

CD-RW:

(υπερ-υψηλής ταχύτητας εγγραφής)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

Εγχειρίδιο χρήσης

4-25

Βασικές αρχές λειτουργίας

DVD-R:

Προδιαγραφές DVD εγγράψιμων δίσκων για
γενική χρήση, έκδοση 2.0
TAIYO YUDEN CO., LTD.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

DVD+R:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
RICOH Co., Ltd.

DVD-RW:

Προδιαγραφές DVD εγγράψιμων δίσκων για
γενική χρήση, έκδοση 1.1 ή 1.2
VICTOR COMPANY OF JAPAN.LIMITED
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

DVD+RW:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
RICOH Co., Ltd.

DVD-RAM:

Προδιαγραφές DVD δίσκων DVD-RAM για
γενική χρήση, έκδοση 2.0, 2.1 ή 2.2
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Hitachi Maxell Ltd.

DVD+R DL:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

DVD-R DL:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

HD DVD-R:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
Hitachi Maxell Ltd.

HD DVD-R DL:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

HD DVD-RW:

RITEK Co.

■ Στη μονάδα αυτή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν δίσκοι που
επιτρέπουν εγγραφή με ταχύτητα μεγαλύτερη από 8πλή (δίσκοι DVD-R,
DVD+R και DVD+RW), 6πλή (δίσκοι DVD-RW), 5πλή (δίσκοι
DVD-RAM), 4πλή [δίσκοι DVD-R (διπλού στρώματος) και DVD+R
(δίσκοι διπλού στρώματος].
■ Μερικοί τύποι και μορφές δίσκων DVD-R (Dual Layer) και DVD+R
(Double Layer) μπορεί να μην διαβάζονται.
■ Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση ή η εγγραφή μέσων DVD-RAM 2,6 GB
και 5,2 GB.
■ ΔΙΣΚΟΣ που δημιουργήθηκε σε φορμά DVD-R (Dual Layer) 4
(Layer Jump Recording) δεν μπορεί να διαβαστεί.
■ Εάν ο δίσκος είναι κακής ποιότητας ή βρώμικος ή έχει υποστεί ζημιά,
ενδέχεται να ανακύψουν σφάλματα εγγραφής ή επανεγγραφής.
Ελέγχετε το δίσκο για τυχόν ακαθαρσίες ή ζημιές, προτού τον
χρησιμοποιήσετε.
■ Ο πραγματικός αριθμός επανεγγραφών σε δίσκους CD-RW, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-RAM ή HD DVD-RW εξαρτάται από την ποιότητα του
δίσκου και τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
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■ Υπάρχουν δύο είδη δίσκων DVD-R: δίσκοι για δημιουργία (authoring)
και για γενική χρήση. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε δίσκους για
δημιουργία (authoring), καθώς μόνο δίσκοι για γενική χρήση είναι
δυνατό να εγγραφούν από μονάδες δίσκου εγκατεστημένες σε υπολογιστές.
■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίσκους DVD-RAM που έχουν αφαιρεθεί
από την κασέτα τους, καθώς και δίσκους DVD-RAM που έχουν
σχεδιαστεί για χρήση χωρίς κασέτα.
■ Ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι άλλες μονάδες δίσκων DVD-ROM για
υπολογιστές ή άλλες συσκευές αναπαραγωγής δίσκων DVD ενδέχεται
να μην μπορούν να διαβάσουν δίσκους DVD-R, DVD-R (διπλού
στρώματος), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (διπλού στρώματος),
DVD+RW, HD DVD-R ή HD DVD-R (διπλού στρώματος).
■ Τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD-R, DVD-R, DVD-R
(διπλού στρώματος), DVD+R, DVD+R (διπλού στρώματος), HD DVD-R
ή HD DVD-R (διπλού στρώματος) δε διαγράφονται ούτε ολόκληρα ούτε
κατά ένα μέρος αυτών.
■ Τα δεδομένα που διαγράφετε από δίσκους CD-RW, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-RAM ή HD DVD-RW δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν.
Πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά το περιεχόμενο του δίσκου πριν το
διαγράψετε, προσέχοντας ότι, εάν έχουν συνδεθεί πολλές μονάδες οι
οποίες μπορούν να κάνουν εγγραφή δεδομένων σε δίσκους, δεν
διαγράφετε δεδομένα από το λάθος δίσκο.
■ Κατά την εγγραφή δίσκου DVD-R, DVD-R (διπλού στρώματος),
DVD-RW, DVD+R, DVD+R (διπλού στρώματος), DVD+RW, DVD-RAM,
HD DVD-R, HD DVD-R (διπλού στρώματος) ή HD DVD-RW, μέρος του
διαθέσιμου χώρου δεσμεύεται για τη διαχείριση των αρχείων, συνεπώς
δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε ολόκληρη τη χωρητικότητα του δίσκου.
■ Επειδή ο δίσκος βασίζεται στο φορμά DVD και τα δεδομένα που
εγγράφετε έχουν συνολικό μέγεθος λιγότερο από 1 GB περίπου, ο
δίσκος ενδέχεται να συμπληρωθεί με εικονικά δεδομένα. Συνεπώς,
σε σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμη κι αν εγγράψετε μικρή ποσότητα
δεδομένων, ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος για τη
συμπλήρωση του δίσκου με τα εικονικά δεδομένα.
■ Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία μονάδες στις οποίες επιτρέπεται
η εγγραφή, προσέξτε να μη γράψετε ή διαγράψετε δεδομένα σε λάθος
μονάδα.
■ Προτού εκτελέσετε εγγραφή ή επανεγγραφή, βεβαιωθείτε ότι το
τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή.
■ Πριν θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση προσωρινής
απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης, βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί
η εγγραφή σε δίσκο DVD-RAM. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εγγραφή
έχει ολοκληρωθεί εάν είστε σε θέση να εξαγάγετε το δίσκο DVD-RAM
από τη μονάδα.
■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα άλλα προγράμματα, εκτός από το
λογισμικό εγγραφής.
■ Μην εκτελείτε λογισμικό όπως π.χ. προφύλαξη οθόνης, που επιβαρύνει
σημαντικά τον επεξεργαστή.
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■ Λειτουργήστε τον υπολογιστή με ρυθμίσεις πλήρους ενέργειας - μην
χρησιμοποιήσετε δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.
■ Μην κάνετε εγγραφή πληροφοριών ενώ λειτουργεί το λογισμικό ελέγχου
για ιούς, αλλά περιμένετε πρώτα να τελειώσει και κατόπιν
απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα προστασίας από ιούς,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ελέγχουν αυτόματα τα αρχεία στο
παρασκήνιο.
■ Μη χρησιμοποιείτε βοηθητικά προγράμματα για μονάδες σκληρού
δίσκου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν στόχο την αύξηση
της ταχύτητας πρόσβασης στη μονάδα σκληρού δίσκου. Τα
προγράμματα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν αστάθεια στη λειτουργία
και καταστροφή των δεδομένων.
■ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μέσα αποθήκευσης CD-RW
(υπερ-υψηλής ταχύτητας εγγραφής +) γιατί τα δεδομένα μπορεί να
χαθούν ή να καταστραφούν.
■ Πρέπει πάντα να κάνετε εγγραφή από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή
στο CD/DVD/HD DVD. Μην επιχειρήσετε εγγραφή από κοινόχρηστες
συσκευές όπως π.χ. διακομιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή δικτύου.
■ Η εγγραφή με λογισμικό εκτός του TOSHIBA Disc Creator δεν έχει
επιβεβαιωθεί και συνεπώς δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση για λειτουργία
με άλλες εφαρμογές λογισμικού.

Κατά την εγγραφή ή επανεγγραφή
Προσέξτε τα παρακάτω σημεία ενώ κάνετε εγγραφή ή επανεγγραφή
δεδομένων σε μέσα αποθήκευσης CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (διπλού
στρώματος), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (διπλού στρώματος), DVD+RW,
DVD-RAM, HD DVD-R, HD DVD-R (διπλού στρώματος) ή HD DVD-RW:
■ Πρέπει να αντιγράφετε πάντα δεδομένα από τη μονάδα σκληρού
δίσκου στον οπτικό δίσκο. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αποκοπής
και επικόλλησης καθώς τα αρχικά δεδομένα θα χαθούν εάν υπάρξει
σφάλμα εγγραφής.
■ Οι παρακάτω ενέργειες είναι απαγορευτικές:
■ Αλλαγή χρήστη στο λειτουργικό σύστημα Windows VistaTM.
■ Χειρισμός του υπολογιστή για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εξωτερικού ποντικιού ή της
ενσωματωμένης συσκευής κατάδειξης TouchPad και του
κλεισίματος/ανοίγματος της ενσωματωμένης οθόνης.
■ Εκκίνηση εφαρμογής επικοινωνιών, όπως π.χ. μόντεμ.
■ Κρούση ή κραδασμοί στον υπολογιστή.
■ Εγκατάσταση, κατάργηση ή σύνδεση εξωτερικών συσκευών,
συμπεριλαμβανομένων των εξής: ExpressCard, κάρτας μνήμης
SD/SDHC, ExpressCard, Memory Stick/Memory Stick Pro, κάρτας
φωτογραφιών xD, MultiMediaCard, συσκευών USB, εξωτερικής
οθόνης, συσκευής i.LINK ή οπτικής ψηφιακής συσκευής.
■ Χρήση των κουμπιών ελέγχου σημάτων ήχου/βίντεο για την
αναπαραγωγή μουσικής και φωνής.
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■ Άνοιγμα της μονάδας οπτικών μέσων αποθήκευσης.
■ Μην τερματίζετε τη λειτουργία του υπολογιστή, τη σύνδεσή σας με
αυτόν, τις λειτουργίες προσωρινής απενεργοποίησης ή
αδρανοποίησης, ενόσω εκτελείτε εγγραφή ή επανεγγραφή.
■ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εγγραφής/επανεγγραφής ολοκληρώθηκε
πριν μεταβείτε στη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης ή
αδρανοποίησης (η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί εάν μπορείτε να
αφαιρέσετε έναν οπτικό δίσκο από τη μονάδα HD DVD-R).
■ Εάν ο δίσκος CD είναι κακής ποιότητας ή βρώμικος ή έχει υποστεί
ζημιά, ενδέχεται να ανακύψουν σφάλματα εγγραφής ή επανεγγραφής.
■ Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε οριζόντια επιφάνεια και αποφύγετε την
εγγραφή σε χώρους που υπόκεινται σε κραδασμούς όπως π.χ. σε
αεροσκάφη, τρένα ή αυτοκίνητα. Επιπλέον, μη χρησιμοποιείτε ασταθείς
επιφάνειες για τον υπολογιστή, όπως π.χ. πάγκο.
■ Μην πλησιάζετε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές ασύρματης
επικοινωνίας κοντά στον υπολογιστή.

TOSHIBA Disc Creator
Όταν χρησιμοποιείτε το TOSHIBA Disc Creator, θα πρέπει να γνωρίζετε
τους εξής περιορισμούς:
■ Δεν είναι δυνατή η δημιουργία DVD-Video με το TOSHIBA Disc Creator.
■ Δεν είναι δυνατή η δημιουργία DVD-Audio με το TOSHIBA Disc Creator.
■ Δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας "Audio CD for Car or Home
CD Player" του TOSHIBA Disc Creator για την εγγραφή μουσικής σε
μέσα DVD-R, DVD-R (διπλού στρώματος), DVD-RW, DVD+R, DVD+R
(διπλού στρώματος), DVD+RW, HD DVD-R, HD DVD-R
(διπλού στρώματος) ή HD DVD-RW.
■ Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Disc Backup" του TOSHIBA Disc
Creator για να αντιγράψετε δίσκους DVD Video, DVD-ROM, HD DVD
Video ή HD DVD-ROM με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
■ Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δίσκων
DVD-RAM με τη λειτουργία "Disc Backup" του TOSHIBA Disc Creator.
■ Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αποθηκευτικών
μέσων CD-ROM, CD-R ή CD-RW σε δίσκους DVD-R,
DVD-R (διπλού στρώματος), DVD-RW, HD DVD-R, HD DVD-R
(διπλού στρώματος) ή HD DVD-RW με τη λειτουργία "Disc Backup" του
TOSHIBA Disc Creator.
■ Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αποθηκευτικών
μέσων CD-ROM, CD-R ή CD-RW σε δίσκους DVD+R, DVD+R (διπλού
στρώματος) ή DVD+RW με τη λειτουργία "Disc Backup" του TOSHIBA
Disc Creator.
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■ Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αποθηκευτικών
μέσων DVD-ROM, DVD Video, DVD-R, DVD-R (διπλού στρώματος),
DVD-RW, DVD+R, DVD+R (διπλού στρώματος), DVD+RW, HD
DVD-ROM, HD DVD-R, HD DVD-R (διπλού στρώματος) ή HD
DVD-RW σε δίσκους CD-R ή CD-RW με τη λειτουργία "Disc Backup"
του TOSHIBA Disc Creator.
■ Το TOSHIBA Disc Creator δεν μπορεί να εκτελέσει εγγραφή σε φορμά
πακέτων.
■ Ενδέχεται να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Disc
Backup" του TOSHIBA Disc Creator για τη δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας δίσκων DVD-R, DVD-R (διπλού στρώματος), DVD-RW,
DVD+R, DVD+R (διπλού στρώματος), DVD+RW, HD DVD-R, HD
DVD-R (διπλού στρώματος) ή HD DVD-RW που έχουν εγγραφεί με
διαφορετικό λογισμικό σε άλλη συσκευή οπτικών μέσων.
■ Εάν προσθέσετε δεδομένα σε ένα δίσκο DVD-R, DVD-R (διπλού
στρώματος), DVD+R, DVD+R (διπλού στρώματος), HD DVD-R ή
HD DVD-R (διπλού στρώματος) στον οποίο έχετε ήδη κάνει εγγραφή,
ενδέχεται να μην μπορείτε να διαβάσετε τα επιπρόσθετα δεδομένα σε
ορισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, η ανάγνωσή τους θα είναι
αδύνατη σε λειτουργικά των 16 bit, όπως τα Windows 98SE και τα
Windows ME, ενώ στα Windows NT4, θα χρειαστείτε το Service Pack 6
ή μεταγενέστερο και στα Windows 2000 θα χρειαστείτε το Service Pack
2. Επιπλέον, μερικές μονάδες DVD-ROM και DVD-ROM / CD-R/RW
δεν είναι δυνατό να διαβάσουν αυτά τα επιπρόσθετα δεδομένα
ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα.
■ Το TOSHIBA Disc Creator δεν υποστηρίζει εγγραφή σε δίσκους
DVD-RAM - για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσετε την
Εξερεύνηση των Windows ή άλλο παρόμοιο βοηθητικό πρόγραμμα.
■ Όταν δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας δίσκου DVD, πρέπει η μονάδα
προέλευσης να υποστηρίζει εγγραφή σε μέσα DVD-R, DVD-R (Dual
Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer) ή DVD+RW -εάν
αυτό δεν γίνεται, τότε δεν θα γίνει σωστή δημιουργία αντιγράφου
ασφαλείας του δίσκου προέλευσης.
■ Όταν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας δίσκων DVD-R, DVD-R
(διπλού στρώματος), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (διπλού στρώματος),
DVD+RW, HD DVD-R, HD DVD-R (διπλού στρώματος) ή HD DVD-RW,
φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον ίδιο τύπο δίσκου ως προορισμό.
■ Δεν μπορείτε να διαγράψετε μέρος των δεδομένων σε δίσκους CD-RW,
DVD-RW, DVD+RW, HD DVD-RW τους οποίους έχετε ήδη εγγράψει.
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Επαλήθευση δεδομένων
Για να επιβεβαιώσετε ότι τα δεδομένα έχουν εγγραφεί ή επανεγγραφεί
σωστά σε CD/DVD/HD DVD δεδομένων, πρέπει να ακολουθήσετε τα
παρακάτω βήματα πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία
εγγραφής/επανεγγραφής:
1. Εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων με ένα από τα δύο
παρακάτω βήματα:
■ Κάντε κλικ στο κουμπί ρυθμίσεων Recording (Εγγραφή) (
) για
την εγγραφή στην κύρια γραμμή εργαλείων σε τρόπο λειτουργίας
Data Disc (Δίσκος δεδομένων).
■ Επιλέξτε Setting for Each Mode (Ρύθμιση για κάθε τρόπο λειτουργίας) 
Data Disc (Δίσκος δεδομένων) στο μενού Setting (Ρύθμιση).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Verify written data.
3. Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας File Open ή Full Compare.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TOSHIBA Disc Creator
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TOSHIBA Disc Creator,
ανατρέξτε στα αρχεία Βοήθειας.

Βίντεο
Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με την εφαρμογή Ulead DVD MovieFactory®
for TOSHIBA.

Χρήση του Ulead DVD MovieFactory® για TOSHIBA
Δημιουργία ενός δίσκου Labelflash DVD
Μέθοδος δημιουργίας ενός δίσκου Labelflash DVD:
1. Εισάγετε ένα δίσκο Labelflash disc στη μονάδα δίσκων DVD.
Τοποθετήστε την εκτυπώσιμη επιφάνεια ως κάτω πλευρά.
2. Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη Όλα τα Προγράμματα  DVD
MovieFactory for TOSHIBA  Ulead DVD MovieFactory for
TOSHIBA Laucher για εκκίνηση του DVD MovieFactory.
3. Κάντε κλικ στο Print Disc Label  Label Printing. Εκκινείται το Ulead
Label@Once.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα General (Γενικά).
5. Για εκτυπωτή επιλέξτε DVD Drive. π.χ.<E:> PIONEER DVD....
6. Προσθέστε και προσαρμόστε την εμφάνιση των εικόνων και του
κειμένου σας.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή Labelflash setting και επιλέξτε Draw Quality.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή Print.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Δημιουργία ενός δίσκου βίντεο DVD
Η μέθοδος δημιουργίας ενός δίσκου DVD-Video από βίντεο που έχετε
τραβήξει με μια βιντεοκάμερα DV είναι απλή και έχει ως εξής:
1. Επιλέξτε διαδοχικά
 Όλα τα προγράμματα  DVD
MovieFactory for TOSHIBA  Ulead DVD MovieFactory for
TOSHIBA Launcher για να εκκινήσετε το DVD MovieFactory.
2. Τοποθετήστε ένα δίσκο DVD-RW ή DVD+RW στη συσκευή εγγραφής.
3. Κάντε κλικ στο Video Disc (Δίσκος βίντεο)  Burn Video to Disc
(Εγγραφή βίντεο στο δίσκο) για να εκκινήσετε το παράθυρο διαλόγου
Direct Recording και επιλέξτε DVD-Video/+VR για να εμφανιστεί η
σελίδα Straight Capture to Disc (Απευθείας λήψη στο δίσκο).
4. Επιλέξτε φορμά DVD-Video.
5. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή λήψης είναι DV.
6. Πατήστε το κουμπί Capture.
Απλοποιημένα βήματα για τη δημιουργία δίσκου βίντεο DVD με προσθήκη
πηγής βίντεο:
 Όλα τα προγράμματα  DVD
1. Επιλέξτε διαδοχικά
MovieFactory for TOSHIBA  Ulead DVD MovieFactory for
TOSHIBA Launcher για να εκκινήσετε το DVD MovieFactory.
2. Κάντε κλικ στο Video Disc  New Project για να ανοίξετε το 2ο
πρόγραμμα εκκίνησης, επιλέξτε τον τύπο έργου και κατόπιν ανοίξτε το
MediaFactory.
3. Προσθέστε αρχεία προερχόμενα από το σκληρό δίσκο κάνοντας κλικ
στο κουμπί Add Video files (Προσθήκη αρχείων βίντεο) για να
εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου για την αναζήτηση.
4. Επιλέξτε το βίντεο προέλευσης και κατόπιν μεταβείτε στην επόμενη
σελίδα στο μενού για να εφαρμόσετε Μενού.
5. Αφού επιλέξετε το πρότυπο μενού, πατήστε το κουμπί Next για να
μεταβείτε στη σελίδα Burning.
6. Επιλέξτε τον τύπο εξόδου και πατήστε το κουμπί Burn.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ulead DVD MovieFactory
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ulead DVD MovieFactory,
ανατρέξτε στη βοήθεια και το εγχειρίδιο.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
Όταν εγγράφετε βίντεο σε δίσκο βίντεο DVD, έχετε υπ' όψη σας τους εξής
περιορισμούς:
1. Επεξεργασία ψηφιακού βίντεο
■ Για να χρησιμοποιήσετε το DVD MovieFactory, κάντε έναρξη
σύνδεσης ως χρήστης με δικαιώματα Διαχειριστή.
■ Όταν χρησιμοποιείτε το DVD MovieFactory, βεβαιωθείτε ότι ο
υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με το τροφοδοτικό, το οποίο
βρίσκεται στην πρίζα.
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■ Χειρίζεστε τον υπολογιστή σε πλήρη ισχύ. Μη χρησιμοποιείτε
λειτουργίες εξοικονόμησης ρεύματος.
■ Ενόσω επεξεργάζεστε δίσκους DVD, μπορείτε να εμφανίσετε
προεπισκόπηση. Ωστόσο, εάν εκτελείται άλλη εφαρμογή, η
προεπισκόπηση ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.
■ Το DVD MovieFactory δεν επεξεργάζεται ούτε αναπαράγει
περιεχόμενο με προστασία από αντιγραφή.
■ Μην θέτετε τον υπολογιστή σε κατάσταση προσωρινής
απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης ενόσω χρησιμοποιείτε το DVD
MovieFactory.
■ Μην ανοίγετε την εφαρμογή DVD MovieFactory αμέσως μετά την
έναρξη λειτουργίας του υπολογιστή. Περιμένετε πρώτα να
ολοκληρωθεί κάθε δραστηριότητα του σκληρού δίσκου.
■ Κατά την εγγραφή σε βιντεοκάμερα DV, προκειμένου να
διασφαλίσετε ότι θα καταγραφούν όλα τα δεδομένα, αφήστε τη
βιντεοκάμερα να εγγράφει για λίγα δευτερόλεπτα προτού αρχίσετε
την εγγραφή των δεδομένων που θέλετε.
■ Λειτουργίες εγγραφής CD, λειτουργίες JPEG, DVD-Audio, miniDVD
και Video CD δεν υποστηρίζονται στην έκδοση αυτή.
■ Κατά τη διάρκεια εγγραφής βίντεο σε δίσκο DVD, κλείνετε όλα τα
υπόλοιπα προγράμματα.
■ Μην εκτελείτε λογισμικό όπως π.χ. προφύλαξη οθόνης, που
επιβαρύνει σημαντικά τον επεξεργαστή.
■ Μην χρησιμοποιείτε αποκωδικοποίηση και κωδικοποίηση mp3.
2. Πριν από την εγγραφή του βίντεο σε δίσκο DVD
■ Όταν εκτελείτε εγγραφή σε δίσκο DVD, χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους
που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της μονάδας οπτικών
μέσων αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε.
■ Μην ορίζετε ως μονάδα δίσκου εργασίας αργές μονάδες όπως π.χ.
εξωτερικό σκληρό δίσκο συμβατό με το πρωτόκολλο USB 1.1
διαφορετικά η εγγραφή δίσκων DVD θα αποτύχει.
■ Οι παρακάτω ενέργειες είναι απαγορευτικές:
■ Χειρισμός του υπολογιστή για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εξωτερικού ποντικιού ή της
ενσωματωμένης συσκευής κατάδειξης TouchPad και του
κλεισίματος/ ανοίγματος της ενσωματωμένης οθόνης.
■ Κρούση ή κραδασμοί στον υπολογιστή.
■ Χρήση του κουμπιού ελέγχου τρόπου λειτουργίας και των
κουμπιών ελέγχου σημάτων ήχου/βίντεο για την αναπαραγωγή
μουσικής ή ομιλίας.
■ Άνοιγμα της μονάδας οπτικών μέσων αποθήκευσης.
■ Εγκατάσταση, κατάργηση ή σύνδεση εξωτερικών συσκευών,
συμπεριλαμβανομένων των εξής: κάρτας ExpressCard, κάρτας
SD, συσκευής USB, εξωτερικής οθόνης, συσκευών i.LINK. και
οπτικών ψηφιακών συσκευών.
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■ Επαληθεύετε το περιεχόμενο του οπτικού μέσου αποθήκευσης μετά
την εγγραφή σημαντικών δεδομένων.
■ Οι δίσκοι DVD-R/+R/-RW δεν είναι δυνατό να εγγραφούν σε φορμά VR.
■ Δεν υποστηρίζεται η εγγραφή σε φορμά VCD και SVCD.
3. Πληροφορίες για την επιλογή Straight to Disc (Απευθείας σε δίσκο)
■ Δεν υποστηρίζεται η εγγραφή σε δίσκο DVD-R/+R
■ Δεν υποστηρίζεται η εγγραφή σε φορμά DVD+VR από HDV
■ Υποστήριξη HDV για εγγραφή μόνο βίντεο DVD
■ Δεν υποστηρίζεται η προσθήκη Μενού στο φορμά DVD-VR
4. Πληροφορίες για τους εγγεγραμμένους δίσκους DVD
■ Μερικές μονάδες δίσκων DVD-ROM σε υπολογιστές ή άλλες
συσκευές αναπαραγωγής δίσκων DVD ενδέχεται να μην μπορούν
να διαβάσουν δίσκους DVD-R/+R/-RW/-RAM.
■ Για την αναπαραγωγή των εγγεγραμμένων δίσκων σας στον
υπολογιστή σας, χρησιμοποιείτε την εφαρμογή λογισμικού WinDVD.
■ Εάν χρησιμοποιείτε επανεγγράψιμους δίσκους για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να "κλειδώσει" η πλήρης διαμόρφωση.
Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε καινούργιο επανεγγράψιμο
δίσκο.

Φροντίδα των μέσων αποθήκευσης
Στην ενότητα αυτή παρέχονται συμβουλές για την προστασία των
δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στους δίσκους CD/DVD/HD DVD.
Χειρίζεστε τα μέσα αποθήκευσης με προσοχή. Οι παρακάτω απλές
προφυλάξεις θα επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής τους και θα προστατεύσουν
τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτά:

CD/DVD/HD DVD
1. Φυλάσσετε τους δίσκους CD/DVD/HD DVD στις αρχικές θήκες τους για
να τους προστατέψετε και να τους διατηρείτε καθαρούς.
2. Μην κάμπτετε τους δίσκους CD/DVD/HD DVD.
3. Μην γράφετε επάνω σε δίσκους CD/DVD/HD DVD που περιέχουν
δεδομένα, μην κολλάτε αυτοκόλλητες ετικέτες και μην επισημαίνετε με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο την επιφάνειά τους.
4. Κρατάτε τους δίσκους CD/DVD/HD DVD από την περιφέρειά τους ή
από την οπή στο κέντρο τους. Τα δακτυλικά αποτυπώματα στην
επιφάνεια ενός δίσκου ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην
ανάγνωση των δεδομένων του από τη μονάδα δίσκου.
5. Αποφεύγετε την έκθεση των δίσκων CD/DVD στο άμεσο ηλιακό φως ή
σε έντονη ζέστη ή κρύο. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω
στους δίσκους CD/DVD/HD DVD.
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6. Εάν οι δίσκοι CD/DVD/HD DVD μαζέψουν σκόνη ή άλλες ακαθαρσίες,
σκουπίστε τους με ένα καθαρό και στεγνό ύφασμα. Σκουπίζετε τους
δίσκους CD/DVD/HD DVD με φορά από το κέντρο προς την περιφέρεια
και όχι με κυκλικές κινήσεις. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε ύφασμα
ελαφρά βρεγμένο με νερό ή ουδέτερο καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε
βενζίνη, διαλυτικό ή παρόμοιο καθαριστικό.

Μόντεμ
Μερικά μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένο μόντεμ.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης και αποσύνδεσης του
ενσωματωμένου μόντεμ σε/από μια υποδοχή τηλεφωνικής γραμμής.
Το ενσωματωμένο μόντεμ δεν υποστηρίζει φωνητικές λειτουργίες. Ωστόσο,
υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες μετάδοσης δεδομένων και φαξ.
■ Σε περίπτωση καταιγίδας, βγάζετε το καλώδιο του μόντεμ από την
υποδοχή της τηλεφωνικής γραμμής.
■ Μη συνδέετε το μόντεμ με ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή. Η ψηφιακή
γραμμή θα προκαλέσει ζημιά στο μόντεμ.

Επιλογή γεωγραφικής περιφέρειας
Οι κανονισμοί τηλεπικοινωνιών ποικίλλουν από τη μια γεωγραφική περιοχή
στην άλλη, για αυτό πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι ρυθμίσεις του
εσωτερικού μόντεμ είναι οι σωστές για τη γεωγραφική περιφέρεια στην
οποία θα το χρησιμοποιήσετε.
Για να επιλέξετε μια γεωγραφική περιφέρεια, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
1. Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > TOSHIBA >
Networking > Modem Region Select.
Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Country/ Region Select (Επιλογή χώρας/
γεωγραφικής περιφέρειας) του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης μόντεμ
που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Ελέγχου, εάν αυτή είναι διαθέσιμη. Εάν
αλλάξετε χώρα/γεωγραφική περιφέρεια μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου, η
αλλαγή ενδέχεται να μην εφαρμοστεί.
2. Τότε, το εικονίδιο επιλογής γεωγραφικής περιφέρειας θα εμφανιστεί στη
γραμμή εργασιών. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστεί μια λίστα
γεωγραφικών περιφερειών που υποστηρίζονται από το μόντεμ. Θα
εμφανιστεί επίσης ένα δευτερεύον μενού για τις πληροφορίες
τοποθεσίας τηλεφωνίας. Ένα σημάδι επιλογής θα εμφανίζεται δίπλα
στην τρέχουσα επιλεγμένη γεωγραφική περιφέρεια και τοποθεσία
τηλεφωνίας.
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3. Επιλέξτε μια γεωγραφική περιφέρεια μέσα από το μενού γεωγραφικών
περιφερειών ή μια τοποθεσία τηλεφωνίας μέσα από το δευτερεύον μενού.
■ Μόλις κάνετε κλικ σε μια γεωγραφική περιφέρεια, αυτή γίνεται η
επιλεγμένη περιφέρεια του μόντεμ και η νέα τοποθεσία τηλεφωνίας
ορίζεται αυτόματα.
■ Όταν επιλέγετε τοποθεσία τηλεφωνίας, επιλέγεται αυτόματα η
αντίστοιχη γεωγραφική περιφέρεια η οποία γίνεται η τρέχουσα
γεωγραφική περιφέρεια του μόντεμ.

Μενού ιδιοτήτων
Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί της συσκευής κατάδειξης για να εμφανιστεί το
μενού ιδιοτήτων στην οθόνη.

Ρυθμίσεις
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

AutoRun Mode (Λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης)
Το βοηθητικό πρόγραμμα επιλογής γεωγραφικής περιφέρειας εκκινείται
αυτόματα μόλις εκκινήσετε το λειτουργικό σύστημα.

Open the Dialling Properties dialog box after selecting
region (Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Dialling
Properties" [Ιδιότητες κλήσης] μετά από την επιλογή
περιφέρειας).
Μόλις επιλέξετε γεωγραφική περιφέρεια, θα εμφανιστεί αυτόματα το
παράθυρο διαλόγου με τις ιδιότητες κλήσης.

Location list for region selection (Λίστα τοποθεσιών για την
επιλογή περιφέρειας)
Εμφανίζεται ένα δευτερεύον μενού με πληροφορίες τοποθεσιών
τηλεφωνίας.

Open dialog box, if the modem and Telephony Current
Location region code do not match (Άνοιγμα παραθύρου
διαλόγου, στην περίπτωση ασυμφωνίας μόντεμ και
κωδικού περιφέρειας της τρέχουσας τοποθεσίας
τηλεφωνίας).
Εάν οι τρέχουσες ρυθμίσεις του κωδικού περιφέρειας και της τοποθεσίας
τηλεφωνίας είναι εσφαλμένες, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό παράθυρο
διαλόγου.
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Modem Selection (Επιλογή μόντεμ)
Εάν ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει το ενσωματωμένο μόντεμ,
εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. Επιλέξτε τη θύρα COM που
χρησιμοποιείται από το μόντεμ σας.

Ιδιότητες κλήσης
Επιλέξτε το στοιχείο αυτό για να εμφανιστούν οι ιδιότητες κλήσης.
Εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή στην Ιαπωνία, η νομοθεσία περί
επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών σάς υποχρεώνουν να επιλέξετε τρόπο
λειτουργίας για την γεωγραφική περιφέρεια της Ιαπωνίας. Είναι παράνομο
να χρησιμοποιείτε το μόντεμ στην Ιαπωνία με οποιαδήποτε άλλη επιλογή.

Σύνδεση
Για να συνδέσετε το καλώδιο του μόντεμ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
■ Για να συνδέσετε το μόντεμ, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αρθρωτό
καλώδιο που συνοδεύει τον υπολογιστή. Συνδέστε το βύσμα του
αρθρωτού καλωδίου με τον πυρήνα στην υποδοχή σύνδεσης μόντεμ
του υπολογιστή.
■ Σε περίπτωση καταιγίδας, βγάζετε το καλώδιο του μόντεμ από την
υποδοχή της τηλεφωνικής γραμμής.
■ Μη συνδέετε το μόντεμ με ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή. Η ψηφιακή
γραμμή θα προκαλέσει ζημιά στο μόντεμ.
1. Συνδέστε το ένα βύσμα του αρθρωτού καλωδίου στην υποδοχή του
μόντεμ.
2. Συνδέστε το άλλο βύσμα του αρθρωτού καλωδίου στην υποδοχή της
τηλεφωνικής γραμμής.

Σύνδεση του ενσωματωμένου μόντεμ
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Μην τραβάτε το καλώδιο και μη μετακινείτε τον υπολογιστή με το καλώδιο
συνδεδεμένο.

Αποσύνδεση
Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο του ενσωματωμένου μόντεμ,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πιέστε το κλιπ του βύσματος που έχει συνδεθεί στην υποδοχή
τηλεφωνικής γραμμής και τραβήξτε το βύσμα προς τα έξω.
2. Με τον ίδιο τρόπο, αποσυνδέστε το άλλο βύσμα του καλωδίου από τον
υπολογιστή.

Χρήση του δέκτη FM (προαιρετικό)
Η διαθεσιμότητα του χαρακτηριστικού αυτού εξαρτάται από το μοντέλο που
έχετε αγοράσει.
1. Συνδέστε την κεραία του δέκτη FM στην αντίστοιχη υποδοχή κεραίας.

Κεραία δέκτη FM
Υποδοχή κεραίας FM

2. Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη  Όλα τα προγράμματα  FM Tuner
Utility για να ξεκινήσει το λογισμικό FM.

Ασύρματη επικοινωνία
Η λειτουργία ασύρματων επικοινωνιών του υπολογιστή υποστηρίζει τόσο
συσκευές ασύρματου δικτύου (LAN) όσο και συσκευές Bluetooth.
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■ Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) ή
Bluetooth κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε περιοχές που
υπόκεινται σε ασύρματες παρεμβολές ή μαγνητικά πεδία. Οι
παρεμβολές από ένα φούρνο μικροκυμάτων ή άλλη πηγή μπορεί να
διαταράξουν τη λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth.
■ Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth, όταν είστε κοντά
σε άτομο που μπορεί να έχει εμφύτευμα καρδιακού βηματοδότη ή άλλη
ιατρική ηλεκτρική συσκευή. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν
δυσμενώς τη λειτουργία του βηματοδότη ή της ιατρικής συσκευής και
ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του ατόμου.
Τηρήστε την οδηγία της ιατρικής συσκευής σας, όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth.
■ Να απενεργοποιείτε πάντα τις λειτουργίες Wi-Fi ή Bluetooth, αν ο
υπολογιστής είναι κοντά σε εξοπλισμό ή συσκευές αυτόματου ελέγχου,
όπως αυτόματες πόρτες ή πυροανιχνευτές. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται
να προκαλέσουν δυσλειτουργία του εξοπλισμού και ενδέχεται να
προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.
■ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο με συγκεκριμένο
όνομα δικτύου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ειδικού δικτύου.
Εάν αυτό συμβεί, το νέο δίκτυο (*) θα πρέπει να διαμορφωθεί για όλους
τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο για να καταστεί
δυνατή η εκ νέου ενεργοποίηση όλων των συνδέσεων δικτύου.
* Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε νέο όνομα δικτύου.

Ασύρματο δίκτυο
Όπου υπάρχει, υποστηρίζει τα πρότυπα A, B, G και προσωρινή έκδοση N,
αλλά είναι συμβατό με οποιοδήποτε άλλο σύστημα δικτύου LAN το οποίο
βασίζεται στη ραδιοτεχνολογία Φασματικής Εξάπλωσης Άμεσης Ακολουθίας
(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)/ Ορθογωνικής Πολυπλεξίας
Διαίρεσης Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) που
πληροί το πρότυπο IEEE 802.11 για ασύρματο δίκτυο LAN.
■ Μηχανισμός αυτόματης επιλογής ταχύτητας μετάδοσης στο εύρος
μετάδοσης 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 και 6 MBit/s. (IEEE 802.11a/g)
■ Μηχανισμός αυτόματης επιλογής ταχύτητας μετάδοσης στο εύρος
μετάδοσης 11, 5,5, 2 και 1 MBit/s. (IEEE 802.11b)
■ Περιαγωγή σε πολλαπλά κανάλια.
■ Διαχείριση ενέργειας κάρτας
■ Κρυπτογράφηση δεδομένων κατά το πρότυπο "Wired Equivalent
Privacy" (WEP), με βάση τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης των 128 bit.
■ Κρυπτογράφηση δεδομένων κατά το πρότυπο "Advanced Encryption
Standard" (AES), με βάση αλγόριθμο κρυπτογράφησης των 128 bit.

Εγχειρίδιο χρήσης

4-39

Βασικές αρχές λειτουργίας

Ασφάλεια
■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία κρυπτογράφησης,
διαφορετικά ενδέχεται να εκθέσετε τον υπολογιστή σας σε μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κακόβουλων τρίτων μέσω του ασύρματου
δικτύου LAN που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη μη
εξουσιοδοτημένη παρείσδυση, παρακολούθηση των ενεργειών σας και
απώλεια ή καταστροφή αποθηκευμένων δεδομένων. Η TOSHIBA
συνιστά στους πελάτες της να ενεργοποιούν τη λειτουργία κρυπτογράφησης.
■ Η TOSHIBA δε θα φέρει καμία ευθύνη για τη μη εξουσιοδοτημένη
αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτους λόγω της χρήσης του ασύρματου
δικτύου LAN, ούτε για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν εξ αυτής.

Bluetooth Stack για Windows από την TOSHIBA (ανάλογα με το
μοντέλο που έχετε αγοράσει)
Σημειώνεται ότι το λογισμικό αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα παρακάτω
λειτουργικά συστήματα:
■ Microsoft® Windows Vista™
Παρακάτω παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
αυτών των λειτουργικών συστημάτων. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε
στην ηλεκτρονική βοήθεια που συνοδεύει κάθε λογισμικό.
Αυτό το Bluetooth Stack βασίζεται στις προδιαγραφές του Bluetooth
έκδοση 1.1/1.2/2.0/2.1+EDR. Η TOSHIBA δεν είναι δυνατό να
επιβεβαιώσει τη συμβατότητα ανάμεσα σε κάθε υπολογιστή ή/και άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν Bluetooth εκτός των φορητών
υπολογιστών της TOSHIBA.

Σημειώσεις έκδοσης για το Bluetooth Stack για Windows
της TOSHIBA
1. Λογισμικό εφαρμογής φαξ:
Αναφορικά με το λογισμικό εφαρμογής φαξ, υπάρχουν κάποιες εφαρμογές
που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το Bluetooth Stack.
2. Πολλαπλοί χρήστες:
Στα Windows Vista™, η χρήση του Bluetooth δεν υποστηρίζεται σε
περιβάλλον πολλαπλών χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι, όταν
χρησιμοποιείτε το Bluetooth, οι υπόλοιποι χρήστες που έχουν
πραγματοποιήσει έναρξη σύνδεσης στον ίδιο υπολογιστή δε θα
μπορούν να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες Bluetooth.

Υποστήριξη προϊόντος
Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη
λειτουργικών συστημάτων, υποστήριξη γλωσσών ή τυχόν διαθέσιμες
αναβαθμίσεις, επισκεφθείτε την τοποθεσία της TOSHIBA στο Web, στη
διεύθυνση http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm για
την Ευρώπη ή στη διεύθυνση http://www.pcsupport.toshiba.com για τις Η.Π.Α.
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Διακόπτης ασύρματης επικοινωνίας
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες
ασύρματου δικτύου LAN, με τη βοήθεια του διακόπτη on/off. Όταν ο
διακόπτης είναι κλειστός (θέση Off), δε γίνεται αποστολή ή λήψη
μεταδόσεων. Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή
προς τα αριστερά για να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου.
Ο διακόπτης πρέπει να είναι στη θέση απενεργοποίησης (off), όταν
βρίσκεστε σε αεροπλάνα και νοσοκομεία. Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία.
Πρέπει να είναι σβηστή όταν η ασύρματη επικοινωνία είναι
απενεργοποιημένη.

Ενδεικτική λυχνία LED δραστηριότητας ασύρματου δικτύου
Η ενδεικτική λυχνία LED δραστηριότητας ασύρματου δικτύου υποδεικνύει
την κατάσταση των λειτουργιών ασύρματης επικοινωνίας.
Κατάσταση
ενδεικτικής
λυχνίας

Ένδειξη

Σβηστή

Ο διακόπτης ασύρματης επικοινωνίας είναι
κλειστός (θέση OFF). Αυτόματη διακοπή
λειτουργίας λόγω υπερθέρμανσης. Δυσλειτουργία
στην τροφοδοσία ρεύματος.

Αναμμένη

Ο διακόπτης ασύρματης επικοινωνίας είναι
ανοικτός (θέση ON). Το ασύρματο δίκτυο LAN
ενεργοποιήθηκε από μια εφαρμογή.

Εάν είχατε χρησιμοποιήσει τη γραμμή εργασιών για να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία ασύρματου δικτύου, θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον
υπολογιστή για να την επανενεργοποιήσετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να
ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:
1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο Σύστημα και Συντήρηση.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση συσκευών. Τότε, θα εμφανιστεί η
Διαχείριση Συσκευών. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογείς δικτύου.
3. Επιλέξτε τον επιθυμητό προσαρμογέα δικτύου και κατόπιν κάντε κλικ
στο κουμπί Ενεργοποίηση στη γραμμή εργαλείων.

Προσαρμογέας δικτύου (LAN)
Ο υπολογιστής διαθέτει ενσωματωμένη υποστήριξη για τοπικά δίκτυα
(LAN) τύπου Fast Ethernet ή Gigabit Ehternet (ανάλογα με το μοντέλο που
έχετε αγοράσει).
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Τύποι καλωδίων δικτύου (LAN)
Για να συνδεθεί ο υπολογιστής σας με ένα τοπικό δίκτυο, θα πρέπει
προηγουμένως να έχετε ρυθμίσει κατάλληλα τις παραμέτρους του. Εάν
κάνετε έναρξη σύνδεσης σε ένα τοπικό δίκτυο με τις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις του υπολογιστή, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στο
δίκτυο LAN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες
ρύθμισης, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου σας.
Εάν χρησιμοποιείτε δίκτυο τύπου Fast Ethernet (100 Mbit/δευτ., 100BASE-TX),
βεβαιωθείτε ότι θα συνδέσετε τον υπολογιστή σας με το δίκτυο μέσω
καλωδίου τύπου CAT5 ή ανώτερου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
καλώδιο τύπου CAT3.
Εάν χρησιμοποιείτε δίκτυο τύπου Gigabit Ethernet, βεβαιωθείτε ότι θα
συνδέσετε τον υπολογιστή σας με το δίκτυο μέσω καλωδίου τύπου CAT5-E
ή ανώτερου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο τύπου CAT5 ή CAT3.

Σύνδεση καλωδίου δικτύου
Για να συνδέσετε το καλώδιο δικτύου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας, μαζί με όλες τις εξωτερικές
συσκευές που είναι συνδεδεμένες με αυτόν.
2. Συνδέστε το ένα βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή δικτύου (LAN) του
υπολογιστή. Ωθήστε προσεκτικά μέχρις ότου ακούσετε το κλιπ να
"κουμπώνει" στη θέση του.

Σύνδεση του καλωδίου δικτύου

3. Συνδέστε το άλλο βύσμα του καλωδίου σε μια υποδοχή ενός διανομέα
του δικτύου. Προτού συνδέσετε τον υπολογιστή σας με ένα διανομέα,
απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου σας.
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Αποσύνδεση καλωδίου δικτύου
Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο δικτύου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πιέστε το κλιπ του βύσματος που έχει συνδεθεί στην υποδοχή LAN του
υπολογιστή σας και τραβήξτε το βύσμα προς τα έξω.
2. Με τον ίδιο τρόπο, αποσυνδέστε το καλώδιο από το διανομέα του
δικτύου. Προτού αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας από ένα διανομέα,
απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου σας.

Καθαρισμός του υπολογιστή
Για να διασφαλίσετε μια μακρά και απρόσκοπτη λειτουργία του υπολογιστή
σας, προστατεύετέ τον από τη σκόνη και χρησιμοποιείτε τα υγρά
καθαρισμού με προσοχή στις επιφάνειες γύρω από αυτόν.
■ Προσέχετε να μη χύνετε υγρά μέσα στον υπολογιστή. Αν ο υπολογιστής
σας βραχεί, θέστε τον αμέσως εκτός λειτουργίας και αφήστε τον να
στεγνώσει τελείως προτού τον ξαναθέσετε σε λειτουργία.
■ Καθαρίζετε τον υπολογιστή σας με ένα ελαφρά βρεγμένο (με νερό)
ύφασμα. Για τον καθαρισμό της οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
υγρό καθαρισμού τζαμιών. Ψεκάστε μικρή ποσότητα καθαριστικού σε
ένα μαλακό και καθαρό ύφασμα και περάστε με αυτό προσεκτικά την
επιφάνεια της οθόνης.
Ποτέ μην ψεκάζετε καθαριστικό κατ' ευθείαν επάνω στον υπολογιστή και
μην αφήνετε τα υγρά να τρέξουν μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του. Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε σκληρά ή καυστικά χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό του
υπολογιστή.
■ Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη από τις γρίλιες ψύξης που βρίσκονται στο
αριστερό μέρος του υπολογιστή με την ηλεκτρική σκούπα. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο 2, Γνωριμία με τον υπολογιστή σας.

Μεταφορά του υπολογιστή
Ο υπολογιστής είναι σχεδιασμένος να αντέχει στη σκληρή χρήση. Ωστόσο,
εάν τηρείτε μερικές απλές προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση του
υπολογιστή, θα διασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία του.
■ Προτού μετακινήσετε τον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι κάθε
δραστηριότητα στις μονάδες δίσκου έχει ολοκληρωθεί.
Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία μονάδας σκληρού δίσκου του υπολογιστή.
■ Εάν μέσα στη μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης υπάρχει δίσκος
CD/DVD, βγάλτε τον. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συρταρωτή υποδοχή
της μονάδας οπτικών μέσων αποθήκευσης είναι καλά κλειστή.
■ Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας.
■ Προτού μετακινήσετε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και
όλα τα περιφερειακά.
■ Κλείστε την ενσωματωμένη οθόνη. Μη σηκώνετε τον υπολογιστή
κρατώντας τον από την οθόνη.
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■ Προτού μεταφέρετε τον υπολογιστή, τερματίστε τη λειτουργία του,
βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα αφήστε τον να κρυώσει.
Εάν δεν ακολουθήσετε την οδηγία αυτή, ενδέχεται να προκληθεί
ελαφρύς τραυματισμός.
■ Πάντα θέτετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας όταν πρόκειται να τον
μετακινήσετε. Αν το κουμπί ισχύος διαθέτει κλειδαριά, ρυθμίστε το στη
θέση ασφάλισης. Επίσης, προσέχετε να μην υποβάλετε τον υπολογιστή
σε κρούση. Εάν δεν ακολουθήσετε την οδηγία αυτή, ενδέχεται να
προκληθεί ζημιά στον υπολογιστή, αστοχία του υπολογιστή ή απώλεια
δεδομένων.
■ Ποτέ μην μεταφέρετε τον υπολογιστή με εγκατεστημένες τις κάρτες
ExpressCards. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στον
υπολογιστή ή/και στην κάρτα ExpressCard, με αποτέλεσμα την αστοχία
υλικού.
■ Όταν μεταφέρετε τον υπολογιστή, χρησιμοποιείτε την τσάντα μεταφοράς του.
■ Όταν μεταφέρετε τον υπολογιστή σας, κρατάτε τον προσεκτικά έτσι
ώστε να μην σας πέσει και να μη τον χτυπήσετε πουθενά.
■ Μη μεταφέρετε τον υπολογιστή σας κρατώντας τον από προεξέχοντα μέρη.
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Κεφάλαιο 5
To Πληκτρολόγιο
Οι διατάξεις πληκτρολογίου του υπολογιστή είναι συμβατές με το
πληκτρολόγιο 101/102 πλήκτρων τύπου "Enhanced". Με το πάτημα
μερικών συνδυασμών πλήκτρων, είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των
λειτουργιών του πληκτρολογίου 101/102 πλήκτρων στον υπολογιστή.
Το πλήθος των πλήκτρων του πληκτρολογίου σας εξαρτάται από τη διάταξη
πληκτρολογίου της χώρας ή της γεωγραφικής περιοχής σύμφωνα με την
οποία έχει διαμορφωθεί ο υπολογιστής σας. Διατίθενται πληκτρολόγια για
πολλές γλώσσες.
Υπάρχουν έξι είδη πλήκτρων: τα πλήκτρα γραφομηχανής, τα πλήκτρα
υπέρθεσης, τα πλήκτρα λειτουργιών, τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα,
ειδικά πλήκτρα των Windows® και τα πλήκτρα κατεύθυνσης.

Πλήκτρα γραφομηχανής
Τα πλήκτρα γραφομηχανής παράγουν τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα,
τους αριθμούς, τα σημεία στίξης και τα ειδικά σύμβολα που εμφανίζονται
στην οθόνη.
Υπάρχουν, ωστόσο, μερικές διαφορές μεταξύ της χρήσης μιας
γραφομηχανής και της χρήσης του πληκτρολογίου ενός υπολογιστή:
■ Τα γράμματα και οι αριθμοί που παράγονται στον υπολογιστή είναι
δυνατό να έχουν διάφορα μεγέθη. Τα κενά διαστήματα, που
δημιουργούνται από τους "χαρακτήρες διαστήματος", είναι επίσης
δυνατό να έχουν διάφορα μεγέθη ανάλογα με τη στοίχιση των γραμμών
και άλλους παράγοντες.
■ Το γράμμα l (πεζό Αγγλικό "el") και ο αριθμός 1 (ένα) δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται το ένα στη θέση του άλλου, όπως συμβαίνει στη
γραφομηχανή.
■ Το γράμμα Ο (κεφαλαίο όμικρον) και ο αριθμός 0 (μηδέν) δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται το ένα στη θέση του άλλου.
■ Το πλήκτρο λειτουργίας Caps Lock κλειδώνει μόνον τους
αλφαβητικούς χαρακτήρες στα κεφαλαία, ενώ το πλήκτρο Shift Lock της
γραφομηχανής θέτει όλα τα πλήκτρα στη μετατοπισμένη θέση.
■ Τα πλήκτρα Shift, το πλήκτρο Tab και το πλήκτρο BackSpace εκτελούν
την ίδια λειτουργία όπως και στη γραφομηχανή, αλλά εκτελούν και
ειδικές λειτουργίες του υπολογιστή.
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Πλήκτρα λειτουργιώνF1...F12
Τα πλήκτρα λειτουργιών, που δεν πρέπει να συγχέονται με το Fn, είναι τα
12 πλήκτρα που βρίσκονται το επάνω μέρος του πληκτρολογίου σας. Τα
πλήκτρα αυτά έχουν διαφορετική λειτουργία από τα άλλα πλήκτρα.

Τα πλήκτρα F1 έως και F12 λέγονται "πλήκτρα λειτουργιών" διότι με το
πάτημά τους εκτελούνται προγραμματισμένες λειτουργίες. Σε συνδυασμό
με το πλήκτρο Fn, τα πλήκτρα που είναι επισημασμένα με εικονίδια
εκτελούν ειδικές λειτουργίες στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα: Συνδυασμοί με το πλήκτρο Fn του παρόντος
κεφαλαίου. Η λειτουργία που εκτελείται από τα επιμέρους πλήκτρα
εξαρτάται από το λογισμικό που χρησιμοποιείτε.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα: Συνδυασμοί με το πλήκτρο Fn
Το πλήκτρο Fn (από την Αγγλική λέξη "function" που σημαίνει "λειτουργία")
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα για το σχηματισμό
προγραμματιζόμενων πλήκτρων. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα είναι
συνδυασμοί πλήκτρων που ενεργοποιούν, απενεργοποιούν ή ρυθμίζουν
ειδικές λειτουργίες.
Κάποια προγράμματα λογισμικού ενδέχεται να απενεργοποιούν ή να
δημιουργούν διενέξεις με τις λειτουργίες των προγραμματιζόμενων
πλήκτρων. Οι ρυθμίσεις των προγραμματιζόμενων πλήκτρων δεν
αποκαθίστανται με τη λειτουργία Προσωρινής απενεργοποίησης.

Προσομοίωση των πλήκτρων ενός πληκτρολογίου Enhanced

Διάταξη πληκτρολογίου τύπου Enhanced 101 πλήκτρων
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Το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να
προσφέρει όλες τις δυνατότητες του πληκτρολογίου τύπου Enhanced 101
πλήκτρων, που απεικονίζεται στο σχήμα ανωτέρω. Το πληκτρολόγιο
Enhanced των 101/102 πλήκτρων διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο και
πλήκτρο Scroll Lock. Διαθέτει επίσης πρόσθετα πλήκτρα Enter και Ctrl στα
δεξιά του αλφαβητικού πληκτρολογίου. Επειδή το πληκτρολόγιο του
υπολογιστή είναι μικρότερο και διαθέτει λιγότερα πλήκτρα, μερικές από τις
λειτουργίες του πληκτρολογίου Enhanced προσομοιώνονται με
συνδυασμούς δύο πλήκτρων αντί να εκτελούνται με ένα πλήκτρο όπως
συμβαίνει στο μεγαλύτερο πληκτρολόγιο.
Το λογισμικό σας ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση πλήκτρων που δεν
υπάρχουν στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να προσομοιώσετε τις λειτουργίες
του πληκτρολογίου Enhanced με το πάτημα του πλήκτρου Fn σε
συνδυασμό με κάποιο από τα παρακάτω πλήκτρα.
Για να προσπελάσετε το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο, πατήστε
τα πλήκτρα Fn + F11. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής, τα
πλήκτρα με τη γκρι σήμανση στο κάτω μέρος γίνονται αριθμητικά πλήκτρα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των
πλήκτρων αυτών, ανατρέξτε στην ενότητα Πλήκτρα υπέρθεσης του
κεφαλαίου αυτού. Από προεπιλογή, και οι δύο αυτές λειτουργίες είναι
απενεργοποιημένες κατά την έναρξη λειτουργίας του υπολογιστή.
Πατήστε Fn + F12 για να κλειδώσετε το δρομέα σε μια συγκεκριμένη
γραμμή. Από προεπιλογή, η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη κατά
την έναρξη λειτουργίας του υπολογιστή.

Συντομεύσεις
+
Σίγαση: Με τη συντόμευση αυτή, ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον ήχο.

+
Κλείδωμα: Με τη συντόμευση αυτή, εισέρχεστε στη λειτουργία "Κλείδωμα
υπολογιστή". Για να επαναφέρετε την επιφάνεια εργασίας σας, θα πρέπει
να συνδεθείτε ξανά.

+
Πλάνο ενέργειας: Εμφανίζει τους τρόπους λειτουργίας εξοικονόμησης
ρεύματος και σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας ρεύματος.

+
Προσωρινή απενεργοποίηση: Το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης.
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+
Αδρανοποίηση: Το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση αδρανοποίησης.

+
Έξοδος: Με τη συντόμευση αυτή, γίνεται αλλαγή της ενεργής συσκευής οθόνης.
Η προεπιλεγμένη ανάλυση οθόνης στον τρόπο λειτουργίας "Ταυτόχρονη"
είναι ρυθμισμένη στο 1024 × 768. Εάν συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη
(RGB) που δεν είναι συμβατή με την ανάλυση 1024 × 768, αλλάξτε την
ανάλυση στο παράθυρο " Ιδιότητες Οθόνης"..

+
Φωτεινότητα (μείωση): Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.

+
Φωτεινότητα (αύξηση): Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.

+
Ασύρματη επικοινωνία: Ενεργοποιεί τις ενεργές ασύρματες συσκευές,
εφόσον ο διακόπτης ασύρματης επικοινωνίας είναι στη θέση ON.

+
TouchPad: Με τη συντόμευση αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η
λειτουργία του TouchPad.

+
Enable Keypad: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία του Key Pad.

+
Number Lock: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία του Number Lock.

+
Scroll Lock: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία του Scroll Lock.
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+
Ζουμ: Με τη συντόμευση αυτή αλλάζει η ανάλυση της οθόνης.

+
TOSHIBA Zooming Utility (σμίκρυνση): Μειώνει το μέγεθος των
εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας ή το μέγεθος της γραμματοσειράς σε
ένα από τα παράθυρα της υποστηριζόμενης εφαρμογής.

+
TOSHIBA Zooming Utility (μεγέθυνση): Αυξάνει το μέγεθος των
εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας ή το μέγεθος της γραμματοσειράς σε
μία από τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις Fn + 1 and Fn + 2,
θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εγκαταστήσει το βοηθητικό πρόγραμμα
TOSHIBA Zooming. Το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τις ακόλουθες
εφαρμογές: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office, Windows Media
Player, Adobe Reader και τα εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας.

Ασύγχρονο πλήκτρο Fn (Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα για άτομα με
ειδικές ανάγκες TOSHIBA Accessibility για να καταστήσετε το πλήκτρο Fn
ασύγχρονο, δηλαδή να το πατάτε μία φορά, να το αφήνετε και στη συνέχεια
να πατάτε ένα πλήκτρο λειτουργιών F1...F12. Για να εκκινήσετε το
βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA Accessibility, επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη >
Όλα τα προγράμματα > TOSHIBA > Utilities > Accessibility.

Ειδικά πλήκτρα των Windows®
Το πληκτρολόγιο διαθέτει δύο πλήκτρα που έχουν ειδικές λειτουργίες στα
Windows®: Το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows® ενεργοποιεί το
μενού Έναρξη, ενώ το άλλο, το πλήκτρο εφαρμογής, έχει την ίδια
λειτουργία με το δεξιό κουμπί του ποντικιού.

Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιεί το μενού Έναρξη των Windows®.

Το πλήκτρο αυτό έχει την ίδια λειτουργία με το δεξιό κουμπί του ποντικιού.
Εγχειρίδιο χρήσης

5-5

To Πληκτρολόγιο

Πλήκτρα υπέρθεσης
Το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο του υπολογιστή δε διαθέτει ξεχωριστά
αριθμητικά πλήκτρα, αλλά πλήκτρα υπέρθεσης που λειτουργούν με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο.
Τα πλήκτρα αυτά βρίσκονται στο κέντρο του πληκτρολογίου και φέρουν
επισήμανση γκρι χρώματος. Τα πλήκτρα υπέρθεσης έχουν τις ίδιες
λειτουργίες με τα αριθμητικά πλήκτρα ενός τυπικού πληκτρολογίου
Enhanced 101/102 πλήκτρων, τα οποία περιγράφηκαν παραπάνω.

Ενεργοποίηση των πλήκτρων υπέρθεσης
Τα αριθμητικά πλήκτρα υπέρθεσης χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή
αριθμητικών δεδομένων.

Λειτουργία αριθμητικών πλήκτρων
Για να ενεργοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα, πατήστε τη συντόμευση
Fn + F11. Στη συνέχεια, μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμητικά
δεδομένα, με χρήση των πλήκτρων όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Για
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλήκτρων υπέρθεσης, πατήστε ξανά τη
συντόμευση Fn + F11.

Αριθμητικά πλήκτρα υπέρθεσης
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Προσωρινή χρήση του κανονικού πληκτρολογίου
(με ενεργοποιημένα τα πλήκτρα υπέρθεσης)
Ενόσω χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα υπέρθεσης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε προσωρινά το κανονικό πληκτρολόγιο χωρίς να
απενεργοποιήσετε τα πλήκτρα υπέρθεσης:
1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn και πατήστε οποιοδήποτε άλλο
πλήκτρο. Όλα τα πλήκτρα θα λειτουργούν ωσάν τα πλήκτρα υπέρθεσης
να ήταν απενεργοποιημένα.
2. Για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους χαρακτήρες, κρατήστε πατημένο
το συνδυασμό πλήκτρων Fn + Shift και κατόπιν πατήστε ένα πλήκτρο
χαρακτήρα.
3. Αφήστε το πλήκτρο Fn για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα
υπέρθεσης.

Εισαγωγή χαρακτήρων ASCII
Μέσω της κανονικής λειτουργίας πληκτρολογίου, δεν μπορείτε να
εισαγάγετε όλους τους χαρακτήρες ASCII. Μπορείτε όμως να τους
εισαγάγετε με τους κωδικούς ASCII των χαρακτήρων αυτών.
Με ενεργοποιημένα τα πλήκτρα υπέρθεσης:
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt.
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα υπέρθεσης, πληκτρολογήστε τον κωδικό
ASCII.
3. Αφήστε το πλήκτρο Alt και τότε ο χαρακτήρας ASCII θα εμφανιστεί στην
οθόνη.
Με απενεργοποιημένα τα πλήκτρα υπέρθεσης:
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Fn.
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα υπέρθεσης, πληκτρολογήστε τον κωδικό
ASCII.
3. Αφήστε τα πλήκτρα Alt + Fn και ο χαρακτήρας ASCII θα εμφανιστεί
στην οθόνη.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Κεφάλαιο 6
Τρόποι παροχής ρεύματος και εκκίνησης
Οι πηγές τροφοδοσίας ρεύματος του υπολογιστή περιλαμβάνουν το
τροφοδοτικό και τις εσωτερικές μπαταρίες. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει
λεπτομέρειες για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των πηγών αυτών,
συμπεριλαμβανομένης της φόρτισης και της αλλαγής μπαταρίας,
συμβουλών για την εξοικονόμηση ρεύματος της μπαταρίας, καθώς και των
τρόπων εκκίνησης του συστήματος.

Συνθήκες τροφοδοσίας ρεύματος
Η δυνατότητα λειτουργίας του υπολογιστή και η κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας εξαρτώνται από τις συνθήκες τροφοδοσίας ρεύματος: από το
κατά πόσον δηλ. το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο, κατά πόσον έχει
τοποθετηθεί μπαταρία στον υπολογιστή και ποια είναι η στάθμη φόρτισης
της μπαταρίας.

Τροφοδοτικό
γενικής
χρήσης
συνδεδεμένο

Πλήρως
φορτισμένη
μπαταρία

Σύστημα σε λειτουργία

Σύστημα εκτός
λειτουργίας

• Λειτουργεί
• LED: μπαταρίας
λευκή/πράσινη

• LED: μπαταρίας
λευκή/πράσινη

Μπαταρία μερικώς • Λειτουργεί
φορτισμένη ή
• Ταχεία φόρτιση
πλήρως
• LED: μπαταρίας πορτοκαλί
εκφόρτιστη

• Ταχεία φόρτιση
• LED: μπαταρίας πορτοκαλί

Χωρίς
τοποθετημένη
μπαταρία

• Χωρίς φόρτιση
• LED: μπαταρίας σβηστή
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Σύστημα σε λειτουργία
Η στάθμη
Χωρίς
συνδεδεμένο φόρτισης της
τροφοδοτικό μπαταρίας είναι

Σύστημα εκτός
λειτουργίας

• Λειτουργεί
• LED: μπαταρίας σβηστή

πάνω από το
σημείο
ενεργοποίησης
χαμηλής στάθμης
φόρτισης
μπαταρίας

• Λειτουργεί
Η στάθμη
φόρτισης της
• LED: μπαταρίας παλλόμενο
μπαταρίας είναι
πορτοκαλί
κάτω από το
σημείο
ενεργοποίησης
χαμηλής στάθμης
φόρτισης
μπαταρίας
Μπαταρία
εξαντλημένη

Τερματισμός λειτουργίας
υπολογιστή

Χωρίς
τοποθετημένη
μπαταρία

• Δε λειτουργεί
• LED: μπαταρίας σβηστή

Ενδεικτικές λυχνίες τροφοδοσίας ρεύματος
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας
και λειτουργίας στον πίνακα ενδεικτικών λυχνιών προειδοποιούν σχετικά με
τη δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος και την κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας.

Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
Ελέγχετε την ενδεικτική λυχνία μπαταρίας για να προσδιορίζετε την
κατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Οι αντιστοιχίες φωτεινής
ένδειξης και κατάστασης μπαταρίας είναι ως εξής:
Παλλόμενο
πορτοκαλί

Η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Πρέπει να συνδέσετε το τροφοδοτικό για την
επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Πορτοκαλί

Δείχνει ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο και
φορτίζει την μπαταρία.

Λευκή/πράσινη

Δείχνει ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο και
ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Σβηστή

Σε όλες τις άλλες συνθήκες, η ενδεικτική λυχνία
δεν είναι αναμμένη.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Εάν η μπαταρία υπερθερμανθεί κατά τη φόρτισή της, η φόρτιση θα διακοπεί
και η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα σβήσει. Μόλις η θερμοκρασία της
μπαταρίας πέσει σε φυσιολογικά επίπεδα, η φόρτιση θα συνεχιστεί. Αυτό
θα συμβεί ανεξάρτητα από το εάν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία ή εκτός
λειτουργίας.

Ενδεικτική λυχνία ρεύματος
Ελέγχετε την ενδεικτική λυχνία λειτουργίας για να προσδιορίζετε την
κατάσταση τροφοδοσίας ρεύματος:
Λευκή/πράσινη

Δείχνει ότι ο υπολογιστής τροφοδοτείται με
ρεύμα και είναι σε λειτουργία.

Παλλόμενο
πορτοκαλί

Δείχνει ότι ο υπολογιστής τροφοδοτείται με
ρεύμα και είναι σε κατάσταση προσωρινής
απενεργοποίησης. Η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει με ρυθμό ένα δευτερόλεπτο
αναμμένη και δύο δευτερόλεπτα σβηστή.

Σβηστή

Σε όλες τις άλλες συνθήκες, η ενδεικτική λυχνία
δεν είναι αναμμένη.

Τύποι μπαταριών
Ο υπολογιστής διαθέτει τις εξής μπαταρίες:
■ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (3 στοιχείων, 6 στοιχείων ή 9 στοιχείων
ανάλογα με το μοντέλο).
■ Μπαταρία ρολογιού πραγματικού χρόνου (RTC)
■ Η μπαταρία είναι τύπου ιόντων λιθίου, η οποία είναι δυνατόν να εκραγεί
εάν δεν τοποθετηθεί, χρησιμοποιηθεί, διακινηθεί ή απορριφθεί σωστά.
Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές
οδηγίες ή κανονισμούς. Αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με μπαταρίες
του τύπου που συνιστά η TOSHIBA.
■ Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενόσω ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης. Τα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα
στη μνήμη RAM και έτσι, μόλις ο υπολογιστής πάψει να τροφοδοτείται
με ρεύμα, τα δεδομένα θα χαθούν. Όταν ο υπολογιστής είναι εκτός
λειτουργίας σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης και χωρίς να
είναι συνδεδεμένος με το τροφοδοτικό , η επαναφορτιζόμενη μπαταρία
τροφοδοτεί τη μνήμη για τη διατήρηση των δεδομένων και των
προγραμμάτων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτήν. Μόλις η
φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας εξαντληθεί, η κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης δεν θα λειτουργεί και θα χαθούν όλα τα
δεδομένα από τη μνήμη του υπολογιστή.
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Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Όταν το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο, η κύρια πηγή ρεύματος του
υπολογιστή είναι μια αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου, η οποία στο εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται απλώς ως
"(επαναφορτιζόμενη) μπαταρία". Μπορείτε να προμηθευτείτε επιπρόσθετες
μπαταρίες για να χειρίζεστε τον υπολογιστή σας για παρατεταμένες
χρονικές περιόδους μακριά από πηγές εναλλασσόμενου ρεύματος.
Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, θέστε τον υπολογιστή σε κατάσταση
αδρανοποίησης ή αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και τερματίστε τη
λειτουργία του. Μην αλλάζετε μπαταρία με το τροφοδοτικό συνδεδεμένο.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία διατηρεί τη μέγιστη χωρητικότητα της, να
χειρίζεστε τον υπολογιστή με μπαταρία τουλάχιστον μία φορά το μήνα έως
ότου η μπαταρία εκφορτιστεί πλήρως. Για τις σχετικές διαδικασίες,
ανατρέξτε στην ενότητα Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί συνεχώς με ρεύμα από το δίκτυο με το
τροφοδοτικό για παρατεταμένη χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός
μηνός, η μπαταρία μπορεί να μην είναι σε θέση να διατηρεί το φορτίο της.
Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να μη λειτουργεί αποτελεσματικά καθ'
όλη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της και η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
μπορεί να μην υποδεικνύει την κατάσταση χαμηλής στάθμης φόρτισης
μπαταρίας.

Μπαταρία ρολογιού πραγματικού χρόνου (RTC)
Η μπαταρία του ρολογιού πραγματικού χρόνου (Real Time Clock, RTC)
τροφοδοτεί με ρεύμα το εσωτερικό ρολόι πραγματικού χρόνου και το
ημερολόγιο. Διατηρεί επίσης τις ρυθμίσεις των παραμέτρων του
συστήματος.
Μόλις η μπαταρία RTC εκφορτιστεί πλήρως, το σύστημα χάνει τα δεδομένα
αυτά και το ρολόι πραγματικού χρόνου και το ημερολόγιο παύουν να
λειτουργούν.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Η μπαταρία RTC του υπολογιστή είναι τύπου ιόντων λιθίου (Li-ion) και
πρέπει να αντικαθίσταται μόνον από το κατάστημα όπου αγοράστηκε ή από
αντιπρόσωπο σέρβις της TOSHIBA. Η μπαταρία είναι δυνατόν να εκραγεί
εάν δεν τοποθετηθεί, χρησιμοποιηθεί, διακινηθεί ή απορριφθεί σωστά. Η
απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες
ή κανονισμούς.
■ Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού πραγματικού χρόνου,
πατήστε το πλήκτρο F2 κατά τον έλεγχο που εκτελείται σε κάθε έναρξη
λειτουργίας (POST).
■ Αφού ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία του ρολογιού πραγματικού
χρόνου, συνιστούμε να θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας για να
αρχίσει η φόρτιση της μπαταρίας πραγματικού χρόνου. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων.
Εάν το ακόλουθο μήνυμα εμφανίζεται στην ενσωματωμένη οθόνη:

ERROR 0271: Check date and time settings.
WARNING 0251: System CMOS checksum
bad-Default configuration used.
Press [F1] to resume, [F2] to setup.
Η μπαταρία RTC έχει εκφορτιστεί τελείως ή κοντεύει να εκφορτιστεί. Θα
χρειαστεί να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα στην οθόνη ρυθμίσεων
του BIOS, ως εξής:
1. Πατήστε το πλήκτρο F2, οπότε θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων του BIOS.
2. Ρυθμίστε την ημερομηνία στο System Date.
3. Ρυθμίστε την ώρα στο System Time.
4. Πατήστε το πλήκτρο F10. Τότε, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης.
Πατήστε το πλήκτρο Enter. Τότε, το BIOS Setup θα τερματίσει τη
λειτουργία του και ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί.
Αφού πλέον ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, συνιστάται να θέσετε
τον υπολογιστή σε λειτουργία και να τον αφήσετε σε λειτουργία για να
φορτιστεί η μπαταρία RTC.

Εγχειρίδιο χρήσης

6-5

Τρόποι παροχής ρεύματος και εκκίνησης

Φροντίδα και χρήση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποτελεί ένα εξάρτημα ζωτικής σημασίας
για τη χρήση του φορητού υπολογιστή σας. Με την κατάλληλη φροντίδα, θα
σας διασφαλίσει μακρούς χρόνους χρήσης του υπολογιστή με ρεύμα από
την μπαταρία, καθώς και μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της ίδιας της
μπαταρίας. Για να επιτύχετε την ασφαλή λειτουργία και την καλύτερη
δυνατή απόδοση, ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες της ενότητας αυτής.

Προφυλάξεις ασφάλειας
Ο κακός χειρισμός των μπαταριών είναι δυνατό να προκαλέσει θάνατο,
σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές. Τηρείτε προσεκτικά τις
ακόλουθες συμβουλές:
Κίνδυνος: Δείχνει την ύπαρξη επικείμενης επικίνδυνης κατάστασης που θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη εάν δεν
τηρήσετε τις οδηγίες.
Προειδοποίηση: Δείχνει την ύπαρξη δυνητικώς επικίνδυνης κατάστασης
που θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη εάν
δεν τηρήσετε τις οδηγίες.
Προσοχή: Δείχνει την ύπαρξη δυνητικώς επικίνδυνης κατάστασης που,
εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια ή ελαφρή σωματική
βλάβη ή υλικές ζημιές.
Σημείωση: Σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες.

Κίνδυνος
1. Ποτέ μην επιχειρήσετε να πετάξετε την μπαταρία στη φωτιά ή να την
εκθέσετε σε θερμαντική συσκευή όπως π.χ. φούρνο μικροκυμάτων. Σε
αντίθετη περίπτωση, η μπαταρία ενδέχεται να εκραγεί και να
προκαλέσει σωματικές βλάβες.
2. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο να "πειράξετε" μια μπαταρία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η μπαταρία θα υπερθερμανθεί και θα αναφλεγεί. Η τυχόν
διαρροή καυστικού αλκαλικού διαλύματος ή άλλων ηλεκτρολυτικών
ουσιών θα προκαλέσει πυρκαγιά, που ενδέχεται να οδηγήσει στο
θάνατο ή στην πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών.
3. Ποτέ μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους της μπαταρίας με μεταλλικό
αντικείμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή
άλλη ζημιά στην μπαταρία και πιθανώς να προκληθούν σωματικές
βλάβες. Για να αποφύγετε το ακούσιο βραχυκύκλωμα των πόλων,
πάντα τυλίγετε την μπαταρία με πλαστικό υλικό και καλύπτετε τους
πόλους της με μονωτική ταινία όταν την αποθηκεύετε ή την
απορρίπτετε.
4. Ποτέ μην τρυπάτε την μπαταρία με καρφί ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.
Ποτέ μην τη χτυπάτε με σφυρί ή άλλο αντικείμενο. Ποτέ μην την πατάτε.
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5. Ποτέ μην επιχειρήσετε να φορτίσετε την μπαταρία με τρόπο διαφορετικό
από εκείνον που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Ποτέ μη συνδέετε
την μπαταρία σε πρίζα δικτύου ρεύματος ή στην υποδοχή του
αναπτήρα του αυτοκινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να
συμβεί ρήξη ή ανάφλεξη.
6. Χρησιμοποιείτε μόνον την μπαταρία που σας παραδόθηκε μαζί με τον
υπολογιστή ή άλλη συσκευή ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία εγκεκριμένη
από τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της άλλης συσκευής. Οι
μπαταρίες έχουν διάφορες τάσεις και πολικότητες. Η τυχόν χρήση
εσφαλμένου τύπου μπαταρίας είναι δυνατό να οδηγήσει στην εμφάνιση
καπνού, φωτιάς ή στη ρήξη της μπαταρίας.
7. Ποτέ μην υποβάλετε μια μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως για
παράδειγμα αποθηκεύοντάς την κοντά σε πηγή θερμότητας. Σε
αντίθετη περίπτωση, είναι δυνατό να προκληθεί ανάφλεξη, έκρηξη ή
διαρροή καυστικού υγρού και να προκληθεί θάνατος ή σοβαρές
σωματικές βλάβες. Επίσης, ενδέχεται να παρουσιάσει αστοχία ή
δυσλειτουργία με αποτέλεσμα την απώλεια των δεδομένων σας.
8. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε ανώμαλα τραντάγματα,
κραδασμούς ή πιέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η εσωτερική διάταξη
προστασίας της μπαταρίας θα υποστεί ζημιά, με αποτέλεσμα την
υπερθέρμανση, την έκρηξη, την ανάφλεξη ή τη διαρροή καυστικών
υγρών, με πιθανό αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες.
9. Ποτέ μην επιτρέπετε να βραχεί μια μπαταρία. Σε αντίθετη περίπτωση,
θα προκληθεί υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή ρήξη της μπαταρίας, που
ενδέχεται να οδηγήσει στο θάνατο ή στην πρόκληση σοβαρών
σωματικών βλαβών.

Προειδοποίηση
1. Ποτέ μην επιτρέπετε στο καυστικό ηλεκτρολυτικό υγρό που τυχόν έχει
διαρρεύσει από μια μπαταρία να έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή
τα ρούχα σας. Εάν το καυστικό ηλεκτρολυτικό υγρό έρθει σε επαφή με
τα μάτια σας, ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό και
αναζητήστε ιατρική βοήθεια για να αποτρέψετε την πιθανή πρόκληση
βλαβών στα μάτια σας. Εάν το καυστικό ηλεκτρολυτικό υγρό έρθει σε
επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύντε το αμέσως με τρεχούμενο νερό για να
αποτρέψετε την εκδήλωση εξανθήματος. Εάν το καυστικό
ηλεκτρολυτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα ρούχα σας, βγάλτε τα αμέσως
για να μην επιτρέψετε στο υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα
μάτια σας.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω στην
μπαταρία, θέστε αμέσως τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας,
αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και αφαιρέστε την μπαταρία: ενοχλητική ή
ασυνήθιστη οσμή, υπερθέρμανση, χρωματικές αλλοιώσεις ή
παραμόρφωση. Ποτέ μην ξαναχρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή εάν
προηγουμένως δεν έχετε αναθέσει τον έλεγχό του σε κάποιο κέντρο
σέρβις της TOSHIBA. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να εμφανιστεί
καπνός ή φωτιά ή να προκληθεί ρήξη της μπαταρίας.
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3. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι καλά συνδεδεμένη στον υπολογιστή
προτού επιχειρήσετε να τη φορτίσετε. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται
να εμφανιστεί καπνός ή φωτιά ή να προκληθεί ρήξη της μπαταρίας.
4. Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από τα νήπια και τα παιδιά. Είναι
δυνατό να προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Προσοχή
1. Ποτέ μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μια μπαταρία εάν η χωρητικότητά
της στις επαναφορτίσεις έχει μειωθεί ή μετά την εμφάνιση
προειδοποιητικού μηνύματος που σας ενημερώνει ότι η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας έχει πλέον εξαντληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται
να προκληθεί απώλεια των δεδομένων σας.
2. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά σκουπίδια. Παραδίδετέ
τις στον αντιπρόσωπο της TOSHIBA ή σε άλλο κέντρο ανακύκλωσης
για την εξοικονόμηση πηγών και την αποτροπή βλάβης του
περιβάλλοντος. Καλύψτε τους πόλους με μονωτική ταινία για να
αποτρέψετε τυχόν βραχυκύκλωμα, που θα μπορούσε να προκαλέσει
ανάφλεξη ή ρήξη της μπαταρίας.
3. Αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με μπαταρίες του τύπου που συνιστά
η TOSHIBA.
4. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και με
ασφάλεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η μπαταρία ενδέχεται να πέσει από
τη θέση της και να προκαλέσει σωματικές βλάβες.
5. Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που
κυμαίνεται μεταξύ 5 και 35 °C. Σε αντίθετη περίπτωση, το διάλυμα
ηλεκτρολύτη ενδέχεται να παρουσιάσει διαρροή, η απόδοση της
μπαταρίας να μειωθεί και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να μειωθεί.
6. Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε την απομένουσα ισχύ της μπαταρίας.
Εάν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία και η μπαταρία RTC εκφορτιστούν
εντελώς, η λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης δε θα εκτελείται
και τα δεδομένα της μνήμης θα χαθούν. Επίσης, ο υπολογιστής
ενδέχεται να εμφανίζει εσφαλμένη ημερομηνία και ώρα. Σε μια τέτοια
περίπτωση, συνδέστε το τροφοδοτικό για να επαναφορτίσετε τις
μπαταρίες.
7. Ποτέ μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την μπαταρία χωρίς προηγουμένως
να έχετε θέσει τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και να έχετε
αποσυνδέσει το τροφοδοτικό. Ποτέ μην αφαιρείτε την μπαταρία ενόσω
ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ή
αναστολής. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα δεδομένα θα χαθούν.
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Σημείωση
1. Ποτέ μην αφαιρείτε την μπαταρία ενόσω η λειτουργία "Αφύπνιση από το
δίκτυο" είναι ενεργοποιημένη. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα δεδομένα θα
χαθούν. Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε τη
λειτουργία "Αφύπνιση από το δίκτυο".
2. Μετά τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, αποφεύγετε να
αφήνετε τον υπολογιστή στην πρίζα και εκτός λειτουργίας περισσότερο
από λίγες ώρες κάθε φορά. Εάν συνεχίσετε να φορτίζετε μια πλήρως
φορτισμένη μπαταρία, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία.

Φόρτιση των μπαταριών
Όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας φτάσει σε χαμηλά επίπεδα, η
ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει πορτοκαλί, γεγονός
που δείχνει ότι απομένουν λίγα λεπτά λειτουργίας με ρεύμα από τη
μπαταρία. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή ενόσω η
ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει, ο υπολογιστής ενεργοποιεί τη
λειτουργία αδρανοποίησης (για να μη χάσετε τα δεδομένα σας) και
τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία του.
Μόλις η μπαταρία εκφορτιστεί, θα πρέπει να την επαναφορτίσετε.

Διαδικασίες
Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία ενόσω είναι τοποθετημένη στον
υπολογιστή, συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή DC IN 19V και βάλτε
το φις στην πρίζα.
Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ανάβει πορτοκαλί, όταν η μπαταρία φορτίζεται.
Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε τον υπολογιστή με το τροφοδοτικό.
Ποτέ μην επιχειρήσετε να φορτίσετε την μπαταρία με άλλο φορτιστή.

Ώρα
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση το χρόνο που απαιτείται για
την πλήρη φόρτιση μιας εκφόρτιστης μπαταρίας.

Χρόνος φόρτισης (ώρες)
Τύπος μπαταρίας

Σύστημα σε
λειτουργία

Σύστημα εκτός
λειτουργίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
(3 στοιχείων, 6 στοιχείων, 9
στοιχείων)

4-10 ώρες

4 ώρες το πολύ

Μπαταρία RTC

Περίπου 24 ώρες Περίπου 24 ώρες
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Ο χρόνος φόρτισης όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία επηρεάζεται
από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη θερμοκρασία του υπολογιστή και
τον τρόπο χρήσης του υπολογιστή. Εάν, για παράδειγμα, κάνετε εκτεταμένη
χρήση εξωτερικών συσκευών, η μπαταρία ενδέχεται να φορτιστεί ελάχιστα
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα
Μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας με ρεύμα από την μπαταρία.

Ειδοποίηση για τη φόρτιση της μπαταρίας
Η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτιστεί αμέσως στις παρακάτω συνθήκες:
■ Είναι υπερβολικά ζεστή ή κρύα. Εάν η μπαταρία είναι υπερβολικά
ζεστή, ενδέχεται και να μη φορτιστεί καθόλου. Για να βεβαιωθείτε ότι η
μπαταρία θα φορτιστεί στη μέγιστη χωρητικότητά της, φορτίζετέ την σε
θερμοκρασία δωματίου δηλ. 10 έως 30 °C (50 έως 88 °F).
■ Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν πλήρως εκφόρτιστη. Αφήστε το
τροφοδοτικό συνδεδεμένο για μερικά λεπτά και η φόρτιση της
μπαταρίας θα πρέπει να αρχίσει.
Εάν επιχειρήσετε να φορτίσετε την μπαταρία υπό τις ακόλουθες συνθήκες,
η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ενδέχεται να δείξει μια γρήγορη μείωση του
χρόνου λειτουργίας με μπαταρία:
■ Όταν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
■ Όταν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί τελείως και έχει παραμείνει στον
υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
■ Όταν έχετε τοποθετήσει κρύα μπαταρία σε ζεστό υπολογιστή.
Σε μια τέτοια περίπτωση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Εκφορτίστε πλήρως την μπαταρία, αφήνοντάς την στον υπολογιστή με
τον υπολογιστή σε λειτουργία χωρίς τροφοδοτικό, μέχρις ότου ο
υπολογιστής τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό.
3. Φορτίστε την μπαταρία, μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
ανάψει μπλε.
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία δύο ή τρεις φορές μέχρις ότου η
μπαταρία επανέλθει στην κανονική της χωρητικότητα.
Εάν αφήνετε το τροφοδοτικό συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας μειώνεται. Τουλάχιστον μία φορά το μήνα, αφήνετε τον
υπολογιστή να λειτουργεί μόνο με μπαταρία μέχρις ότου η μπαταρία
εκφορτιστεί τελείως και κατόπιν επαναφορτίζετε την μπαταρία.

Παρακολούθηση της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας
Μπορείτε να παρακολουθείτε την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της
μπαταρίας με τις παρακάτω μεθόδους.
■ Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μπαταρίας στη γραμμή εργασιών
■ Μέσω του Κέντρου φορητότητας των Windows
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■ Αφού θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία, περιμένετε τουλάχιστον
16 δευτερόλεπτα προτού επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε τον
απομένοντα χρόνο λειτουργίας. Ο υπολογιστής χρειάζεται το χρόνο
αυτό για να ελέγξει την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας και να
υπολογίσει τον απομένοντα χρόνο λειτουργίας, με βάση τον τρέχοντα
ρυθμό κατανάλωσης ρεύματος και την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της
μπαταρίας. Ο πραγματικός απομένων χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να
διαφέρει ελαφρά από τον υπολογιζόμενο.
■ Με τις επανειλημμένες εκφορτίσεις και φορτίσεις, η χωρητικότητα της
μπαταρίας σταδιακά μειώνεται. Συνεπώς, μια συχνά χρησιμοποιούμενη
μπαταρία δεν θα εξασφαλίζει τον ίδιο χρόνο λειτουργίας με μια
καινούργια, ακόμη κι όταν και οι δύο είναι πλήρως φορτισμένες.

Μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας με ρεύμα από την μπαταρία
Η χρησιμότητα μιας μπαταρίας εξαρτάται από το χρόνο για τον οποίο
μπορεί να τροφοδοτεί τον υπολογιστή με ρεύμα με μία μόνο φόρτιση.
Η ωφέλιμη διάρκεια κάθε φόρτισης μιας μπαταρίας εξαρτάται από:
■ Τη συχνότητα χρονισμού επεξεργαστή (Ανάλογα με το μοντέλο που
έχετε αγοράσει)
■ Τη φωτεινότητα ενσωματωμένης οθόνης
■ Τη μέθοδο ψύξης (Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει)
■ Το σύστημα σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης
■ Το σύστημα σε αδρανοποίηση
■ Την απενεργοποίηση της ενσωματωμένης οθόνης
■ Το πόσο συχνά και για πόσο χρόνο χρησιμοποιείτε το σκληρό δίσκο και
τη μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης.
■ Την αρχική στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.
■ Τον τρόπο χρήσης των προαιρετικών συσκευών, όπως π.χ. μιας κάρτας
Express Card, οι οποίες τροφοδοτούνται με ρεύμα από την μπαταρία.
■ Την ενεργοποίηση της λειτουργίας προσωρινής απενεργοποίησης
επειδή εξοικονομείται ρεύμα από την μπαταρία, εάν θέτετε συχνά τον
υπολογιστή εναλλάξ εκτός λειτουργίας και σε λειτουργία.
■ Το πού αποθηκεύετε τα προγράμματα και τα δεδομένα σας.
■ Το κατά πόσον κλείνετε την οθόνη όταν δε χρησιμοποιείτε το
πληκτρολόγιο, διότι έτσι εξοικονομείται ρεύμα.
■ Το γεγονός ότι ο χρόνος λειτουργίας μειώνεται στις χαμηλές
θερμοκρασίες.
■ Την κατάσταση των πόλων της μπαταρίας. Φροντίζετε οι πόλοι της
μπαταρίας να παραμένουν καθαροί, καθαρίζοντάς τους με ένα καθαρό
και στεγνό ύφασμα προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
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Διατήρηση δεδομένων με το σύστημα εκτός λειτουργίας
Όταν θέτετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας με πλήρως φορτισμένες
μπαταρίες, οι μπαταρίες διατηρούν τα δεδομένα για τις ακόλουθες χρονικές
περιόδους κατά προσέγγιση:
Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία
(3 στοιχείων,
6 στοιχείων,
9 στοιχείων)

Περίπου 1,5 ημέρα (υπολογιστής σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης, μπαταρία 3
στοιχείων)
Περίπου 3 ημέρες (υπολογιστής σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης, μπαταρία 6
στοιχείων)
Περίπου 5 ημέρες (υπολογιστής σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης, μπαταρία 9
στοιχείων)
1 μήνας περίπου (με τον υπολογιστή σβηστό,
για όλους τους τύπους επαφoρτιζόμενης
μπαταρίας)

Μπαταρία RTC

Περίπου 1 μήνας

Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας
Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας:
■ Αποσυνδέετε τουλάχιστον μία φορά το μήνα τον υπολογιστή από το
δίκτυο ρεύματος και χρησιμοποιήστε την μπαταρία για τη λειτουργία
του, έως ότου εκφορτιστεί εντελώς η μπαταρία. Προτού επιχειρήσετε
κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.
2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και θέστε τον υπολογιστή σε
λειτουργία. Εάν ο υπολογιστής δεν τίθεται σε λειτουργία, συνεχίστε
με το βήμα 4.
3. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία με μπαταρία για πέντε λεπτά.
Μόλις διαπιστώσετε ότι απομένουν τουλάχιστον πέντε λεπτά
χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας, συνεχίστε να την χρησιμοποιείτε
έως ότου εκφορτιστεί εντελώς. Μόλις η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
αρχίσει να αναβοσβήνει ή εμφανιστεί κάποια άλλη προειδοποίηση
για τη χαμηλή στάθμη της μπαταρίας, προχωρήστε στο βήμα 4.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό με τον υπολογιστή και το καλώδιο
ρεύματος στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα πρέπει να
ανάψει σταθερά πορτοκαλί, γεγονός που υποδηλώνει ότι η
μπαταρία άρχισε να φορτίζεται. Εάν η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
δεν ανάβει, ο υπολογιστής δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Ελέγξτε τη
σύνδεση του τροφοδοτικού και του καλωδίου ρεύματος.
5. Φορτίστε την μπαταρία, μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
ανάψει μπλε.
■ Εάν διαθέτετε πρόσθετες μπαταρίες, χρησιμοποιείτε τις εκ περιτροπής.
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■ Εάν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μια
παρατεταμένη χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός μηνός, αφαιρείτε
την μπαταρία από τον υπολογιστή.
■ Φυλάσσετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες σε δροσερό και στεγνό μέρος,
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, θα χρειαστεί
να την αντικαταστήσετε με καινούρια. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
φτάνει κατά προσέγγιση τις 500 επαναφορτίσεις. Εάν η ενδεικτική λυχνία
μπαταρίας αρχίσει να αναβοσβήνει πορτοκαλί σε μικρό χρονικό διάστημα
μετά από την πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας, η μπαταρία χρειάζεται
αντικατάσταση.
Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αντικαταστήσετε μια εκφόρτιστη μπαταρία
με μια ανταλλακτική φορτισμένη μπαταρία, όταν χειρίζεστε τον υπολογιστή
σας μακριά από πηγές εναλλασσόμενου ρεύματος. Στην ενότητα αυτή
περιγράφεται ο τρόπος αφαίρεσης και τοποθέτησης της μπαταρίας.

Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Για να αντικαταστήσετε μια εκφόρτιστη μπαταρία, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα.
■ Όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες, μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους τους.
Επίσης, μην αφήνετε να σας πέσουν, μην τις χτυπάτε και μην τις
υποβάλλετε με οποιονδήποτε τρόπο σε κρούσεις, μη γρατζουνάτε και
μην σπάτε το περίβλημά τους και μη συστρέφετε ούτε να κάμπτετε τις
μπαταρίες.
■ Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενόσω ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης. Τα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα
στη μνήμη RAM και έτσι, μόλις ο υπολογιστής πάψει να τροφοδοτείται
με ρεύμα, τα δεδομένα θα χαθούν.
■ Κατά τη μετάβαση σε κατάσταση αδρανοποίησης, εάν αφαιρέσετε την
μπαταρία ή αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό προτού ολοκληρωθεί η
αποθήκευση, τα δεδομένα θα χαθούν. Περιμένετε μέχρις ότου σβήσει η
ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης μονάδας σκληρού δίσκου.
■ Μην αγγίζετε το σύρτη απασφάλισης της μπαταρίας, όταν κρατάτε τον
υπολογιστή. Διαφορετικά, ενδέχεται να τραυματιστείτε από την πτώση
της μπαταρίας που θα οφείλεται στην ακούσια απασφάλιση του σύρτη.
1. Αποθηκεύστε την εργασία σας.
2. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική
λυχνία ρεύματος είναι σβηστή.
3. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή.
4. Γυρίστε τον υπολογιστή ανάποδα.

Εγχειρίδιο χρήσης

6-13

Τρόποι παροχής ρεύματος και εκκίνησης

5. Ωθήστε το σύρτη απασφάλισης της μπαταρίας και κρατήστε τον στη
θέση αυτή για να απελευθερώσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία,
αφού προηγουμένως γυρίσετε το κλείδωμα απασφάλισης της μπαταρίας
στη θέση απασφάλισης, και κατόπιν σύρετε την μπαταρία προς τα έξω.
Σύρτης απασφάλισης μπαταρίας

Ασφάλεια
μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Απασφάλιση της μπαταρίας

Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Για να τοποθετήσετε μια μπαταρία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
■ Η μπαταρία είναι τύπου ιόντων λιθίου, η οποία είναι δυνατόν να εκραγεί
εάν δεν τοποθετηθεί, χρησιμοποιηθεί, διακινηθεί ή απορριφθεί σωστά.
Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές
οδηγίες ή κανονισμούς. Αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με μπαταρίες
του τύπου που συνιστά η TOSHIBA.
■ Μην αγγίζετε το σύρτη απασφάλισης της μπαταρίας, όταν κρατάτε τον
υπολογιστή. Διαφορετικά, ενδέχεται να τραυματιστείτε από την πτώση
της μπαταρίας που θα οφείλεται στην ακούσια απασφάλιση του σύρτη.
1.
2.
3.
4.

Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή.
Τοποθετήστε την μπαταρία.
Βεβαιωθείτε ότι ο σύρτης της μπαταρίας έχει τεθεί στη θέση ασφάλισης.
Σύρτης απασφάλισης μπαταρίας

Ασφάλεια
μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Ασφάλιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στη θέση της
Εγχειρίδιο χρήσης
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Εκκίνηση του υπολογιστή με κωδικό πρόσβασης
Για να εκκινήσετε τον υπολογιστή με κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο
3, Ξεκινώντας. Τότε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

Password =(Ęůäéęüň đńüóâáóçň =)
Στη φάση αυτή, οι συντομεύσεις Fn + F1 to F9 δεν λειτουργούν. Θα
αρχίσουν να λειτουργούν μόλις πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
3. Πατήστε το πλήκτρο Enter.
Εάν καταχωρίσετε εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης τρεις φορές συνεχόμενα,
ο υπολογιστής τίθεται εκτός λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει
να ξαναθέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία για να επαναλάβετε την
εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.
ή αν υπάρχει η δυνατότητα
Να περάσετε το δάκτυλό σας πάνω από τον αισθητήρα, εφ' όσον έχετε ήδη
καταχωρίσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα με το βοηθητικό πρόγραμμα
Fingerprint και έχετε ενεργοποιήσει την προστασία μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος κατά την εκκίνηση. Εάν δε θέλετε ή δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος για κάποιους λόγους, πατήστε το πλήκτρο BkSp για να
παραλείψετε τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος. Μπορείτε να επιχειρήσετε πέρασμα του δακτύλου σας
πάνω στον αισθητήρα μέχρι και 5 φορές. Εάν η διαδικασία ελέγχου
ταυτότητας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος αποτύχει περισσότερες από 5
φορές, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να
εκκινηθεί ο υπολογιστής.

Τρόποι τερματισμού λειτουργίας του υπολογιστή
Ο υπολογιστής διαθέτει τους εξής τρόπους τερματισμού λειτουργίας:
■ Κατάσταση λειτουργίας σβησίματος: Η λειτουργία του υπολογιστή
τερματίζεται χωρίς αποθήκευση των δεδομένων. Πάντα να αποθηκεύετε
την εργασία σας προτού θέσετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας σε
κατάσταση επανεκκίνησης.
■ Αδρανοποίηση: Τα δεδομένα που βρίσκονται στη μνήμη αποθηκεύονται
στο σκληρό δίσκο.
■ Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης: Τα δεδομένα διατηρούνται
στην κύρια μνήμη του υπολογιστή.
Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες Έναρξη λειτουργίας και Τερματισμός
λειτουργίας του κεφαλαίου 3, Ξεκινώντας.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Συντομεύσεις
Με τη συντόμευση Fn + F3 μπορείτε να εισέλθετε στην κατάσταση
λειτουργίας προσωρινής απενεργοποίησης, ενώ με τη συντόμευση Fn + F4
σε κατάσταση λειτουργίας αδρανοποίησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5,To Πληκτρολόγιο.

Έναρξη/τερματισμός λειτουργίας με το άνοιγμα/κλείσιμο της
ενσωματωμένης οθόνης
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να τερματίζεται
αυτόματα η λειτουργία του μόλις κλείνετε την ενσωματωμένη οθόνη. Μόλις
ανοίξετε την ενσωματωμένη οθόνη, ο υπολογιστής τίθεται σε λειτουργία εάν
η λειτουργία του είχε τερματιστεί σε κατάσταση προσωρινής
απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης, αλλά όχι εάν η λειτουργία του είχε
τερματιστεί με την εντολή Σβήσιμο.
Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη και χρησιμοποιήσετε την
εντολή Σβήσιμο των Windows®, μην κλείσετε την ενσωματωμένη οθόνη
προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία τερματισμού λειτουργίας.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας του συστήματος
Με τη δυνατότητα αυτή, η λειτουργία του συστήματος τερματίζεται
αυτόματα εάν το σύστημα δε χρησιμοποιηθεί για ένα καθορισμένο χρονικό
διάστημα. Στα Windows®, η λειτουργία του συστήματος τερματίζεται σε
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Κεφάλαιο 7
Βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA HW
Setup
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τον τρόπο χρήσης του προγράμματος
TOSHIBA HW Setup για τη ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας.
Το βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA HW διαθέτει τις εξής καρτέλες μέσα
από τις οποίες μπορείτε να ρυθμίζετε τις αντίστοιχες παραμέτρους: Γενικά,
Κωδικός πρόσβασης, Οθόνη, Προτεραιότητα επανεκκίνησης,
Πληκτρολόγιο, LAN και USB.

Εκτέλεση του προγράμματος HW Setup
Για να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα HW Setup, επιλέξτε διαδοχικά
, Όλα τα προγράμματα > TOSHIBA > Βοηθητικά προγράμματα >
HWSetup.

Παράθυρο του HW Setup
Το παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος HW Setup περιλαμβάνει τις
εξής καρτέλες: Γενικά, Κωδικός πρόσβασης, Οθόνη, Προτεραιότητα
επανεκκίνησης, Πληκτρολόγιο, USB και LAN.
Υπάρχουν επίσης τα εξής τρία κουμπιά:
OK

Αποδοχή των αλλαγών σας και κλείσιμο του
παραθύρου του προγράμματος HW Setup.

Άκυρο

Κλείσιμο του παραθύρου χωρίς αποδοχή των
αλλαγών σας.

Εφαρμογή

Αποδοχή όλων των αλλαγών σας χωρίς κλείσιμο
του παραθύρου του βοηθητικού προγράμματος
HW Setup.
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Καρτέλα "Γενικά"
Στην καρτέλα αυτή εμφανίζεται η έκδοση του BIOS και περιλαμβάνονται
δύο κουμπιά:
Προεπιλογή:

Επαναφέρει όλες τις τιμές του βοηθητικού
προγράμματος HW Setup στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.

Πληροφορίες

Εμφανίζει την έκδοση του βοηθητικού
προγράμματος HW Setup.

Ρύθμιση
Το πεδίο αυτό εμφανίζει την Έκδοση BIOS και την ημερομηνία.

Κωδικός πρόσβασης
Στην καρτέλα αυτή, μπορείτε να ορίσετε ή να εκτελέσετε επαναφορά του
κωδικού πρόσβασης χρήστη που θα ζητείται κατά την έναρξη λειτουργίας.
Κωδικός πρόσβασης χρήστη
Εδώ μπορείτε να καταχωρίσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης ή να
καταργήσετε έναν υπάρχοντα κωδικό πρόσβασης.
Μη καταχωρημένος

Καταργείται ένας υπάρχων κωδικός πρόσβασης

Καταχωρημένος

Καταχωρίστε ένα νέο κωδικό ακολουθώντας τις
τις οδηγίες στην οθόνη

Συμβολοσειρά κατόχου
Αυτό το κενό πεδίο χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ενός μηνύματος όταν
κατά την εκκίνηση εμφανίζεται το πεδίο κωδικού πρόσβασης. Αν δεν έχει
καταχωρηθεί κωδικός πρόσβασης, το μήνυμα δεν θα εμφανιστεί. Το
μέγιστο μήκος είναι 256 χαρακτήρες.

Oθόνη, ενσωματωμένη
Η καρτέλα αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε την ενσωματωμένη οθόνη
υγρών κρυστάλλων ή/και μια εξωτερική οθόνη, κατά την εκκίνηση του
υπολογιστή.

Οθόνη έναρξης λειτουργίας
Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την οθόνη που θα χρησιμοποιηθεί κατά
την εκκίνηση του υπολογιστή (η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε τρόπο
λειτουργίας βασικής VGA και όχι για την επιφάνεια εργασίας των Windows®).
Αυτόματα
επιλεγόμενος

Επιλέγει την εξωτερική οθόνη, εάν υπάρχει
συνδεδεμένη. Διαφορετικά, επιλέγει την
ενσωματωμένη οθόνη (προεπιλογή).

LCD + Αναλογική
RGB

Επιλέγει τόσο την ενσωματωμένη οθόνη LCD όσο
και την εξωτερική οθόνη για ταυτόχρονη
προβολή.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Boot Priority (Προτεραιότητα επανεκκίνησης)
Επιλογές προτεραιότητας επανεκκίνησης
Με τη δυνατότητα αυτή ορίζεται η σειρά προτεραιότητας για την
επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Για να επιλέξετε τη συσκευή εκκίνησης που θέλετε, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο F12 για
να μπείτε στο μενού εκκίνησης.
2. Θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογών εκκίνησης: Σκληρός Δίσκος, CD/DVD,
FDD, και LAN.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης επάνω/κάτω για να επιλέξετε
τη συσκευή εκκίνησης που θέλετε και κατόπιν κάντε εφαρμογή.

Καρτέλα "Πληκτρολόγιο"
Επιλογή "Αφύπνιση από το πληκτρολόγιο"
Όταν ενεργοποιείται το χαρακτηριστικό αυτό και ο υπολογιστής βρίσκεται
σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης, μπορείτε να θέσετε σε
λειτουργία τον υπολογιστή πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Η λειτουργία
αυτή εκτελείται μόνον από το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και μόνον όταν
ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης.
Ενεργοποιημένο

Ενεργοποιεί την αφύπνιση από το πληκτρολόγιο.

Απενεργοποιημένο

Απενεργοποιεί την αφύπνιση από το
πληκτρολόγιο (προεπιλογή).

USB, θύρες
Προσομοίωση παλαιού τύπου πληκτρολογίου
USB/ποντικιού/μονάδας δισκέτας τύπου FDD
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή για την ενεργοποίηση ή
την απενεργοποίηση της προσομοίωσης συσκευών USB παλαιού τύπου.
Εάν το λειτουργικό σας σύστημα δεν υποστηρίζει USB, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι τύπου USB
ενεργοποιώντας το στοιχείο "Υποστήριξη παλαιού τύπου USB".

Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης USB
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της "λειτουργίας
προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης USB". Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB του κεφαλαίου 4.
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Η προεπιλεγμένη ρύθμιση στο BIOS Setup είναι [Disabled]
(Απενεργοποιημένο). Η αλλαγή της ρύθμισης σε [Enabled]
(Ενεργοποιημένο) δίνει τη δυνατότητα χρήσης αυτής της λειτουργίας.
Στη ρύθμιση [Enabled] υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας: το Mode -1 και το
Mode-2. Για κανονική χρήση, ορίστε αυτή τη ρύθμιση σε Mode-1.
Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με τη ρύθμιση Mode-1, αλλάξτε την σε
Mode-2. Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αυτή τη λειτουργία σε οποιονδήποτε από τους δύο
τρόπους. Εάν συμβεί αυτό, αλλάξτε τη ρύθμιση σε [Disabled].
Ενεργοποιημένο
(Mode-1)

Ενεργοποιεί τη λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB.

Ενεργοποιημένο
(Mode-2)

Ενεργοποιεί τη λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB.

Απενεργοποιημένο

Ανεργοποιεί τη λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB
(Προεπιλογή).

LAN
Ενσωματωμένoς προσαρμογέας τοπικού δικτύου
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ενσωματωμένο προσαρμογέα τοπικού
δικτύου (LAN).
Ενεργοποιημένο

Ενεργοποιεί τις λειτουργίες του ενσωματωμένου
προσαρμογέα τοπικού δικτύου (προεπιλογή).

Απενεργοποιημένο

Απενεργοποιεί τις λειτουργίες του
ενσωματωμένου προσαρμογέα τοπικού δικτύου.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Κεφάλαιο 8
Προαιρετικές συσκευές
Οι προαιρετικές συσκευές επεκτείνουν τις δυνατότητες και το εύρος χρήσης
του υπολογιστή σας. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η σύνδεση ή η
εγκατάσταση των παρακάτω συσκευών, οι οποίες διατίθενται από τον
αντιπρόσωπο της TOSHIBA:

Κάρτες PC/επέκτασης μνήμης
■ Κάρτες ExpressCard
■ Κάρτες SD (Secure Digital)/SDHC (Secure Digital High
Capacity)/MMC (Multi Media Card)/MEMORY STICK/MEMORY STICK
PRO/xD (xD-Picture Card)
■ Επέκταση μνήμης

Συσκευές τροφοδοσίας ρεύματος
■ Πρόσθετη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
■ Πρόσθετο τροφοδοτικό

Περιφερειακές συσκευές
■ Εξωτερική οθόνη
■ Τηλεόραση
■ i.LINK (IEEE1395)

Άλλα
■ Κλείδωμα προστασίας

Κάρτες ExpressCard
Ο υπολογιστής διαθέτει υποδοχή επέκτασης καρτών PC, η οποία μπορεί
να δεχθεί μία κάρτα τύπου ExpressCard.
Η υποδοχή καρτών ExpressCard μπορεί να δεχθεί δύο τύπους καρτών:
κάρτες τύπου ExpressCard/34 και κάρτες τύπου ExpressCard/54. Οι
κάρτες ExpressCard κατασκευάζονται σύμφωνα με την αρθρωτή
τεχνολογία μικρών πρόσθετων καρτών που χρησιμοποιεί διασύνδεση PCI
Express και USB.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Εισαγωγή κάρτας ExpressCard
Η υποδοχή σύνδεσης καρτών ExpressCard βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του
υπολογιστή.
Με τη δυνατότητα "θερμής" σύνδεσης που προσφέρει ο υπολογιστής,
μπορείτε να εγκαταστήσετε μια κάρτα ExpressCard ενόσω ο υπολογιστής
είναι σε λειτουργία.
Για να τοποθετήσετε μια κάρτα ExpressCard, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
1. Εισαγάγετε την κάρτα ExpressCard στην υποδοχή
2. Ωθήστε προσεκτικά για να διασφαλίσετε την καλή σύνδεση.
Με τη δυνατότητα "θερμής" σύνδεσης που προσφέρουν τα Windows®,
μπορείτε να εγκαθιστάτε κάρτες ExpressCard ενόσω ο υπολογιστής είναι
σε λειτουργία.

Κάρτες ExpressCard

Εισαγωγή κάρτας ExpressCard

Αφού τοποθετήσετε την κάρτα, ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης της
κάρτας και ελέγξτε τις ρυθμίσεις παραμέτρων στα Windows® για να
βεβαιωθείτε ότι είναι οι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη κάρτα.

Αφαίρεση μιας κάρτας ExpressCard
■ Προτού αφαιρέσετε μια κάρτα ExpressCard, βεβαιωθείτε ότι καμία
εφαρμογή ή υπηρεσία του συστήματος δε χρησιμοποιεί τη
συγκεκριμένη κάρτα.
■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την κάρτα ExpressCard προτού
την αφαιρέσετε. Διαφορετικά, το σύστημα ενδέχεται να πάθει σοβαρή ζημιά.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Για να αφαιρέσετε μια κάρτα ExpressCard, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού στη
γραμμή εργασιών.
2. Κάντε κλικ στην κάρτα ExpressCard που θέλετε να καταργήσετε
3. Πατήστε το κουμπί εξαγωγής της κάρτας ExpressCard μία φορά για να
το κάνετε να προεξέχει.
4. Πιάστε την κάρτα ExpressCard και αφαιρέστε την.

Κάρτες
ExpressCard

Αφαίρεση κάρτας ExpressCard

Κάρτες μνήμης SD/SDHC/MMC/MEMORY STICK/MEMORY
STICK PRO/xD
Ο υπολογιστής αυτός διαθέτει υποδοχή πολλαπλών ψηφιακών καρτών
πολυμέσων η οποία μπορεί να δεχθεί κάρτες μνήμης
SD/SDHC/MMC/MEMORY STICK/MEMORY STICK PRO/xD. Έτσι,
μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα δεδομένα από συσκευές όπως π.χ.
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και Προσωπικούς Ψηφιακούς Βοηθούς
(Personal Digital Assistant, PDA) που χρησιμοποιούν κάρτες
επαναπρογραμματιζόμενης μνήμης (flash).
Τύπος κάρτας
SD
SDHC
MMC
MEMORY STICK
MEMORY STICK PRO
xD
Εγχειρίδιο χρήσης
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έως 2 GB
έως 16 GB
έως 2 GB
έως 128MB, 256MB (128MB × 2)
έως 4 GB
έως 2 GB
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Μην εισάγετε ξένα σώματα στην υποδοχή πολλαπλών ψηφιακών καρτών
πολυμέσων. Η τυχόν εισαγωγή καρφίτσας ή άλλου παρόμοιου αντικειμένου
είναι δυνατό να προκαλέσει ζημιά στα κυκλώματα του υπολογιστή.
Μη διαμορφώνετε τις κάρτες μνήμης με τη σχετική βοηθητική εφαρμογή των
Windows®, διότι στην περίπτωση αυτή η κάρτα δε θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε κάποιες περιφερειακές συσκευές.
Μην εισάγετε κάρτες Memory Stick Duo/PRO Duo στην υποδοχή. Εάν
χρησιμοποιήσετε άλλες κάρτες εκτός από εκείνες που υποστηρίζονται,
ενδέχεται να χαθούν δεδομένα ή να προκληθεί ζημιά στην κάρτα.
Η κάρτα είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μπορεί να εισαχθεί με έναν
και μοναδικό προσανατολισμό. Μην επιχειρήσετε να ωθήσετε με δύναμη
την κάρτα μέσα στην υποδοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών καρτών
πολυμέσων, ανατρέξτε στα εγχειρίδια που τις συνοδεύουν.
Το λογότυπο της κάρτας μνήμης SD είναι

Το λογότυπο της κάρτας μνήμης SDHC είναι

.

.

Τοποθέτηση ψηφιακής κάρτας πολυμέσων
Για να εγκαταστήσετε μια ψηφιακή κάρτα πολυμέσων:
1. Εισαγάγετε την ψηφιακή κάρτα πολυμέσων.
2. Ωθήστε προσεκτικά για να διασφαλίσετε την καλή σύνδεση.

Εισαγωγή ψηφιακής κάρτας πολυμέσων

Εγχειρίδιο χρήσης
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Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή κάρτα πολυμέσων είναι προσανατολισμένη
σωστά προτού την εισαγάγετε.
Εάν τα Windows® δεν καταφέρουν να διαβάσουν την κάρτα, αφαιρέστε την
και κατόπιν επανεισαγάγετέ την.
Η υποδοχή πολλαπλών ψηφιακών καρτών πολυμέσων δέχεται μόνο έναν
τύπο κάρτας κάθε φορά. Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε περισσότερες
από μία κάρτες ταυτόχρονα, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στις ίδιες τις κάρτες ή στον υπολογιστή.

Κατάργηση ψηφιακής κάρτας πολυμέσων
Για να αφαιρέσετε μια ψηφιακή κάρτα πολυμέσων, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού στη
γραμμή εργασιών.
2. Επιλέξτε την κάρτα που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
Διακοπή. Ανάλογα με τον πώς έχει καταχωρηθεί η συγκεκριμένη κάρτα
στο σύστημα, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου
επιβεβαίωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, επιβεβαιώστε την κατάργηση
της κάρτας που επιλέξατε.
3. Πιέστε προσεκτικά την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή της για να την
κάνετε να πεταχτεί προς τα έξω.
4. Πιάστε την κάρτα και αφαιρέστε την.

Κατάργηση ψηφιακής κάρτας πολυμέσων

Εγχειρίδιο χρήσης
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■ Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία ψηφιακής κάρτας πολυμέσων έχει
σβήσει προτού αφαιρέσετε την κάρτα ή θέσετε τον υπολογιστή εκτός
λειτουργίας. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα ή θέσετε το σύστημα εκτός
λειτουργίας ενόσω ο υπολογιστής προσπελαύνει την κάρτα, ενδέχεται
να χάσετε δεδομένα ή να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα.
■ Μην αφαιρείτε την κάρτα ενόσω ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης. Σε αντίθετη
περίπτωση, η λειτουργία του υπολογιστή ενδέχεται να καταστεί ασταθής
ή τα δεδομένα της κάρτας ενδέχεται να χαθούν.
■ Μη θέτετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας ή σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης/αδρανοποίησης κατά τη διάρκεια
μεταφοράς δεδομένων από ή προς την κάρτα μνήμης. Σε αντίθετη
περίπτωση, η λειτουργία του υπολογιστή ενδέχεται να καταστεί ασταθής
ή τα δεδομένα της κάρτας ενδέχεται να χαθούν.

Φροντίδα ψηφιακών καρτών πολυμέσων
Θέστε το διακόπτη προστασίας από εγγραφή στη θέση κλειδώματος, εάν
δεν επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή δεδομένων.
1. Μην κάνετε εγγραφή σε ψηφιακή κάρτα πολυμέσων, εάν η μπαταρία
βρίσκεται σε χαμηλή στάθμη φόρτισης. Η χαμηλή στάθμη φόρτισης της
μπαταρίας ενδέχεται να επηρεάσει την ακρίβεια εγγραφής.
2. Μην αφαιρείτε μια ψηφιακή κάρτα πολυμέσων, ενόσω βρίσκεται σε
εξέλιξη εγγραφή ή ανάγνωση δεδομένων σε/από αυτή.
3. Η ψηφιακή κάρτα πολυμέσων είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να
μπορεί να εισαχθεί με έναν και μοναδικό προσανατολισμό. Μην
επιχειρήσετε να ωθήσετε με δύναμη την κάρτα μέσα στην υποδοχή.
4. Μην αφήνετε την ψηφιακή κάρτα πολυμέσων μερικώς τοποθετημένη
μέσα στην υποδοχή. Ωθήστε την κάρτα μέχρις ότου μπει στη θέση της
με ένα χαρακτηριστικό 'κλικ'.
5. Μη συστρέφετε και μη λυγίζετε τις ψηφιακές κάρτες πολυμέσων.
6. Μην εκθέτετε τις ψηφιακές κάρτες πολυμέσων σε υγρά και μην τις
φυλάσσετε σε χώρους με υγρασία ή κοντά σε δοχεία με υγρά.
7. Μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση μιας ψηφιακής κάρτας πολυμέσων,
επιστρέφετέ την στη θήκη της.
8. Μην αγγίζετε τις επαφές σύνδεσης (μεταλλική περιοχή) και μην τις
εκθέτετε σε υγρά ή ακαθαρσίες.

Επέκταση μνήμης
Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον μνήμη στις υποδοχές σύνδεσης καρτών
μνήμης του υπολογιστή, για να αυξήσετε το μέγεθος της μνήμης RAM. Στην
ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης και κατάργησης μιας
κάρτας επέκτασης μνήμης.

Εγχειρίδιο χρήσης
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■ Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες επέκτασης μνήμης εγκεκριμένες από την
TOSHIBA.
■ Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε μια κάρτα
επέκτασης μνήμης στις συνθήκες που αναφέρονται κατωτέρω. Είναι
ενδεχόμενο να προκαλέσετε ζημιά στον υπολογιστή και στην κάρτα
επέκτασης μνήμης. Επίσης, τα δεδομένα θα χαθούν.
α. Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία.
β. Όταν η λειτουργία του υπολογιστή έχει τερματιστεί σε κατάσταση
προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης.
■ Αν εγκαταστήσετε εσφαλμένο τύπο μνήμης, παρακαλούμε ανατρέξτε
στην ενότητα Επέκταση μνήμης του κεφαλαίου 9, Αντιμετώπιση
προβλημάτων, για λεπτομέρειες.
■ Οι κάρτες επέκτασης μνήμης είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα ακριβείας
που είναι δυνατό να υποστεί σοβαρή ζημιά από το στατικό ηλεκτρισμό.
Επειδή το ανθρώπινο σώμα φέρει μικρές ποσότητες στατικού
ηλεκτρισμού, βεβαιωθείτε ότι θα απομακρύνετε τυχόν φορτία στατικού
ηλεκτρισμού από το σώμα σας προτού εγκαταστήσετε μια κάρτα
επέκτασης μνήμης. Για να απομακρύνετε τυχόν φορτία στατικού
ηλεκτρισμού από το σώμα σας, απλώς αγγίξτε μια γειωμένη μεταλλική
επιφάνεια με γυμνά χέρια.
Για την αφαίρεση και το βίδωμα των βιδών, χρησιμοποιείτε
σταυροκατσάβιδο με μύτη αρ.1. Η τυχόν χρήση εσφαλμένου τύπου
κατσαβιδιού είναι δυνατό να προκαλέσει ζημιά στις κεφαλές των βιδών.

Εγκατάσταση κάρτας επέκτασης μνήμης
Για να εγκαταστήσετε μια κάρτα επέκτασης μνήμης, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Επιλέξτε τη λειτουργία τερματισμού λειτουργίας και κατόπιν θέστε τον
υπολογιστή εκτός λειτουργίας.
2. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή.
3. Γυρίστε τον υπολογιστή ανάποδα και αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη
μπαταρία (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6, Τρόποι παροχής ρεύματος και
εκκίνησης).
4. Ξεσφίξτε τις βίδες που στερεώνουν το καπάκι καρτών επέκτασης
μνήμης στη θέση του.
5. Με το νύχι σας ή ένα λεπτό αντικείμενο, ανασηκώστε το κάλυμμα και
αφαιρέστε το.

Εγχειρίδιο χρήσης

8-7

Προαιρετικές συσκευές

Καπάκι
καρτών
επέκτασης
μνήμης

Αφαίρεση του καπακιού καρτών επέκτασης μνήμης

6. Ανασηκώστε τη μια πλευρά του μονωτικού φύλλου, προσαρμόστε τις
επαφές της κάρτας μνήμης στις επαφές σύνδεσης του υπολογιστή υπό
γωνία 45° περίπου. Ωθήστε προσεκτικά την κάρτα επέκτασης μνήμης
για να διασφαλίσετε την καλή σύνδεση.
Μην αγγίζετε τις επαφές της κάρτας επέκτασης μνήμης ούτε του
υπολογιστή. Οι τυχόν ακαθαρσίες που θα παραμείνουν στις επαφές
ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην προσπέλαση της μνήμης.
Η υποδοχή A προορίζεται για την κύρια μνήμη. Για την επέκταση μνήμης,
χρησιμοποιήστε την υποδοχή B. Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε μία μόνο
κάρτα, χρησιμοποιήστε την υποδοχή A.
7. Ωθήστε την κάρτα προς τα κάτω, έτσι ώστε να εδραστεί οριζόντια. Οι
ασφάλειες που βρίσκονται εκατέρωθεν της υποδοχής θα ασφαλίσουν με
ένα "κλικ" και θα στερεώσουν την κάρτα επέκτασης μνήμης στη θέση της.

Υποδοχή B

Υποδοχή Α

Εγκατάσταση κάρτας επέκτασης μνήμης

8. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του και στερεώστε το με τις βίδες του.
Εγχειρίδιο χρήσης
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9. Επανατοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη θέση της,
όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6, Τρόποι παροχής ρεύματος και
εκκίνησης.
10. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία και ελέγξτε εάν η πρόσθετη μνήμη
αναγνωρίζεται από το σύστημα. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα
στον Πίνακα Ελέγχου και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

Παρατηρήσεις σχετικά με σφάλμα των καρτών επέκτασης
μνήμης
Αν εγκαταστήσετε μια κάρτα επέκτασης μνήμης που δεν είναι συμβατή με
τον υπολογιστή, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει (αναμμένη
για 0,5 δευτερόλεπτο, σβηστή για 0,5 δευτερόλεπτο) με τους ακόλουθους
τρόπους:
■ Εάν υπάρχει σφάλμα μόνο στην Υποδοχή A: αναβοσβήνει
επανειλημμένα πορτοκαλί δύο φορές και κατόπιν μπλε.
■ Εάν υπάρχει σφάλμα μόνο στην Υποδοχή B: αναβοσβήνει
επανειλημμένα πορτοκαλί και κατόπιν μπλε δύο φορές.
■ Εάν υπάρχει σφάλμα και στις δύο Υποδοχές A και B: αναβοσβήνει
επανειλημμένα πορτοκαλί δύο φορές και κατόπιν μπλε δύο φορές.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τερματίσετε τη λειτουργία του
υπολογιστή και να αφαιρέσετε τη(ις) μη συμβατή(ές) κάρτα(ες).

Αφαίρεση κάρτας επέκτασης μνήμης
Για να καταργήσετε μια κάρτα επέκτασης μνήμης, βεβαιωθείτε ότι η
λειτουργία του υπολογιστή έχει τερματιστεί σε κατάσταση επανεκκίνησης
και κατόπιν:
1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας και ότι έχετε
αποσυνδέσει όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή.
2. Γυρίστε τον υπολογιστή ανάποδα, αφαιρέστε την μπαταρία και κατόπιν
αφαιρέστε τις βίδες που στερεώνουν το καπάκι των καρτών επέκτασης
μνήμης στη θέση του.
3. Με το νύχι σας ή ένα λεπτό αντικείμενο, ανασηκώστε το κάλυμμα και
αφαιρέστε το.
4. Ανασηκώστε τη μια πλευρά του μονωτικού φύλλου και ωθήστε τις
ασφάλειες προς τα έξω για να απασφαλίσετε την κάρτα μνήμης. Το
ελατήριο που υπάρχει εκεί θα ωθήσει τη μία πλευρά της κάρτας μνήμης
προς τα επάνω.
5. Πιάστε την κάρτα μνήμης από τα άκρα της και τραβήξτε την προς τα έξω.
■ Εάν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι
κάρτες επέκτασης μνήμης θα ζεσταθούν. Σε μια τέτοια περίπτωση,
αφήστε τις να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τις
αντικαταστήσετε. Διαφορετικά, θα καείτε εάν αγγίξετε τα μέρη αυτά.
■ Μην αγγίζετε τις επαφές της κάρτας επέκτασης μνήμης ούτε του
υπολογιστή. Οι τυχόν ακαθαρσίες που θα παραμείνουν στις επαφές
ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην προσπέλαση της μνήμης.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Ασφάλειες

1

2

1

Αφαίρεση της κάρτας επέκτασης μνήμης

6. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του, στερεώστε το με τις βίδες του
και κατόπιν επανατοποθετήστε τη μπαταρία.

Πρόσθετη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Μπορείτε να αυξήσετε τη φορητότητα του υπολογιστή σας με επιπρόσθετες
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εάν δεν είστε κοντά σε πηγή
εναλλασσόμενου ρεύματος και η μπαταρία που χρησιμοποιείτε εκφορτιστεί,
μπορείτε να την αντικαταστήσετε με μια φρεσκοφορτισμένη μπαταρία.
Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6, Τρόποι παροχής ρεύματος και εκκίνησης.

Πρόσθετο τροφοδοτικό
Εάν μεταφέρετε συχνά τον υπολογιστή σας από το ένα μέρος στο άλλο
όπως π.χ. από το γραφείο στο σπίτι και αντίστροφα, μπορείτε να
προμηθευτείτε ένα επιπλέον τροφοδοτικό για κάθε τοποθεσία εργασίας έτσι
ώστε να μειώσετε το βάρος και τον όγκο του φορτίου που μεταφέρετε.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Εξωτερική οθόνη
Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική αναλογική οθόνη στη θύρα
εξωτερικής οθόνης του υπολογιστή. Ο υπολογιστής υποστηρίζει αρκετούς
τρόπους λειτουργίας βίντεο. Ανατρέξτε στο Παράρτημα B, Ελεγκτής οθόνης
και τρόποι λειτουργίας βίντεο. Για να συνδέσετε μια οθόνη, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας.
2. Συνδέστε την οθόνη στη θύρα εξωτερικής οθόνης.
3. Θέστε την εξωτερική οθόνη σε λειτουργία.
4. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
Μόλις ο υπολογιστής τεθεί σε λειτουργία, θα εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης
των Windows® (με το λογότυπο των Windows®) στην εξωτερική οθόνη.
Ωστόσο, η επιφάνεια εργασίας των Windows® εμφανίζεται στη συσκευή
οθόνης που είχατε επιλεγμένη την τελευταία φορά που τερματίσατε τη
λειτουργία του υπολογιστή, εφ' όσον αυτή είναι συνδεδεμένη με τον
υπολογιστή κατά την έναρξη λειτουργίας του.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης, πατήστε τη συντόμευση Fn + F5. Εάν
θέλετε να αποσυνδέσετε την οθόνη προτού τερματίσετε τη λειτουργία του
υπολογιστή, πατήστε τη συντόμευση Fn + F5 για να ενεργοποιήσετε την
ενσωματωμένη οθόνη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση
συντομεύσεων για την αλλαγή της ρύθμισης οθόνης, ανατρέξτε στο
Kεφάλαιο 5, To Πληκτρολόγιο.

Τηλεόραση
Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση στην υποδοχή εξόδου βίντεο του
υπολογιστή. Για να συνδέσετε μια τηλεόραση, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα.
1. Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας.
2. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σήματος βίντεο (δεν περιλαμβάνεται στη
συσκευασία) για να συνδέσετε την τηλεόραση με τη θύρα εξόδου για
τηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Σύνδεση τηλεόρασης

3. Θέστε την τηλεόραση σε λειτουργία.
4. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

HDMI
Μπορείτε να συνδέσετε μια οθόνη HDMI στην υποδοχή εξόδου HDMI του
υπολογιστή. Είναι δυνατή η υποστήριξη μορφών σήματος 1080p, 1080i,
720p, 576p και 480p. Όμως, η τρέχουσα μορφή σήματος που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από την οθόνη HDMI. Για να συνδέσετε οθόνη,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί η λειτουργία της θύρας για όλες τις οθόνες
HDMI, ορισμένες οθόνες HDMI μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.
1. Συνδέστε το ένα βύσμα του καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI της
συσκευής HDMI.

Σύνδεση καλωδίου HDMI

2. Συνδέστε το άλλο βύσμα του καλωδίου HDMI στην υποδοχή εξόδου
HDMI του υπολογιστή.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Ρυθμίσεις για την προβολή βίντεο σε HDMI
Για να προβάλετε βίντεο σε συσκευή HDMI, βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε τις
παρακάτω ρυθμίσεις, διαφορετικά δε θα εμφανίζεται εικόνα στην
τηλεόραση.
■ Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση Fn + F5 για να επιλέξετε τη
συσκευή οθόνης, προτού αρχίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο. Μην
αλλάξετε συσκευή οθόνης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο.
■ Μην αλλάξετε συσκευή οθόνης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
■ Κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων.
■ Κατά τη διάρκεια εκτελούμενης επικοινωνίας.

Ρυθμίσεις ήχου σε HDMI
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ήχου ώστε να χρησιμοποιεί τη διασύνδεση
HDMI, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start.
2. Κάντε κλικ στο Control Panel.
3. Επιλέξτε Υλικό και Ήχος.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ήχος.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Συσκευή ψηφιακής εξόδου (HDMI).
6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός προεπιλεγμένης συσκευής.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ήχου ώστε να χρησιμοποιεί το εσωτερικό
ηχείο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start.
2. Κάντε κλικ στο Control Panel.
3. Επιλέξτε Υλικό και Ήχος.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ήχος.
5. Επιλέξτε Ηχεία.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός προεπιλεγμένης συσκευής.

i.LINK (IEEE1394)
Το πρότυπο i.LINK (IEEE1394) χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων
με υψηλές ταχύτητες, για μια σειρά συμβατών συσκευών όπως π.χ.
1. Ψηφιακές βιντεοκάμερες
2. Μονάδες σκληρού δίσκου
3. Μονάδες MO
4. Μονάδες CD-RW
Το i.LINK χρησιμοποιεί ένα βύσμα τεσσάρων ακροδεκτών, που δεν
τροφοδοτεί τις συσκευές με ρεύμα. Οι εξωτερικές συσκευές χρειάζονται τη
δική τους τροφοδοσία ρεύματος.
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Προφυλάξεις
1. Προτού μεταφέρετε τα δεδομένα σας στον υπολογιστή, δημιουργήστε
αντίγραφα ασφαλείας. Υπάρχει πιθανότητα τα αρχικά δεδομένα να
αλλοιωθούν. Ειδικότερα, υπάρχει κίνδυνος να διαγραφούν κάποια καρέ
στην περίπτωση μεταφοράς ψηφιακού βίντεο. Σε μια τέτοια περίπτωση,
η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια
δεδομένων.
2. Μη μεταφέρετε δεδομένα σε περιοχές που ευνοούν τη συσσώρευση
στατικού ηλεκτρισμού ή σε περιοχές που υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό
θόρυβο. Τα δεδομένα είναι δυνατό να αλλοιωθούν.
3. Εάν μεταφέρετε δεδομένα μέσω ενός διανομέα IEEE1394, μη συνδέετε
και μην αποσυνδέετε άλλες συσκευές με/από το διανομέα κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων. Υπάρχει πιθανότητα τα δεδομένα
να αλλοιωθούν. Συνδέστε όλες τις συσκευές με το διανομέα προτού
θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
4. Δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιείτε δεδομένα βίντεο ή μουσικής, των
οποίων τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται σύμφωνα με τη
νομοθεσία, που έχουν αντιγραφεί από βιντεοκάμερα παρά μόνον για
την προσωπική σας απόλαυση.
5. Εάν συνδέσετε/αποσυνδέσετε μια συσκευή i.LINK σε/από άλλη
συσκευή i.LINK η οποία εκείνη τη στιγμή ανταλλάσσει δεδομένα με τον
υπολογιστή, ενδέχεται να χαθούν πλαίσια δεδομένων.
6. Βεβαιωθείτε ότι έχει τελειώσει κάθε μεταφορά δεδομένων ή έχετε θέσει
τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας προτού:
α. Συνδέσετε/αποσυνδέσετε μια συσκευή i.LINK στον/από τον
υπολογιστή.
β. Συνδέσετε/αποσυνδέσετε μια συσκευή i.LINK σε/από μια άλλη
συσκευή i.LINK η οποία είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.
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Σύνδεση
1. Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένα και
συνδέστε το καλώδιο i.LINK (IEEE1394) στον υπολογιστή.
2. Συνδέστε το άλλο βύσμα του καλωδίου στη συσκευή.
Όταν χρησιμοποιείτε το i.LINK, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:
α. Ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης
για τις συσκευές i.LINK που χρησιμοποιείτε.
β. Δεν έχουν ελεγχθεί όλες οι συσκευές i.LINK. Επομένως, δεν
υπάρχει καμία εγγύηση για τη συμβατότητα του υπολογιστή με όλες
τις συσκευές i.LINK.
γ. Χρησιμοποιείτε καλώδια τύπου S100, S200 ή S400 μήκους όχι
μεγαλύτερου των 3 μέτρων.
δ. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν λειτουργίες
προσωρινής απενεργοποίησης ή αυτόματου τερματισμού
λειτουργίας.
ε. Μη συνδέετε και μην αποσυνδέετε μια συσκευή i.LINK ενόσω
χρησιμοποιεί μια εφαρμογή ή όταν ο υπολογιστής τερματίζει
αυτόματα τη λειτουργία του για την εξοικονόμηση ρεύματος. Τα
δεδομένα είναι δυνατό να καταστραφούν.
στ. Όταν περισσότερες από μία συσκευές IEEE1394 είναι
συνδεδεμένες στον ίδιο υπολογιστή, οι συσκευές ενδέχεται να μην
αναγνωρίζονται σωστά. Το πρόβλημα αυτό ενδέχεται να συμβεί
κατά την επανεκκίνηση των Windows Vista όσο οι συσκευές είναι
συνδεδεμένες ή όταν οι συσκευές IEEE1394 τροφοδοτηθούν με
ρεύμα προτού ο υπολογιστής τεθεί σε λειτουργία. Εάν συμβεί κάτι
τέτοιο, αποσυνδέστε τα καλώδια IEEE1394 και κατόπιν
ξανασυνδέστε τα.

Αποσύνδεση
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού στη
γραμμή εργασιών.
2. Τοποθετήστε το δείκτη της συσκευής κατάδειξης στη συσκευή i.LINK
(IEEE1394) και κάντε κλικ.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο πρώτα από τον υπολογιστή και κατόπιν από
τη συσκευή i.LINK.
Ανατρέξτε επίσης στο υλικό τεκμηρίωσης της συσκευής i.LINK.

Εγχειρίδιο χρήσης

8-15

Προαιρετικές συσκευές

Κλείδωμα προστασίας
Το κλείδωμα προστασίας σάς επιτρέπει να "κλειδώνετε" τον υπολογιστή
σας σε ένα γραφείο ή άλλο μεγάλο αντικείμενο για να αποτρέψετε τη μη
εξουσιοδοτημένη απομάκρυνσή του υπολογιστή.
Ο υπολογιστής αυτός διαθέτει υποδοχή κλειδώματος προστασίας στην
αριστερή του πλευρά. Προσαρτήστε το ένα άκρο του καλωδίου σε ένα
γραφείο και το άλλο άκρο στην υποδοχή κλειδώματος προστασίας του
υπολογιστή.
1. Γυρίστε τον υπολογιστή έτσι ώστε να βλέπετε την αριστερή πλευρά του.
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές του κλειδώματος προστασίας και περάστε τη
διάταξη κλειδώματος.

Κλείδωμα προστασίας

Εγχειρίδιο χρήσης
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Κεφάλαιο 9
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η TOSHIBA έχει σχεδιάσει τον υπολογιστή αυτόν έτσι ώστε να είναι
ανθεκτικός. Ωστόσο, εάν παρουσιαστούν προβλήματα, οι διαδικασίες του
κεφαλαίου αυτού θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία.
Όλοι οι αναγνώστες πρέπει να εξοικειωθούν με το κεφάλαιο αυτό. Εάν
κανείς γνωρίζει τι είναι ενδεχόμενο να πάει στραβά, μπορεί να προλάβει την
εμφάνιση προβλημάτων.

Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
Η επίλυση προβλημάτων θα είναι πολύ ευκολότερη εάν τηρείτε τις
παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες:
■ Μόλις διαπιστώσετε ένα πρόβλημα, σταματήστε αμέσως ό,τι κάνετε.
Εάν συνεχίσετε να εργάζεστε, ενδέχεται να χάσετε τα δεδομένα σας ή
να προκληθεί ζημιά. Ενδέχεται επίσης να καταστρέψετε πολύτιμες
πληροφορίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα και
μπορούν να διευκολύνουν την επίλυσή του.
■ Παρατηρήστε τι συμβαίνει. Καταγράψτε τι κάνει το σύστημα και ποιες
ήταν οι ενέργειές σας αμέσως πριν την εμφάνιση του προβλήματος.
Εάν υπάρχει εκτυπωτής συνδεδεμένος με τον υπολογιστή σας,
εκτυπώστε ένα στιγμιότυπο της οθόνης με το πλήκτρο PrtSc.
Οι ερωτήσεις και οι διαδικασίες που περιέχονται στο κεφάλαιο αυτό έχουν
το χαρακτήρα οδηγού και δεν αποτελούν τεχνικές οριστικής επίλυσης
προβλημάτων. Πολλά προβλήματα επιλύονται με απλό τρόπο, μερικά
όμως ενδέχεται να απαιτήσουν τη βοήθεια του αντιπροσώπου. Εάν
διαπιστώσετε την ανάγκη να συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο ή τρίτους,
προετοιμαστείτε κατάλληλα έτσι ώστε να περιγράψετε το πρόβλημα με τη
μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια.

Προκαταρτική λίστα ελέγχου
Εξετάστε πρώτα την πλέον απλή λύση. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στη λίστα ελέγχου είναι εύκολα στην αποκατάστασή τους, ωστόσο είναι
δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν
σοβαρά.
■ Βεβαιωθείτε ότι θέσατε σε λειτουργία όλες τις περιφερειακές συσκευές
προτού θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή. Αυτό περιλαμβάνει τον
εκτυπωτή και κάθε άλλη εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Εγχειρίδιο χρήσης
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■ Προτού συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή, θέστε τον υπολογιστή εκτός
λειτουργίας. Μόλις θέσετε ξανά τον υπολογιστή σε λειτουργία, ο
υπολογιστής θα αναγνωρίσει τη νέα συσκευή.
■ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιλογές είναι ρυθμισμένες σωστά στο
πρόγραμμα εγκατάστασης.
■ Ελέγξτε όλα τα καλώδια. Είναι σωστά και καλά συνδεδεμένα; Τα χαλαρά
καλώδια είναι δυνατό να προκαλέσουν σφάλματα σήματος.
■ Επιθεωρήστε όλα τα καλώδια σύνδεσης για τυχόν χαλαρούς αγωγούς,
καθώς και όλα τα βύσματα για τυχόν χαλαρούς ακροδέκτες.
■ Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος CD/DVD/CD-RW/HD DVD-R έχει τοποθετηθεί
σωστά στη μονάδα.
Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας και φυλάξτε τις σε ένα μόνιμο
ημερολόγιο σφαλμάτων. Έτσι, θα διευκολυνθείτε στην περιγραφή των
προβλημάτων σας στον αντιπρόσωπο. Εάν ένα πρόβλημα
επαναλαμβάνεται, το ημερολόγιο θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε το
πρόβλημα ταχύτερα.

Ανάλυση του προβλήματος
Μερικές φορές, το σύστημα παρέχει ενδείξεις που σας βοηθούν να
εντοπίσετε το αίτιο της δυσλειτουργίας του. Να θυμάστε τις παρακάτω
ερωτήσεις:
■ Ποιο μέρος του συστήματος δε λειτουργεί σωστά: το πληκτρολόγιο, η
μονάδα σκληρού δίσκου, η μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης, η
οθόνη. Κάθε συσκευή παράγει διαφορετικά συμπτώματα.
■ Είναι οι παράμετροι του λειτουργικού συστήματος ρυθμισμένες σωστά;
Ελέγξτε τις επιλογές ρύθμισης των παραμέτρων.
■ Τι εμφανίζεται στην οθόνη; Μήπως εμφανίζεται κάποιο μήνυμα ή τυχαίοι
χαρακτήρες; Εάν υπάρχει εκτυπωτής συνδεδεμένος με τον υπολογιστή
σας, εκτυπώστε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Αναζητήστε τα μηνύματα
στο υλικό τεκμηρίωσης του λογισμικού και του λειτουργικού
συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια σύνδεσης είναι σωστά και
καλά συνδεδεμένα. Τα χαλαρά καλώδια είναι δυνατό να προκαλέσουν
εσφαλμένα ή διαλείποντα σήματα.
■ Είναι αναμμένες κάποιες ενδεικτικές λυχνίες; Ποιες; Τι χρώμα έχουν
αυτές; Είναι σταθερά αναμμένες ή αναβοσβήνουν; Καταγράψτε ό,τι
βλέπετε.
■ Ακούτε ήχους "μπιπ"; Πόσους; Είναι σύντομοι ή μακροί; Είναι οξύτονοι
ή βαρύτονοι; Παράγει ο υπολογιστής παράξενους θορύβους;
Καταγράψτε ό,τι ακούτε.
Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας για να μπορέσετε να τις περιγράψετε
στον αντιπρόσωπο.
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Λογισμικό

Τα προβλήματα ενδέχεται να οφείλονται στο
λογισμικό ή σε δίσκο που χρησιμοποιείτε. Εάν δεν
μπορείτε να φορτώσετε ένα πακέτο λογισμικού,
αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε καταστροφή του
μέσου αποθήκευσης ή των δεδομένων του ίδιου
του προγράμματος. Επιχειρήστε να φορτώσετε
ένα άλλο αντίγραφο του ίδιου λογισμικού.
Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος ενόσω
χρησιμοποιείτε ένα πακέτο λογισμικού, ανατρέξτε
στο υλικό τεκμηρίωσής του. Τα έγγραφα αυτά
συνήθως περιλαμβάνουν μια ενότητα επίλυσης
προβλημάτων ή μια περίληψη μηνυμάτων
σφάλματος.
Στη συνέχεια, ελέγξτε τυχόν μηνύματα σφάλματος
στο υλικό τεκμηρίωσης του λειτουργικού
συστήματος.

Υλικό

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε πρόβλημα σε
λογισμικό, ελέγξτε το υλικό σας.
Πρώτα, εξετάστε ένα-ένα τα στοιχεία της
προκαταρκτικής λίστας ελέγχου ανωτέρω. Εάν
εξακολουθείτε να μην μπορείτε να διορθώσετε το
πρόβλημα, επιχειρήστε να εντοπίσετε αυτό που το
προκαλεί. Στην ενότητα που ακολουθεί δίνονται
λίστες ελέγχου για επιμέρους εξαρτήματα και
περιφερειακά.

Λίστα ελέγχου υλικού και συστήματος
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται προβλήματα που προκαλούνται από το
υλικό του υπολογιστή σας ή τα περιφερειακά που είναι συνδεδεμένα με
αυτόν. Βασικά προβλήματα ενδέχεται να συμβούν στους εξής τομείς:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Εκκίνηση του συστήματος
■
Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
■
Τροφοδοσία ρεύματος
■
Ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC)■
Καρτέλα "Πληκτρολόγιο"
■
Ενσωματωμένη οθόνη υγρών
■
κρυστάλλων
■
Μονάδα σκληρού δίσκου
■
Μονάδα DVD Super Multi
■
Μονάδα HD DVD-ROM
Μονάδα HD DVD-RW
■

συσκευή κατάδειξης
USB, θύρες
Επέκταση μνήμης
Σύστημα ήχου
Οθόνη
Μόντεμ
Προσαρμογέας δικτύου (LAN)
Ασύρματο δίκτυο
Αισθητήρας δακτυλικού
αποτυπώματος
Κάρτες ExpressCard
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Εκκίνηση του συστήματος
Εάν ο υπολογιστής δεν εκκινείται σωστά, ελέγξτε τα εξής:
■ Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
■ Πηγές τροφοδοσίας ρεύματος
■ Κωδικός πρόσβασης κατά την έναρξη λειτουργίας

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος εκτελείται
αυτόματα και στην οθόνη εμφανίζονται τα εξής:

TOSHIBA Leading Innovation >>>
Το μήνυμα αυτό παραμένει στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα.
Εάν ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο υπολογιστής
θα επιχειρήσει να φορτώσει το λειτουργικό σύστημα από τη μονάδα που
έχει οριστεί στην καρτέλα Προτεραιότητα επανεκκίνησης του βοηθητικού
προγράμματος TOSHIBA HW Setup.
Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα έχει αποτύχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
■ Ο υπολογιστής σταματά και δεν προχωρεί στην εμφάνιση πληροφοριών
ή μηνυμάτων εκτός από το λογότυπο της TOSHIBA.
■ Τυχαίοι χαρακτήρες εμφανίζονται στην οθόνη και το σύστημα δε
λειτουργεί κανονικά.
■ Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των
καλωδίων. Εάν ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος αποτύχει και πάλι,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Τροφοδοσία ρεύματος
Όταν ο υπολογιστής δεν είναι στην πρίζα, η μπαταρία του αποτελεί τη
μοναδική πηγή τροφοδοσίας ρεύματος. Ωστόσο, ο υπολογιστής σας
διαθέτει και άλλες πηγές τροφοδοσίας ρεύματος, στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται το "ευφυές" τροφοδοτικό και η μπαταρία του ρολογιού
πραγματικού χρόνου. Αυτοί οι πόροι σχετίζονται ο ένας με τον άλλον και
οποιοσδήποτε από αυτούς είναι δυνατό να προκαλέσει προβλήματα που
φαινομενικά σχετίζονται με την τροφοδοσία ρεύματος. Στην ενότητα αυτή
περιλαμβάνονται λίστες ελέγχου για την τροφοδοσία από το δίκτυο
ρεύματος και από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν δεν μπορείτε να
επιλύσετε ένα πρόβλημα, παρ' όλο που ακολουθήσατε αυτές τις λίστες
ελέγχου, το αίτιο ενδέχεται να βρίσκεται σε άλλον πόρο τροφοδοσίας
ρεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Τερματισμός λειτουργίας λόγω υπερθέρμανσης
Εάν η εσωτερική θερμοκρασία του υπολογιστή αυξηθεί σε υπερβολικά
υψηλά επίπεδα, ο υπολογιστής θα τερματίσει αυτόματα τη λειτουργία του
σε κατάσταση αδρανοποίησης ή προσωρινής απενεργοποίησης. Εάν ο
υπολογιστής έχει αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος και εξακολουθεί
να μην εκκινείται ή εκκινείται αλλά αμέσως τίθεται ξανά εκτός λειτουργίας,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Ρεύμα από το δίκτυο
Εάν δεν μπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία με το
τροφοδοτικό συνδεδεμένο, ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία Μπαταρίας. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6, Τρόποι παροχής
ρεύματος και εκκίνησης.
Πρόβλημα

Διαδικασία

Το τροφοδοτικό δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα
τον υπολογιστή

Ελέγξτε τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το
καλώδιο ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένο στον
υπολογιστή και στην πρίζα.
Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου ρεύματος
και των ακροδεκτών του. Εάν το καλώδιο είναι
ξεφτισμένο ή κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το.
Εάν οι ακροδέκτες είναι ακάθαρτοι, καθαρίστε
τους με βαμβάκι ή με ένα καθαρό ύφασμα.
Εάν το τροφοδοτικό εξακολουθεί να μην
τροφοδοτεί τον υπολογιστή με ρεύμα,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Εγχειρίδιο χρήσης
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μπαταρίας
Εάν υποπτεύεστε πρόβλημα στην μπαταρία, ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία
μπαταρίας. Για πληροφορίες σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες και τη
λειτουργία του υπολογιστή με ρεύμα από την μπαταρία, ανατρέξτε στο
Κεφάλαιο 6, Τρόποι παροχής ρεύματος και εκκίνησης.
Πρόβλημα

Διαδικασία

Η μπαταρία δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα
τον υπολογιστή

Η μπαταρία ενδέχεται να είναι εκφόρτιστη.
Συνδέστε το τροφοδοτικό για να φορτίσετε τη
μπαταρία.

Η μπαταρία δε
φορτίζεται όταν ο
υπολογιστής είναι
συνδεδεμένος με το
τροφοδοτικό
(η ενδεικτική λυχνία
μπαταρίας δεν ανάβει
σταθερά πορτοκαλί).

Εάν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί εντελώς, δε θα
αρχίσει να φορτίζεται αμέσως. Περιμένετε λίγα
λεπτά.
Εάν η μπαταρία εξακολουθεί να μη φορτίζεται,
βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, στην οποία βρίσκεται το
τροφοδοτικό, τροφοδοτείται με ρεύμα από το
δίκτυο.
Ελέγξτε το συνδέοντας στην εν λόγω πρίζα μια
άλλη ηλεκτρική συσκευή.
Ελέγξτε μήπως η μπαταρία είναι θερμή ή ψυχρή.
Εάν η μπαταρία είναι υπερβολικά θερμή ή ψυχρή,
δεν θα φορτιστεί σωστά. Αφήστε την να
αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Βγάλτε το τροφοδοτικό από την πρίζα, αφαιρέστε
την μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι της
είναι καθαροί. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε τους με
ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα εμβαπτισμένο σε
οινόπνευμα.
Συνδέστε το τροφοδοτικό και επανατοποθετήστε
την μπαταρία στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι έχει
εδραστεί καλά.
Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία μπαταρίας. Εάν
δεν ανάβει, αφήστε τον υπολογιστή να φορτίσει
την μπαταρία για τουλάχιστον 20 λεπτά. Εάν η
ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ανάβει μετά από
20 λεπτά, αφήστε την μπαταρία να συνεχίσει να
φορτίζεται για τουλάχιστον 20 λεπτά ακόμα πριν
θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή.
Εάν η ενδεικτική λυχνία εξακολουθεί να μην
ανάβει, η μπαταρία ενδέχεται να βρίσκεται στο
τέλος της ζωής της. Αντικαταστήστε την.
Εάν θεωρείτε ότι η μπαταρία δεν βρίσκεται στο
τέλος της ζωής της, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Πρόβλημα

Διαδικασία

Η μπαταρία δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα
τον υπολογιστή για τον
αναμενόμενο χρόνο

Εάν επαναφορτίζετε συχνά μια μερικώς
φορτισμένη μπαταρία, η μπαταρία ενδέχεται να
μη φορτίζεται πλήρως. Αφήστε τη μπαταρία να
εκφορτιστεί πλήρως και κατόπιν επιχειρήστε να
τη φορτίσετε πάλι.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κατανάλωσης ρεύματος στη
βοηθητική εφαρμογή "Επιλογές ενέργειας".
Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα
τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ρεύματος.

Απόρριψη του υπολογιστή και των μπαταριών
■ Απορρίψτε αυτό τον υπολογιστή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
και κανονισμούς. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την
τοπική κυβερνητική αρχή.
■ Αυτός ο υπολογιστής περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Μετά από την επανειλημμένη χρήση τους οι μπαταρίες θα χάσουν
τελικά την ικανότητά τους να διατηρούν ένα φορτίο και θα χρειαστεί να
τις αντικαταστήσετε. Στο πλαίσιο ορισμένων ισχυόντων νόμων και
κανονισμών μπορεί να είναι παράνομο να απορρίπτετε τις παλιές
μπαταρίας, τοποθετώντας τις στο κάδο απορριμμάτων.
■ Παρακαλούμε να δείξετε το ενδιαφέρον σας για το περιβάλλον που όλοι
μας μοιραζόμαστε. Ρωτήστε στην τοπική κυβερνητική αρχή για τις
λεπτομέρειες που αφορούν στον τόπο ανακύκλωσης παλιών
μπαταριών ή τον τρόπο της σωστής τους απόρριψης. Το προϊόν αυτό
περιέχει υδράργυρο. Η απόρριψη αυτού του υλικού μπορεί να διέπεται
από κανονισμούς λόγω της περιβαλλοντικής μέριμνας. Για
πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη, την επαναχρησιμοποίηση ή την
ανακύκλωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας
κυβερνητική αρχή.
■ Αν η μονάδα σκληρού δίσκου ή άλλα αποθηκευτικά μέσα
περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι
πρότυπες διαδικασίες διαγραφής δεν αφαιρούν τα δεδομένα από τα
μέσα. Σε αυτές τις πρότυπες διαδικασίες διαγραφής περιλαμβάνονται:
■ Επιλογή "Διαγραφή" (Delete) για ένα αρχείο προορισμού
■ Μετακίνηση αρχείων στον Κάδο Ανακύκλωσης και άδειασμα του Κάδου
Ανακύκλωσης
■ Αναδιαμόρφωση των μέσων

Εγχειρίδιο χρήσης
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■ Επανεγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος από το CD-ROM
ανάκτησης
Οι παραπάνω διαδικασίες διαγράφουν μόνο το αρχικό μέρος των
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση αρχείου. Αυτό
καθιστά το αρχείο αόρατο στο λειτουργικό σύστημα, όμως η ανάγνωση
των δεδομένων συνεχίζει να είναι δυνατή μέσω εξειδικευμένων
βοηθητικών προγραμμάτων. Εάν απορρίψετε τον υπολογιστή,
διαγράψτε όλα τα δεδομένα από τη μονάδα σκληρού δίσκου. Η ενέργεια
αυτή αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των δεδομένων.
Για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα σας δεν χρησιμοποιούνται για μη
εξουσιοδοτημένους σκοπούς, μπορείτε:
■ Καταστρέψτε μηχανικώς τη μονάδα σκληρού δίσκου
■ Να χρησιμοποιήσετε ένα εξειδικευμένο βοηθητικό πρόγραμμα που
αποδεδειγμένα επεγγράφει όλα τα δεδομένα
■ Παραδώστε τη μονάδα σκληρού δίσκου σε επαγγελματικό κέντρο
διαγραφής δεδομένων

Ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC)
Πρόβλημα

Διαδικασία

Οι ρυθμίσεις του BIOS
και η ημερομηνία/ώρα
του συστήματος έχουν
χαθεί.

Η μπαταρία RTC έχει εκφορτιστεί τελείως ή
κοντεύει να εκφορτιστεί. Θα χρειαστεί να
ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα στην
οθόνη ρυθμίσεων του BIOS, ως εξής:
1. Πατήστε το πλήκτρο F2. Τότε, θα εκκινηθεί το
μενού Setup του BIOS.
2. Ρυθμίστε την ημερομηνία στο System Date.
3. Ρυθμίστε την ώρα στο System Time.
4. Πατήστε το πλήκτρο F10. Τότε, θα εμφανιστεί
ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
5. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Τότε, το BIOS
Setup θα τερματίσει τη λειτουργία του και ο
υπολογιστής θα επανεκκινηθεί.

Αφού ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία του ρολογιού πραγματικού
χρόνου, συνιστούμε να θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας για να
αρχίσει η φόρτιση της μπαταρίας πραγματικού χρόνου.

Καρτέλα "Πληκτρολόγιο"
Τα προβλήματα πληκτρολογίου είναι δυνατό να οφείλονται από τις
ρυθμίσεις παραμέτρων του συστήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5, To Πληκτρολόγιο.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Πρόβλημα
Κάποια πλήκτρα
εισάγουν αριθμούς αντί
για γράμματα
Το κείμενο στην οθόνη
είναι ακαταλαβίστικο

Διαδικασία
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει το
αριθμητικό πληκτρολόγιο υπέρθεσης. Πατήστε τη
συντόμευση Fn + F11 και επιχειρήστε να
πληκτρολογήσετε ξανά.
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείτε
δεν επαναχαρτογραφεί το πληκτρολόγιο. Με την
επαναχαρτογράφηση, γίνεται εκ νέου
αντιστοίχιση του περιεχομένου κάθε πλήκτρου.
Ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης του λογισμικού
που χρησιμοποιείτε.
Εάν εξακολουθείτε να αδυνατείτε να
χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο, απευθυνθείτε
στον αντιπρόσωπο.

Ενσωματωμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων
Τα φαινομενικά προβλήματα με την οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
ενδέχεται να σχετίζονται με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.
Πρόβλημα
Καμία ένδειξη στην
εξωτερική οθόνη
Τα παραπάνω
προβλήματα
παραμένουν άλυτα ή
έχουν ανακύψει άλλα
προβλήματα

Διαδικασία
Πατήστε τη συντόμευση Fn + F5 για να αλλάξετε
την προτεραιότητα οθόνης, για να βεβαιωθείτε ότι
δεν είναι ρυθμισμένη για εξωτερική οθόνη.
Ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσηςτου λογισμικού
σας για να διαπιστώσετε εάν το πρόβλημα
οφείλεται στο λογισμικό σας.
Εκτελέστε το διαγνωστικό έλεγχο.
Εάν τα προβλήματα επιμένουν, απευθυνθείτε
στον αντιπρόσωπο.

Μονάδα σκληρού δίσκου
Πρόβλημα
Ο υπολογιστής δεν
εκκινείται από το
σκληρό δίσκο
Χαμηλές επιδόσεις

Εγχειρίδιο χρήσης

Διαδικασία
Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα
αρχεία του λειτουργικού συστήματος. Ανατρέξτε
στο υλικό τεκμηρίωσης του λειτουργικού συστήματος.
Τα αρχεία σας ενδέχεται να είναι
κατακερματισμένα. Εκτελέστε το βοηθητικό
πρόγραμμα "Ανασυγκρότηση Δίσκων" για να
ελέγξετε την κατάσταση των αρχείων και του
δίσκου σας. Για πληροφορίες σχετικά με την
εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος
"Ανασυγκρότηση Δίσκων", ανατρέξτε στο υλικό
τεκμηρίωσης ή στην ηλεκτρονική βοήθεια του
λειτουργικού συστήματος.
Ως έσχατο μέτρο, επαναδιαμορφώστε το σκληρό
δίσκο. Κατόπιν, ξαναφορτώστε το λειτουργικό
σύστημα και τα υπόλοιπα αρχεία.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.
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Μονάδα DVD Super Multi (που υποστηρίζει δίσκους DVD±R διπλού
στρώματος)
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4, Βασικές αρχές
λειτουργίας.
Πρόβλημα
Η προσπέλαση ενός
δίσκου CD/DVD στη
μονάδα είναι αδύνατη

Εγχειρίδιο χρήσης

Διαδικασία
Βεβαιωθείτε ότι η συρταρωτή υποδοχή της
μονάδας έχει κλείσει καλά. Πιέστε την προσεκτικά
ωσότου ασφαλίσει στη θέση της με ένα "κλικ".
Ανοίξτε τη συρταρωτή υποδοχή και βεβαιωθείτε
ότι ο δίσκος CD/DVD είναι σωστά
τοποθετημένος. Θα πρέπει να είναι οριζόντια
τοποθετημένος, με την τυπωμένη πλευρά προς
τα επάνω.
Η τυχόν παρουσία ξένου σώματος στη
συρταρωτή υποδοχή ενδέχεται να μην επιτρέπει
στη δέσμη λέιζερ να διαβάζει το δίσκο CD/DVD.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.
Αφαιρέστε κάθε ξένο σώμα.
Ελέγξτε μήπως ο δίσκος CD/DVD είναι
ακάθαρτος. Σε μια τέτοια περίπτωση, καθαρίστε
τον με ένα καθαρό ύφασμα εμβαπτισμένο σε
νερό ή ουδέτερο καθαριστικό. Για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό,
ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα των μέσων
αποθήκευσης του Κεφαλαίου 4, Βασικές αρχές
λειτουργίας.
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Πρόβλημα
Μερικοί δίσκοι CD/DVD
εκτελούνται σωστά, ενώ
άλλοι όχι

Αδύνατη η εκτέλεση
σωστής εγγραφής

Εγχειρίδιο χρήσης

Διαδικασία
Τα προβλήματα ενδέχεται να οφείλονται στις
ρυθμίσεις παραμέτρων του λογισμικού ή του
υλικού. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις παραμέτρων
του υλικού συμφωνούν με τις ανάγκες του
λογισμικού σας. Ελέγξτε το υλικό τεκμηρίωσης
του δίσκου CD/DVD.
Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου CD/DVD που
χρησιμοποιείτε. Η μονάδα υποστηρίζει τα
ακόλουθα φορμά εγγραφής:
DVD-ROM:
DVD-ROM, DVD-Video,
DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW, DVD-RAM,
HD DVD-ROM
CD-ROM:
CD-DA, CD-Text, Photo CD
(single/multi-session),
CD-ROM Mode 1, Mode 2,
CD-ROM XA Mode 2 (Form1,
Form2), Enhanced CD
(CDEXTRA)
Recordable Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R,
DVD+R(DL), DVD+RW,
DVD-RAM, HD DVD-R
Ελέγξτε τον κωδικό γεωγραφικής περιφέρειας του
DVD. Πρέπει να συμφωνεί με εκείνον της
μονάδας DVD Super Multi. Οι κωδικοί
γεωγραφικών περιφερειών παρατίθενται στην
ενότητα Μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης
του Κεφαλαίου 2, Γνωριμία με τον υπολογιστή σας.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εγγραφή,
βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
Χρησιμοποιείτε μόνον μέσα αποθήκευσης που
συνιστά η TOSHIBA. Μη χρησιμοποιείτε το
ποντίκι ή το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της
εγγραφής.
Χρησιμοποιείτε μόνον το λογισμικό εγγραφής
που συνοδεύει τον υπολογιστή.
Μην εκτελείτε και μην εκκινείτε άλλο λογισμικό
κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
Μην τραντάζετε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια
της εγγραφής.
Μη συνδέετε/αποσυνδέετε εξωτερικές συσκευές
και μην εγκαθιστάτε/καταργείτε εσωτερικές κάρτες
κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Εάν το πρόβλημα
επιμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.
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Μονάδα HD DVD-ROM
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4, Βασικές αρχές
λειτουργίας.
Πρόβλημα

Διαδικασία

Η προσπέλαση ενός
δίσκου
CD/DVD/HD DVD στη
μονάδα είναι αδύνατη

Βεβαιωθείτε ότι η συρταρωτή υποδοχή της
μονάδας έχει κλείσει καλά. Πιέστε την προσεκτικά
ωσότου ασφαλίσει στη θέση της με ένα "κλικ".
Ανοίξτε τη συρταρωτή υποδοχή και βεβαιωθείτε
ότι ο δίσκος CD/DVD/HD DVD είναι σωστά
τοποθετημένος. Θα πρέπει να είναι οριζόντια
τοποθετημένος, με την τυπωμένη πλευρά προς
τα επάνω.
Η τυχόν παρουσία ξένου σώματος στη
συρταρωτή υποδοχή ενδέχεται να μην επιτρέπει
στη δέσμη λέιζερ να διαβάζει το δίσκο CD, DVD ή
HD DVD. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.
Αφαιρέστε κάθε ξένο σώμα.
Ελέγξτε μήπως ο δίσκος είναι ακάθαρτος. Σε μια
τέτοια περίπτωση, καθαρίστε τον με ένα καθαρό
ύφασμα εμβαπτισμένο σε νερό ή ουδέτερο
καθαριστικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με τον καθαρισμό, ανατρέξτε στην
ενότητα Φροντίδα των μέσων αποθήκευσης του
Κεφαλαίου 4.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Πρόβλημα

Διαδικασία

Μερικοί δίσκοι CD/DVD Τα προβλήματα ενδέχεται να οφείλονται στις
εκτελούνται σωστά, ενώ ρυθμίσεις παραμέτρων του λογισμικού ή του
άλλοι όχι
υλικού. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις παραμέτρων
του υλικού συμφωνούν με τις ανάγκες του
λογισμικού σας. Ελέγξτε το υλικό τεκμηρίωσης
του δίσκου CD/DVD.
Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου DVD/CD που
χρησιμοποιείτε. Η μονάδα υποστηρίζει τα
ακόλουθα φορμά εγγραφής:
HD DVD-ROM:
■ HD DVD-ROM, HD DVD-R,
■ HD DVD-RW
DVD-ROM:
■ DVD-ROM, DVD-Video,
■ DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
■ DVD+RW, DVD-RAM
CD-ROM:
■ CD-DA, CD-Text, Photo CD
(μονής/πολλαπλών περιόδων λειτουργίας),
■ CD-ROM Mode 1, Mode 2,
■ CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2),
■ Enhanced CD (CDEXTRA)
Εγγράψιμοι δίσκοι:
■ CD-R, CD-RW, DVD-R,
■ DVD-R(DL), DVD-RW,
■ DVD+R, DVD+R(DL),
■ DVD+RW, DVD-RAM
Ελέγξτε τον κωδικό γεωγραφικής περιφέρειας του
DVD. Πρέπει να συμφωνεί με εκείνον της
μονάδας. Οι κωδικοί γεωγραφικών περιφερειών
παρατίθενται στην ενότητα Μονάδα οπτικών
μέσων αποθήκευσης του Κεφαλαίου 2, Γνωριμία
με τον υπολογιστή σας.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Πρόβλημα

Διαδικασία

Αδύνατη η εκτέλεση
σωστής εγγραφής

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εγγραφή,
βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
Χρησιμοποιείτε μόνον μέσα αποθήκευσης που
συνιστά η TOSHIBA. Μη χρησιμοποιείτε το
ποντίκι ή το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της
εγγραφής.
Χρησιμοποιείτε μόνον το λογισμικό εγγραφής
που συνοδεύει τον υπολογιστή.
Μην εκτελείτε και μην εκκινείτε άλλο λογισμικό
κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
Μην τραντάζετε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια
της εγγραφής.
Μη συνδέετε/αποσυνδέετε εξωτερικές συσκευές
και μην εγκαθιστάτε/καταργείτε εσωτερικές κάρτες
κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Εάν το πρόβλημα
επιμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Μονάδα HD DVD-RW
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4, Βασικές αρχές
λειτουργίας.
Πρόβλημα

Διαδικασία

Η προσπέλαση ενός
δίσκου
CD/DVD/HD DVD στη
μονάδα είναι αδύνατη

Βεβαιωθείτε ότι η συρταρωτή υποδοχή της
μονάδας έχει κλείσει καλά. Πιέστε την προσεκτικά
ωσότου ασφαλίσει στη θέση της με ένα "κλικ".
Ανοίξτε τη συρταρωτή υποδοχή και βεβαιωθείτε
ότι ο δίσκος CD/DVD/HD DVD είναι σωστά
τοποθετημένος. Θα πρέπει να είναι οριζόντια
τοποθετημένος, με την τυπωμένη πλευρά προς
τα επάνω.
Η τυχόν παρουσία ξένου σώματος στη
συρταρωτή υποδοχή ενδέχεται να μην επιτρέπει
στη δέσμη λέιζερ να διαβάζει το δίσκο CD, DVD ή
HD DVD. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.
Αφαιρέστε κάθε ξένο σώμα.
Ελέγξτε μήπως ο δίσκος είναι ακάθαρτος. Σε μια
τέτοια περίπτωση, καθαρίστε τον με ένα καθαρό
ύφασμα εμβαπτισμένο σε νερό ή ουδέτερο
καθαριστικό. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον
καθαρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα
των μέσων αποθήκευσης του Κεφαλαίου 4.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Πρόβλημα

Διαδικασία

Μερικοί δίσκοι
CD/DVD/HD DVD
εκτελούνται σωστά, ενώ
άλλοι όχι.

Τα προβλήματα ενδέχεται να οφείλονται στις
ρυθμίσεις παραμέτρων του λογισμικού ή του
υλικού. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις παραμέτρων
του υλικού συμφωνούν με τις ανάγκες του
λογισμικού σας. Ελέγξτε το υλικό τεκμηρίωσης
του δίσκου CD/DVD/HD DVD.
Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου DVD/CD που
χρησιμοποιείτε. Η μονάδα υποστηρίζει τα
ακόλουθα φορμά εγγραφής:
HD DVD-ROM:
■ HD DVD-ROM, HD DVD-R,
■ HD DVD-RW
DVD-ROM:
■ DVD-ROM, DVD-Video,
■ DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
■ DVD+RW, DVD-RAM
CD-ROM:
■ CD-DA, CD-Text, Photo CD
(μονής/πολλαπλών περιόδων λειτουργίας),
■ CD-ROM Mode 1, Mode 2,
■ CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2),
■ Enhanced CD (CDEXTRA)
Εγγράψιμοι δίσκοι:
■ CD-R, CD-RW, DVD-R,
■ DVD-R(DL), DVD-RW,
■ DVD+R, DVD+R(DL),
■ DVD+RW, DVD-RAM,
■ HD DVD-R, HD DVD-RW
Ελέγξτε τον κωδικό γεωγραφικής περιφέρειας του
DVD. Πρέπει να συμφωνεί με εκείνον της
μονάδας CD-RW/DVD-ROM. Οι κωδικοί
γεωγραφικών περιφερειών παρατίθενται στην
ενότητα Μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης
του Κεφαλαίου 2, Γνωριμία με τον υπολογιστή σας.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Πρόβλημα

Διαδικασία

Αδύνατη η εκτέλεση
σωστής εγγραφής

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εγγραφή,
βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
Χρησιμοποιείτε μόνον μέσα αποθήκευσης που
συνιστά η TOSHIBA. Μη χρησιμοποιείτε το
ποντίκι ή το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της
εγγραφής.
Χρησιμοποιείτε μόνον το λογισμικό εγγραφής
που συνοδεύει τον υπολογιστή.
Μην εκτελείτε και μην εκκινείτε άλλο λογισμικό
κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
Μην τραντάζετε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια
της εγγραφής.
Μη συνδέετε/αποσυνδέετε εξωτερικές συσκευές
και μην εγκαθιστάτε/καταργείτε εσωτερικές κάρτες
κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Εάν το πρόβλημα
επιμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

συσκευή κατάδειξης
Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι τύπου USB, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα
Συσκευή USB του κεφαλαίου αυτού, καθώς και στο υλικό τεκμηρίωσης του
ποντικιού.

TouchPad
Πρόβλημα

Διαδικασία

Ο δείκτης της οθόνης
δεν αποκρίνεται στους
χειρισμούς με το
TouchPad

Το σύστημα ενδέχεται να είναι απασχολημένο.
Εάν ο δείκτης έχει τη μορφή κλεψύδρας,
περιμένετε έως ότου επανέλθει στο κανονικό του
σχήμα και επιχειρήστε ξανά να τον μετακινήσετε.

Το διπλό χτύπημα με
Επιχειρήστε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την
την άκρη του δακτύλου ταχύτητα του διπλού κλικ στο βοηθητικό
πρόγραμμα για τον έλεγχο του ποντικιού.
δε λειτουργεί
1. Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα,
επιλέξτε διαδοχικά
> Πίνακας ελέγχου >
Υλικό και Ήχος και τέλος κάντε κλικ στο
εικονίδιο Ποντίκι.
2. Στο παράθυρο "Ιδιότητες: Ποντίκι", κάντε κλικ
στην καρτέλα Κουμπιά.
3. Ρυθμίστε κατάλληλα την ταχύτητα του διπλού
κλικ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Πρόβλημα

Διαδικασία

Ο δείκτης στην οθόνη
μετακινείται υπερβολικά
γρήγορα ή υπερβολικά
αργά

Επιχειρήστε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την
ταχύτητα στο βοηθητικό πρόγραμμα για τον
έλεγχο του ποντικιού.
1. Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα,
επιλέξτε διαδοχικά
> Πίνακας ελέγχου >
Υλικό και Ήχος και τέλος κάντε κλικ στο
εικονίδιο Ποντίκι.
2. Στο παράθυρο "Ιδιότητες: Ποντίκι", κάντε κλικ
στην καρτέλα Κουμπιά.
3. Ρυθμίστε κατάλληλα την ταχύτητα και κατόπιν
κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Η απόκριση του
TouchPad είναι
υπερβολικά ευαίσθητη

Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας στο άγγιγμα.
1. Επιλέξτε διαδοχικά
, Πίνακας Ελέγχου >
Υλικό και ήχος και κατόπιν το εικονίδιο Ποντίκι.
2. Στο παράθυρο Ποντίκι: Ιδιότητες, κάντε κλικ
στην καρτέλα Ρυθμίσεις συσκευών.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις.
4. Τότε, θα εμφανιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων
του Synaptics TouchPad στη θύρα PS/2.
Κάντε διπλό κλικ στο Sensitivity (Ευαισθησία)
στον τομέα Select an item (Επιλέξτε ένα
στοιχείο) στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
5. Τότε θα εμφανιστεί το PalmCheck και το
Touch Sensitivity (Ευαισθησία αγγίγματος).
Κάντε κλικ στο Touch Sensitivity.
6. Μετακινήστε το συρόμενο ρυθμιστικό για το
Touch Sensitivity στη θέση που θέλετε. Κάντε
κλικ στο κουμπί OK.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK της καρτέλας
Ρυθμίσεις συσκευής.

Εξωτερικό ποντίκι USB
Πρόβλημα

Διαδικασία

Ο δείκτης της οθόνης
Το σύστημα ενδέχεται να είναι απασχολημένο.
δεν αποκρίνεται στους Εάν ο δείκτης έχει τη μορφή κλεψύδρας,
χειρισμούς με το ποντίκι περιμένετε έως ότου επανέλθει στο κανονικό του
σχήμα και επιχειρήστε ξανά να τον μετακινήσετε.
Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι είναι σωστά
συνδεδεμένο στη θύρα USB.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Πρόβλημα

Διαδικασία

Το διπλό κλικ δε
λειτουργεί

Επιχειρήστε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την
ταχύτητα του διπλού κλικ στο βοηθητικό
πρόγραμμα για τον έλεγχο του ποντικιού.
1. Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα,
επιλέξτε διαδοχικά
> Πίνακας ελέγχου >
Υλικό και Ήχος και τέλος κάντε κλικ στο
εικονίδιο Ποντίκι.
2. Στο παράθυρο "Ιδιότητες: Ποντίκι", κάντε κλικ
στην καρτέλα Κουμπιά.
3. Ρυθμίστε κατάλληλα την ταχύτητα του διπλού
κλικ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο δείκτης στην οθόνη
μετακινείται υπερβολικά
γρήγορα ή υπερβολικά
αργά

Επιχειρήστε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την
ταχύτητα στο βοηθητικό πρόγραμμα για τον
έλεγχο του ποντικιού.
1. Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα,
επιλέξτε διαδοχικά
> Πίνακας ελέγχου >
Υλικό και Ήχος και τέλος κάντε κλικ στο
εικονίδιο Ποντίκι.
2. Στο παράθυρο "Ιδιότητες: Ποντίκι", κάντε κλικ
στην καρτέλα Κουμπιά.
3. Ρυθμίστε κατάλληλα την ταχύτητα και κατόπιν
κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο δείκτης του ποντικιού Το ποντίκι ενδέχεται να είναι ακάθαρτο. Για
οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό του ποντικιού,
κινείται λανθασμένα
συμβουλευτείτε το αντίστοιχο υλικό τεκμηρίωσης.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

USB, θύρες
Ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης της συσκευής USB που χρησιμοποιείτε.
Πρόβλημα

Διαδικασία

Η συσκευή USB δε
λειτουργεί

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά
συνδεδεμένο στη θύρα USB του υπολογιστή και
στη συσκευή USB.
Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης της
συσκευής USB είναι σωστά εγκατεστημένα. Για
πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των
προγραμμάτων οδήγησης, ανατρέξτε στο υλικό
τεκμηρίωσης των Windows® Vista.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης USB
Πρόβλημα

Διαδικασία

Δεν είναι δυνατή η
χρήση της "λειτουργία
προσωρινής
απενεργοποίησης και
φόρτισης USB".

Η ρύθμιση για τη "λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB" ενδέχεται
να έχει οριστεί σε [Disabled]
(Απενεργοποιημένο). Αλλάξτε τη ρύθμιση σε
[Enabled] (Ενεργοποιημένο) στη βοηθητική
εφαρμογή HW Setup.
Εάν συμβεί υπερβολική ροή ρεύματος από την
εξωτερική συσκευή που συνδέεται με τις
συμβατές θύρες, η παροχή ρεύματος μέσω του
διαύλου USB (DC 5 V) ενδέχεται να σταματήσει
για λόγους ασφαλείας. Εάν συμβεί αυτό,
αποσυνδέστε μία συνδεδεμένη συσκευή από τις
τυχόν άλλες συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές.
Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε
τον υπολογιστή για να αποκατασταθεί η
λειτουργία. Εάν η λειτουργία αυτή εξακολουθεί να
μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, παρόλο που
υπάρχει μόνο μία συνδεδεμένη εξωτερική
συσκευή, σταματήστε τη χρήση της εξωτερικής
συσκευής επειδή το ρεύματ της υπερβαίνει την
αποδεκτή τιμή του υπολογιστή.
Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη "λειτουργία
προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης
USB". Στην περίπτωση αυτή, δοκιμάστε μία από
τις παρακάτω μεθόδους.
■ Αλλάξτε τη ρύθμιση τρόπου λειτουργίας
[Enabled] (Ενεργοποιημένο) στη βοηθητική
εφαρμογή HW Setup.
■ Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας
ενόσω οι εξωτερικές συσκευές είναι
συνδεδεμένες.
Εάν η λειτουργία αυτή εξακολουθεί να μην μπορεί
να χρησιμοποιηθεί, αλλάξτε τη ρύθμιση σε
[Disabled] (Απενεργοποιημένο) στο BIOS Setup
και σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία.
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Πρόβλημα

Διαδικασία

Η μπαταρία εξαντλείται
γρήγορα ακόμη και όταν
απενεργοποιώ τον
υπολογιστή.

Όταν η "λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB" οριστεί σε
[Enabled] (Ενεργοποιημένο) στην εφαρμογή HW
Setup, παρέχεται ρεύμα μέσω του διαύλου USB
(DC 5 V) στην εξωτερική συσκευή που είναι
συνδεδεμένη στη συμβατή θύρα. Εάν μια
εξωτερική συσκευή συνδεθεί στις συμβατές
θύρες ενόσω το τροφοδοτικό δεν είναι
συνδεδεμένο στον υπολογιστή, η μπαταρία θα
εκφορτιστεί τελείως ακόμη και αν ο υπολογιστής
είναι εκτός λειτουργίας.
Συνδέστε το τροφοδοτικό στον υπολογιστή ή
αλλάξτε τη ρύθμιση της "λειτουργίας προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB" σε
[Disabled] στην εφαρμογή HW Setup.
Χρησιμοποιήστε μια θύρα USB που δεν έχει το
εικονίδιο συμβατότητας με τη λειτουργία
προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης
USB ( ).

Οι εξωτερικές συσκευές
που συνδέονται σε
συμβατές θύρες δεν
λειτουργούν όταν
συνδέονται σε μια
συμβατή θύρα.

Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην
λειτουργήσουν όταν συνδεθούν σε μια συμβατή
θύρα ενώ η "λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης και φόρτισης USB" έχει οριστεί
σε [Enabled] στην εφαρμογή HW Setup.
Επανασυνδέστε την εξωτερική συσκευή αφού
θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή.
Εάν η εξωτερική συσκευή εξακολουθεί να μην
λειτουργεί, συνδέστε την σε μια θύρα χωρίς το
εικονίδιο συμβατότητας με τη λειτουργία
προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης
USB ( ) ή αλλάξτε τη ρύθμιση της "λειτουργίας
προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης
USB" σε [Disabled] στην εφαρμογή HW Setup.

Η "λειτουργία
Όταν η "λειτουργία προσωρινής
αφύπνισης μέσω USB" απενεργοποίησης και φόρτισης USB" έχει οριστεί
σε [Enabled] στην εφαρμογή HW Setup, η
δεν λειτουργεί
"λειτουργία αφύπνισης μέσω USB" δεν λειτουργεί
για θύρες που υποστηρίζουν τη λειτουργία
προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης USB.
Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε μια θύρα
USB χωρίς το εικονίδιο συμβατότητας με τη
λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και
φόρτισης USB ( ) ή αλλάξτε τη ρύθμιση για τη
"λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και
φόρτισης USB" σε [Disabled ] στην εφαρμογή
HW Setup.
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Επέκταση μνήμης
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση καρτών
επέκτασης μνήμης, ανατρέξτε και στο κεφάλαιο 8, Προαιρετικές συσκευές.
Πρόβλημα

Διαδικασία

Ο υπολογιστής
"κολλάει"

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα επέκτασης μνήμης που
έχει εγκατασταθεί στην υποδοχή είναι συμβατή με
τον υπολογιστή.
Εάν εγκαταστήσατε ασύμβατη κάρτα επέκτασης
μνήμης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Θέστε το σύστημα εκτός λειτουργίας.
2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και όλες τις
περιφερειακές συσκευές.
3. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
4. Αφαιρέστε την κάρτα επέκτασης μνήμης.
5. Επανατοποθετήστε την μπαταρία στη θέση
της ή/και συνδέστε το τροφοδοτικό.
6. Θέστε το σύστημα σε λειτουργία.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

Σύστημα ήχου
Ανατρέξτε επίσης στο υλικό τεκμηρίωσης των συσκευών ήχου.
Πρόβλημα

Διαδικασία

Δεν παράγεται κανένας Ελέγξτε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου του
ήχος
λογισμικού.
Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι καλά
συνδεδεμένα. Εάν το πρόβλημα επιμένει,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Οθόνη
Ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 8, Προαιρετικές συσκευές, καθώς και στο
υλικό τεκμηρίωσης της εξωτερικής οθόνης.
Πρόβλημα

Διαδικασία

Η οθόνη δεν τίθεται σε
λειτουργία

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της εξωτερικής
οθόνης είναι ανοικτός (θέση ON). Βεβαιωθείτε ότι
το φις του καλωδίου ρεύματος της εξωτερικής
οθόνης είναι σε πρίζα που τροφοδοτείται με
ρεύμα από το δίκτυο.
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Πρόβλημα

Διαδικασία

Καμία ένδειξη στην
εξωτερική οθόνη

Επιχειρήστε να ρυθμίσετε τα κουμπιά ελέγχου
της αντίθεσης και της φωτεινότητας της
εξωτερικής οθόνης.
Πατήστε τη συντόμευση Fn + F5 για να αλλάξετε
την προτεραιότητα οθόνης, για να βεβαιωθείτε ότι
δεν είναι ρυθμισμένη για την ενσωματωμένη
οθόνη.

Ανέκυψαν σφάλματα
οθόνης

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος της εξωτερικής
οθόνης είναι καλά συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

Μόντεμ
Πρόβλημα

Διαδικασία

Το λογισμικό
επικοινωνιών δεν
μπορεί να προετοιμάσει
το μόντεμ

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του εσωτερικού
μόντεμ του υπολογιστή είναι σωστές. Ανατρέξτε
στις ιδιότητες τηλεφώνου και μόντεμ του Πίνακα
Ελέγχου.

Μπορείτε να ακούσετε
το σήμα τηλεφωνικής
επιλογής, αλλά δεν
μπορείτε να κάνετε
κλήση

Εάν η κλήση γίνεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου,
βεβαιωθείτε ότι η δυνατότητα ανίχνευσης
σήματος τηλεφωνικής επιλογής της εφαρμογής
επικοινωνιών είναι απενεργοποιημένη.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή
ATX.

Μπορείτε να κάνετε
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος
κλήση, αλλά δεν είναι
επικοινωνιών είναι σωστές.
δυνατό να
αποκατασταθεί σύνδεση
Μετά από το
σχηματισμό του
αριθμού, δεν ακούτε τον
ήχο κωδωνισμού

Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή τονικής ή παλμικής
κλήσης στην εφαρμογή επικοινωνιών είναι
ρυθμισμένη σωστά.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή
ATD.

Η επικοινωνία
διακόπτεται
απροσδόκητα

Ο υπολογιστής διακόπτει αυτόματα την
επικοινωνία όταν η επικοινωνία με την υπηρεσία
τηλεφωνίας δεν είναι επιτυχής επί ένα
καθορισμένο χρονικό διάστημα. Επιχειρήστε να
παρατείνετε αυτό το χρονικό διάστημα.

Αμέσως μετά από την
ένδειξη CONNECT
εμφανίζεται η ένδειξη NO
CARRIER

Ελέγξτε τη ρύθμιση ελέγχου σφαλμάτων στην
εφαρμογή επικοινωνιών.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή
AT\N.
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Πρόβλημα

Διαδικασία

Αρχίζουν να
εμφανίζονται
ασυνάρτητοι
χαρακτήρες κατά τη
διάρκεια μιας
επικοινωνίας

Στη μετάδοση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι
ρυθμίσεις του bit ισοτιμίας και των bit διακοπής
αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του
απομακρυσμένου υπολογιστή.
Ελέγξτε τον έλεγχο ροής και το πρωτόκολλο
επικοινωνίας.

Δεν μπορείτε να λάβετε Ελέγξτε τη ρύθμιση του αριθμού των
μια εισερχόμενη κλήση κωδωνισμών πριν από την αυτόματη απάντηση
στην εφαρμογή επικοινωνιών.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή
ATS0.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

Προσαρμογέας δικτύου (LAN)
Πρόβλημα

Διαδικασία

Αδύνατη η πρόσβαση
στο δίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά
συνδεδεμένο στην υποδοχή LAN του υπολογιστή
και στο διανομέα δικτύου.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στο
διαχειριστή του δικτύου σας.

Ασύρματο δίκτυο
Εάν, με τις παρακάτω διαδικασίες, δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε την
πρόσβαση στο δίκτυο, συμβουλευθείτε το διαχειριστή του δικτύου σας. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ασύρματες επικοινωνίες,
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4, Βασικές αρχές λειτουργίας.
Πρόβλημα

Διαδικασία

Αδύνατη η πρόσβαση
στο ασύρματο δίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ασύρματης
επικοινωνίας του υπολογιστή είναι ρυθμισμένος
στη θέση ON.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στο
διαχειριστή του δικτύου σας.

Η δυνατότητα αυτή δε διατίθεται σε όλα τα μοντέλα.
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αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος
Πρόβλημα

Διαδικασία

Η ανάγνωση του
δακτυλικού
αποτυπώματος δεν
ήταν επιτυχής

Επιχειρήστε ξανά με τη σωστή στάση. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα Χρήση του αισθητήρα δακτυλικού
αποτυπώματος (προαιρετικό) του κεφαλαίου 4,
Βασικές αρχές λειτουργίας.
Επαναλάβετε τη διαδικασία αναγνώρισης με άλλο
καταχωρημένο δάκτυλο.

Το δακτυλικό
αποτύπωμα δεν μπορεί
να διαβαστεί λόγω
τραυματισμού στο
δάκτυλο

Επαναλάβετε τη διαδικασία αναγνώρισης με άλλο
καταχωρημένο δάκτυλο.
Εάν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση και των
υπολοίπων καταχωρημένων δακτυλικών
αποτυπωμάτων, κάντε έναρξη σύνδεσης
πληκτρολογώντας προς στιγμήν τον κωδικό
πρόσβασης με τη βοήθεια του πληκτρολογίου.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

Η λειτουργία εκκίνησης
μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος πριν
από το λειτουργικό
σύστημα ή η λειτουργία
εκκίνησης μέσω
δακτυλικού
αποτυπώματος με ένα
απλό άγγιγμα δεν είναι
δυνατό να
ενεργοποιηθούν

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα
TOSHIBA HW Setup για να καταχωρίσετε τον
κωδικό πρόσβασης χρήστη, εάν δεν έχει ήδη
καταχωριστεί.

Η λειτουργία εκκίνησης
μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος πριν
από το λειτουργικό
σύστημα δεν λειτουργεί

Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει ένα δακτυλικό
αποτύπωμα σε λογαριασμό των Windows.
Ορίστε κωδικό πρόσβασης χρήστη με τη βοήθεια
του βοηθητικού προγράμματος TOSHIBA HW
Setup και κατόπιν επανεκκινήστε το σύστημα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα σημάδι
επιλογής στο πλαίσιο ελέγχου "Enable Pre-OS
Fingerprint Authentication" (Ενεργοποίηση του
ελέγχου ταυτότητας μέσω δακτυλικού
αποτυπώματος πριν από το λειτουργικό
σύστημα) στη ρύθμιση του TrueSuite Access
Manager.
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Κάρτες ExpressCard
Ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 8, Προαιρετικές συσκευές.
Πρόβλημα

Διαδικασία

Ανέκυψε σφάλμα
κάρτας ExpressCard

Τοποθετήστε ξανά την κάρτα ExpressCard για να
διασφαλίσετε την καλή σύνδεσή της.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της εξωτερικής
συσκευής με την κάρτα είναι καλή.
Ελέγξτε το υλικό τεκμηρίωσης της κάρτας.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο.

Υποστήριξη της TOSHIBA
Εάν χρειάζεστε πρόσθετη βοήθεια σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή
σας ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το χειρισμό του, μπορείτε να
απευθυνθείτε στην TOSHIBA για πρόσθετη τεχνική βοήθεια.

Προτού απευθυνθείτε σε μας
Επειδή μερικά προβλήματα ενδέχεται να σχετίζονται με το λειτουργικό
σύστημα ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε, είναι σημαντικό να
αναζητήσετε πρώτα άλλες πηγές βοήθειας. Προτού επικοινωνήσετε με την
TOSHIBA, επιχειρήστε να:
■ Διαβάσετε τις ενότητες περί αντιμετώπισης προβλημάτων στο υλικό
τεκμηρίωσης του λογισμικού και των περιφερειακών συσκευών.
■ Εάν ένα πρόβλημα εμφανίζεται όταν εκτελείτε εφαρμογές λογισμικού,
συμβουλευτείτε το υλικό τεκμηρίωσης του συγκεκριμένου λογισμικού
για υποδείξεις αντιμετώπισης προβλημάτων. Επικοινωνήστε με το
τεχνικό τμήμα υποστήριξης του κατασκευαστή του λογισμικού για
βοήθεια.
■ Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τον
υπολογιστή σας ή/και το λογισμικό. Αυτές είναι οι καλύτερες πηγές
τρεχουσών πληροφοριών και υποστήριξης που διαθέτετε.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε
Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα και
υποπτεύεστε ότι αυτό σχετίζεται με το υλικό, μπορείτε να απευθυνθείτε στα
πλησιέστερα γραφεία της TOSHIBA τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται
στο συνοδευτικό φυλλάδιο εγγύησης ή να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.toshiba-europe.com στο Internet.
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Παράρτημα A
Προδιαγραφές
Στο παράρτημα αυτό συνοψίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή.

απαιτήσειςλειτουργίας
Σε λειτουργία

Εκτός λειτουργίας

Θερμοκρασία

5°C έως 35°C

20°C έως 60°C

Σχετική υγρασία

20% έως 80%

10% έως 90%

Υψόμετρο
(από τη στάθμη της
θάλασσας)

0 έως 3.000 μέτρα

-60 έως 10.000
μέτρα

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος
Τροφοδοτικό

100-240 V AC
50 ή 60 Hz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο)

Υπολογιστής

19 V DC

Ενσωματωμένο μόντεμ
Μονάδα ελέγχου δικτύου (NCU)
Τύπος NCU

AA

Τύπος γραμμής

Τηλεφωνική γραμμή (αναλογική μόνον)

Τύπος κλήσης

Παλμικός
Τονικός

Εντολές ελέγχου

Εντολές AT
Εντολές EIA-578

Λειτουργία
παρακολούθησης

Μεγάφωνο υπολογιστή
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Προδιαγραφές επικοινωνίας
Σύστημα
επικοινωνίας

Δεδομένα:Διπλά αμφίδρομο
Φαξ:Απλά αμφίδρομο

Πρωτόκολλο
επικοινωνίας

Δεδομένα
ITU-T-Rec
(πρώην CCITT)
Bell
Fax (Φαξ):
ITU-T-Rec
(πρώην CCITT)

V.21/V.22/V.22bis/V.32/V.32
bis/V.34/V.90/V.92
103/212A
V.17/V.29/V.27ter/V.21 ch2

Ταχύτητα
επικοινωνίας

Ταχύτητα αποστολής και λήψης δεδομένων
300/1200/2400/4800/7200/9600/12000/14400/
16800//19200/21600/24000/26400/28800/31200/
33600 bps
Λήψη δεδομένων μόνο με το πρωτόκολλο V.90
28000/29333/30666/32000/33333/34666/36000/
37333/38666/40000/41333/42666/44000/45333/
46666/48000/49333/50666/52000/53333/54666/
56000 bps
Φαξ
2400/4800/7200/9600/12000/14400 bps

Στάθμη αποστολής

-10 dBm

Στάθμη λήψης

-10 έως -40 dBm

Σύνθετη αντίσταση
εισόδου/εξόδου

600 Ω ± 30%

Διόρθωση
σφαλμάτων

MNP κατηγορία 4 και ITU-T V.42

Συμπίεση δεδομένων MNP κατηγορία 5 και ITU-T V.42bis
Τροφοδοσία
ρεύματος
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Ελεγκτής οθόνης και τρόποι λειτουργίας βίντεο

Παράρτημα B
Ελεγκτής οθόνης και τρόποι λειτουργίας
βίντεο
Ελεγκτής οθόνης
Ο ελεγκτής οθόνης μετατρέπει τις εντολές του λογισμικού σε εντολές υλικού
που ανάβουν ή σβήνουν συγκεκριμένα εικονοστοιχεία (pixel) στην οθόνη.
Ο ελεγκτής είναι ένας προηγμένος Πίνακας Γραφικών Οθόνης (Video
Graphics Array, VGA) που παρέχει υποστήριξη για Super VGA (SVGA) και
Επεκτεταμένο Πίνακα Γραφικών (Extended Graphics Array, XGA) για την
ενσωματωμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD και τις εξωτερικές οθόνες.
Μια εξωτερική οθόνη υψηλής ανάλυσης που θα συνδεθεί με τον
υπολογιστή μπορεί να εμφανίσει μέχρι 2048 οριζόντια και 1536
κατακόρυφα εικονοστοιχεία σε 16.777.216 χρώματα το πολύ.
Ο ελεγκτής οθόνης ελέγχει επίσης τον τρόπο λειτουργίας βίντεο,
ακολουθώντας πρότυπους κανόνες για τον έλεγχο της ανάλυσης της
οθόνης και του μέγιστου αριθμού χρωμάτων που είναι δυνατό να
εμφανιστούν στην οθόνη.
Το λογισμικό που έχει γραφτεί για έναν τρόπο λειτουργίας βίντεο εκτελείται
σε κάθε υπολογιστή που υποστηρίζει το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας.
Ο ελεγκτής οθόνης του υπολογιστή υποστηρίζει όλους τους τρόπους
λειτουργίας SVGA και XGA, που είναι τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα
πρότυπα στον τομέα των υπολογιστών.
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Τρόποι λειτουργίας βίντεο
Ο υπολογιστής υποστηρίζει τους τρόπους λειτουργίας βίντεο που
παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. Εάν η εφαρμογή σας προσφέρει
μια σειρά από αριθμούς τρόπου λειτουργίας βίντεο οι οποίοι δε συμφωνούν
με τους αριθμούς του πίνακα, επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας με βάση την
ανάλυση, τον αριθμό των χρωμάτων και τις συχνότητες ανανέωσης.
Ανάλυση οθόνης CRT Βάθος χρώματος (bit
ανά εικονοστοιχείο)

Συχνότητα
ανανέωσης (Hz)

800 Χ 600

16 bpp

60, 75, 85, 100

32 bpp

60, 75, 85, 100

1024 Χ 768
1280 Χ 8001
1280 Χ 1024
1600 Χ 1200
1920 Χ 1440
2048 Χ 1536

16 bpp

60, 75, 85, 100

32 bpp

60, 75, 85, 100

16 bpp

60

32 bpp

60

16 bpp

60, 75, 85, 100

32 bpp

60, 75, 85, 100

16 bpp

60, 75, 85, 100

32 bpp

60, 75, 85, 100

16 bpp

60, 75

32 bpp

60, 75

16 bpp

60

32 bpp

60

1. Μόνον για Intel/ενσωματωμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων
* Μόνον εξωτερική οθόνη μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγή της
συχνότητας ανανέωσης (Hz).
■ Μερικοί τρόποι λειτουργίας οθόνης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται,
ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη εξωτερική οθόνη.
■ Αν εκτελείτε ορισμένες εφαρμογές (για παράδειγμα κάποια εφαρμογή
3D ή αναπαραγωγή βίντεο κ.ο.κ.), μπορεί να παρατηρήσετε
παρεμβολές, τρεμόπαιγμα ή χαμένα καρέ στην οθόνη σας. Στην
περίπτωση αυτή, προσαρμόστε την ανάλυση της οθόνης,
χαμηλώνοντάς την έως ότου εξαφανιστούν τα ανεπιθύμητα φαινόμενα.
Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το Windows Aero™ για να
διορθώσετε αυτή την κατάσταση.
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Παράρτημα C
Ασύρματο δίκτυο
Προδιαγραφές της κάρτας
Συντελεστής μορφής

Μίνι PCI, τύπος III

Συμβατότητα

■ Πρότυπο IEEE 802,11 περί ασύρματων
δικτύων LAN
■ Wi-Fi (Ασύρματη πιστότητα) πιστοποιημένη
από την Wi-Fi Alliance.
Το λογότυπο "Wi-Fi CERTIFIED" αποτελεί
σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Λειτουργικό σύστημα ■ Microsoft® Windows® Networking
δικτύου
Πρωτόκολλο
πρόσβασης μέσων

■ CSMA/CA (αποτροπή συγκρούσεων) με
επιβεβαίωση (ACK)

Ταχύτητα
διαμεταγωγής
δεδομένων

■ 54/48/36/24/18/12/9/6 MB/s (IEEE 802.11a/g)
■ 11/5,5/2/1 MB/s (IEEE 802.11 b)

Η δυνατότητα αυτή δε διατίθεται σε όλα τα μοντέλα.

Χαρακτηριστικά ραδιομετάδοσης
Τα χαρακτηριστικά ραδιομετάδοσης των καρτών ασύρματου δικτύου
ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με:
■ τη χώρα/γεωγραφική περιφέρεια όπου αγοράστηκε η συσκευή
■ τον τύπο της συσκευής
Η ασύρματη επικοινωνία συχνά υπόκειται στους κατά τόπους κανονισμούς
ραδιομεταδόσεων. Παρ' όλο που τα προϊόντα ασύρματου δικτύου έχουν
σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων των 2,4
GHz και 5 GHz για την οποία δεν απαιτείται ειδική άδεια χρήσης, οι κατά
τόπους κανονισμοί ραδιομεταδόσεων ενδέχεται να θέτουν μια σειρά
περιορισμών στη χρήση του εξοπλισμού ασύρματων επικοινωνιών.
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Ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων
(RF)

■ Ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz (2400~2497 MHz)
για 802.11b/g/n (προσωρινή έκδοση)
■ Ζώνη συχνοτήτων 5 GHz (5150~5850 MHz)
για 802.11a/n (προσωρινή έκδοση)

Τεχνική
διαμόρφωσης

■ DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK
(IEEE 802.11b)
■ OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM16QAMOFDM-16QAM (IEEE 802.11a/g)

Το εύρος του σήματος ασύρματης μετάδοσης σχετίζεται με την ταχύτητα
μετάδοσης της συσκευής ασύρματης επικοινωνίας. Οι επικοινωνίες σε
χαμηλότερη ταχύτητα μετάδοσης ενδέχεται να μεταδίδονται σε μεγαλύτερες
αποστάσεις.
■ Η εμβέλεια των συσκευών ασύρματου δικτύου είναι δυνατό να
επηρεάζεται όταν οι κεραίες βρίσκονται κοντά σε μεταλλικές επιφάνειες
και συμπαγή υλικά υψηλής πυκνότητας.
■ Η εμβέλεια επηρεάζεται επίσης από την παρουσία εμποδίων στη
διαδρομή μετάδοσης, τα οποία ενδέχεται είτε να απορροφούν είτε να
ανακλούν το ραδιοσήμα.

Υποστηριζόμενες υποζώνες συχνοτήτων
Ανάλογα με τους κανονισμούς ραδιομετάδοσης που εφαρμόζονται στη
χώρα/γεωγραφική περιφέρεια στην οποία βρίσκεστε, η κάρτα ασύρματου
δικτύου ενδέχεται να υποστηρίζει διαφορετικό σύνολο καναλιών στα
2,4 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς
ραδιομετάδοσης που εφαρμόζονται στη δική σας χώρα/γεωγραφική
περιφέρεια, συμβουλευθείτε το εξουσιοδοτημένο κέντρο πωλήσεων
ασύρματου δικτύου ή της TOSHIBA.

Σύνολα καναλιών ασύρματου δικτύου κατά IEEE 802.11
(Αναθεώρηση Β, G και προσωρινή έκδοση N)
Εύρος συχνοτήτων
Αναγνωριστικό καναλιού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2400-2483,5 MHz
2412
2417
2422
2427
2432
2437
2442
2447
2452
2457
2462
2467*1
2472*1

* 1 Ελέγξτε εάν αυτά τα κανάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη χώρα σας.
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Όταν εγκαθιστάτε κάρτες ασύρματου δικτύου, η διαμόρφωση των καναλιών
ρυθμίζεται ως εξής:
■ Για ασύρματους πελάτες που λειτουργούν σε υποδομή ασύρματου
δικτύου, η κάρτα ασύρματου δικτύου θα αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί
στο κανάλι που καθορίζεται από το σημείο πρόσβασης ασύρματου
δικτύου. Στην περίπτωση περιαγωγής μεταξύ διαφορετικών σημείων
πρόσβασης, ο σταθμός μπορεί να εκτελέσει δυναμική μεταγωγή σε
άλλο κανάλι, εάν κριθεί απαραίτητο.
■ Στα σημεία πρόσβασης ασύρματου δικτύου, η κάρτα ασύρματου
δικτύου θα χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο κανάλι που έχει ρυθμιστεί
από το εργοστάσιο (με έντονη γραφή), εκτός εάν ο διαχειριστής του
δικτύου είχε επιλέξει διαφορετικό κανάλι κατά τη ρύθμιση παραμέτρων
της συσκευής του σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου.
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Παράρτημα D
Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματοςκαι φις
Το φις του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να είναι συμβατό
με τις διάφορες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος που χρησιμοποιούνται
διεθνώς, ενώ το καλώδιο πρέπει να πληροί τα πρότυπα της
χώρας/γεωγραφικής περιφέρειας στην οποία χρησιμοποιείται. Όλα τα
καλώδια πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Μήκος:

1,7 μέτρα τουλάχιστον

Διατομή αγωγού: 0,75 mm2 τουλάχιστον
Ονομαστική τιμή
έντασης
ρεύματος:

2,5 Α τουλάχιστον

Ονομαστική τιμή
τάσης ρεύματος:

125 ή 250 V AC (ανάλογα με τα πρότυπα του δικτύου
ρεύματος της εκάστοτε χώρας/γεωγραφικής
περιφέρειας)

Φορείς πιστοποίησης
Η.Π.Α. και
Καναδάς:

Καταχωρημένο κατά UL και πιστοποιημένο κατά CSA
Αρ. AWG, τύπου SVT ή SPT-2, δύο αγωγών

Αυστραλία

AS

Ιαπωνία:

DENANHO

Ευρώπη
Αυστρία

OVE

Ιταλία:

IMQ

Βέλγιο:

CEBEC

Ολλανδία:

KEMA

Δανία:

DEMKO

Νορβηγία:

NEMKO

Φινλανδία:

SETI

Σουηδία:

SEMKO

Γαλλία:

UTE

Ελβετία

SEV

Γερμανία

VDE

Ηνωμένο
Βασίλειο:

BSI
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Στην Ευρώπη, τα καλώδια ρεύματος πρέπει να είναι τύπου VDE,
H05VVH2-F, δύο αγωγών.
Στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, η διαμόρφωση του φις πρέπει να είναι τύπου
2-15P (250 V) ή 1-15P (125 V) σύμφωνα με το Αμερικανικό Εγχειρίδιο
Κώδικα Ηλεκτρολογίας και τον Καναδικό Κώδικα Ηλεκτρολογίας, Μέρος II.
Στα σχήματα που ακολουθούν, απεικονίζονται τα σχήματα των φις για τις
Η.Π.Α. και τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και την Ευρώπη.
Η.Π.Α. και Καναδάς
Ηνωμένο Βασίλειο

Εγχειρίδιο χρήσης

Εγκεκριμένο κατά UL
και κατά CSA

Εγκεκριμένο κατά BS

Αυστραλία

Ευρώπη

Εγκεκριμένο κατά AS

Εγκεκριμένο από
τον αρμόδιο φορέα
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Παράρτημα E
Νομικές σημειώσεις
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις νομικές σημειώσεις που έχουν
εφαρμογή στους υπολογιστές TOSHIBA.

Εικονίδια που δεν έχουν εφαρμογή
Ορισμένα πλαίσια υπολογιστών είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δέχονται
όλες τις δυνατές διαμορφώσεις μιας ολόκληρης σειράς προϊόντων.
Συνεπώς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το μοντέλο που έχετε επιλέξει
ενδέχεται να μη διαθέτει όλες τις δυνατότητες και τις προδιαγραφές που
αντιστοιχούν σε όλα τα εικονίδια ή τους διακόπτες που υπάρχουν στο
πλαίσιο του υπολογιστή.

Επεξεργαστής
Νομικές σημειώσεις για τις επιδόσεις του επεξεργαστή.
Οι επιδόσεις του επεξεργαστή που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή αυτόν
ενδέχεται να αποκλίνουν από τις προδιαγραφές στις εξής συνθήκες:
■ χρήση συγκεκριμένων εξωτερικών περιφερειακών
■ κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία αντί από το τροφοδοτικό
■ χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών πολυμέσων, γραφικών που
δημιουργούνται από τον υπολογιστή ή βίντεο
■ χρήση τυπικών τηλεφωνικών γραμμών ή συνδέσεων δικτύου χαμηλής
ταχύτητας
■ χρήση σύνθετου λογισμικού μοντελοποίησης, όπως εξελιγμένων
εφαρμογών σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD)
■ χρήση περισσοτέρων της μίας εφαρμογών ή λειτουργιών ταυτόχρονα
■ χρήση του υπολογιστή σε περιοχές με χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση
(δηλ. σε μεγάλο υψόμετρο > 1.000 μέτρα ή > 3.280 πόδια από την
επιφάνεια της θάλασσας)
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■ χρήση του υπολογιστή σε θερμοκρασίες εκτός του εύρους 5°C έως
30°C (41°F έως 86°F) ή > 25°C (77°F) σε μεγάλο υψόμετρο (όλες οι
αναφορές θερμοκρασιών είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να
ποικίλλουν ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο υπολογιστή - ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία
Web της TOSHIBA στη διεύθυνση http://www.pcsupport.toshiba.com
για περισσότερες λεπτομέρειες).
Η απόδοση του επεξεργαστή ενδέχεται επίσης να αποκλίνει από τις
προδιαγραφές λόγω της διαμόρφωσης σχεδιασμού.
Σε κάποιες συνθήκες, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να τερματίσει αυτόματα
τη λειτουργία του. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό ασφαλείας
που έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων ή
πρόκλησης ζημιάς στον υπολογιστή, όταν αυτός χρησιμοποιείται σε
συνθήκες εκτός των συνιστώμενων. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο
απώλειας δεδομένων, δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των
δεδομένων σας, αποθηκεύοντάς τα τακτικά σε εξωτερικό μέσο
αποθήκευσης. Για βέλτιστες επιδόσεις, χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας
μόνο στις συνιστώμενες συνθήκες. Μελετήστε τους τυχόν επιπρόσθετους
περιορισμούς στο υλικό τεκμηρίωσης που συνοδεύει τον προϊόν σας. Για
περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής
εξυπηρέτησης και υποστήριξης της TOSHIBA ή ανατρέξτε στην ενότητα
Υποστήριξη της TOSHIBA του κεφαλαίου 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Υπολογισμοί 64-Bit
Οι επεξεργαστές 64 bit είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να χρησιμοποιούν
υπολογισμούς με 32 και 64 bit.
Για εφαρμογές 64 bit πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σε
υλικό και λογισμικό:
■ Λειτουργικό σύστημα 64 bit
■ Επεξεργαστής, Τσίπσετ και BIOS (Βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου)
στα 64 bit
■ Προγράμματα οδήγησης συσκευών 64 bit
■ Εφαρμογές 64 bit
Ορισμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών ή/και εφαρμογές μπορεί να
μην είναι συμβατά με επεξεργαστή 64 bit και συνεπώς μπορεί να μην
λειτουργούν σωστά. Στον υπολογιστή σας υπάρχει προεγκατεστημένη μια
έκδοση 32 bit του λειτουργικού συστήματος, εκτός και αν δηλώνεται ρητά
ότι το λειτουργικό σύστημα είναι 64 bit.
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Μνήμη (κύριο σύστημα)
Το σύστημα γραφικών του υπολογιστή ενδέχεται να χρησιμοποιεί μέρος της
κύρια μνήμης του συστήματος για να επιτύχει υψηλές επιδόσεις στα
γραφικά, μειώνοντας συνεπώς το μέγεθος της κύριας μνήμης του
συστήματος που είναι διαθέσιμη για άλλες δραστηριότητες. Η ποσότητα
κύριας μνήμης συστήματος που εκχωρείται για την υποστήριξη των
γραφικών ποικίλλει ανάλογα με το σύστημα γραφικών, τις
χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, το μέγεθος της μνήμης του συστήματος και
άλλους παράγοντες. Για υπολογιστές με μνήμη συστήματος 4 GB, το
συνολικό τμήμα της μνήμης συστήματος που θα είναι διαθέσιμο για άλλες
δραστηριότητες θα είναι σημαντικά μικρότερη και θα ποικίλλει ανάλογα με
το μοντέλο και τη διαμόρφωση του συστήματος.

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα
με το μοντέλο και τη διαμόρφωση του υπολογιστή, τις εφαρμογές, τις
ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και τις χρησιμοποιούμενες δυνατότητες,
καθώς και από τις φυσιολογικές διακυμάνσεις απόδοσης που οφείλεται στο
σχεδιασμό των επιμέρους εξαρτημάτων. Οι δημοσιευμένες τιμές διάρκειας
ζωής της μπαταρίας επιτυγχάνονται σε επιλεγμένα μοντέλα και
διαμορφώσεις που υποβάλλονται σε δοκιμή από την TOSHIBA κατά τη
στιγμή της δημοσίευσης. Ο χρόνος επαναφόρτισης ποικίλλει ανάλογα με τη
χρήση. Η μπαταρία ενδέχεται να μη φορτίζεται όταν ο υπολογιστής
καταναλώνει όλη την ισχύ που λαμβάνει από την πηγή ρεύματος.
Μετά από πολλούς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, η μπαταρία θα χάσει
την ικανότητά της να αποδίδει στη μέγιστη χωρητικότητα και θα χρειαστεί
να την αντικαταστήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό για όλες τις μπαταρίες. Για
να προμηθευτείτε μια νέα επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ανατρέξτε στις
πληροφορίες περί παρελκομένων που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Χωρητικότητα μονάδας σκληρού δίσκου
Το 1 Gigabyte (GB) θα ισοδυναμούσε με 109 = 1.000.000.000 byte, εάν ο
υπολογισμός γινόταν με δυνάμεις του 10. Ωστόσο, το λειτουργικό σύστημα
του υπολογιστή αναφέρει τη χωρητικότητα των μέσων αποθήκευσης με
δυνάμεις του 2 για τον ορισμό του 1 GB = 230 = 1.073.741.824 byte και
συνεπώς δείχνει μικρότερη χωρητικότητα. Ο διαθέσιμος χώρος στο σκληρό
δίσκο θα είναι επίσης μικρότερος, εάν ο υπολογιστής περιλαμβάνει ένα ή
περισσότερα προεγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα, όπως π.χ. τα
Microsoft Windows ή/και προεγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού ή
περιεχόμενο πολυμέσων. Η πραγματική χωρητικότητα του σκληρού δίσκου
μετά τη διαμόρφωση ενδέχεται να ποικίλλει.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Νομικές σημειώσεις

Ενσωματωμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων
Με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τη χρήση του υπολογιστή, η
φωτεινότητα της ενσωματωμένης οθόνης υγρών κρυστάλλων μειώνεται.
Αυτό είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων.
Η μέγιστη φωτεινότητα της ενσωματωμένης οθόνης είναι διαθέσιμη μόνον
όταν ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από το δίκτυο. Όταν ο
υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία,
ο φωτισμός της ενσωματωμένης οθόνης μειώνεται και δεν μπορείτε να
αυξήσετε τη φωτεινότητά της.

Επεξεργαστής γραφικών ("GPU")
Οι επιδόσεις του επεξεργαστή γραφικών ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα
με το μοντέλο, τη διαμόρφωση σχεδιασμού, τις εφαρμογές, τις ρυθμίσεις
διαχείρισης ενέργειας και τα χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά του
υπολογιστή. Οι επιδόσεις του επεξεργαστή γραφικών είναι βέλτιστες μόνον
όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ρεύμα από το δίκτυο και ενδέχεται να
μειωθούν σημαντικά όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ρεύμα από την μπαταρία.

Ασύρματο δίκτυο
Η ταχύτητα διαμεταγωγής μέσω του ασύρματου δικτύου και η απόσταση
στην οποία είναι δυνατό να εκτείνεται το ασύρματο δίκτυο ενδέχεται να
ποικίλλει ανάλογα με τις ηλεκτρομαγνητικές συνθήκες, τυχόν φυσικά
εμπόδια, το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των σημείων πρόσβασης,
καθώς και το σχεδιασμό και τις διαμορφώσεις λογισμικού και υλικού των
υπολογιστών-πελατών.
[Η ταχύτητα μετάδοσης (54 Mbit/s) είναι η θεωρητικώς μέγιστη ταχύτητα
σύμφωνα με το πρότυπο IEEE802.11 (a/b/g).] Η πραγματική ταχύτητα
μετάδοσης θα είναι χαμηλότερη από τη θεωρητικώς μέγιστη ταχύτητα.

Προστασία από αντιγραφή
Τα ισχύοντα πρότυπα προστασίας από αντιγραφή που περιλαμβάνονται σε
ορισμένους δίσκους ενδέχεται να μην επιτρέπουν ή να περιορίζουν την
εγγραφή ή την προβολή των δίσκων αυτών.

Εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο
Όλες οι εικόνες έχουν παραχθεί με εξομοίωση, για λόγους απεικόνισης.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Σε περίπτωση κλοπής του υπολογιστή σας

Παράρτημα F
Σε περίπτωση κλοπής του υπολογιστή σας
Φροντίζετε πάντοτε τον υπολογιστή σας και παίρνετε τα απαραίτητα μέτρα
για να μην σας τον κλέψουν. Είστε κάτοχος μιας πολύτιμης συσκευής
υψηλής τεχνολογίας, η οποία ενδέχεται να μπει στο στόχαστρο ληστών, γι'
αυτό μην αφήνετε τον υπολογιστή σας σε δημόσια μέρη χωρίς να τον έχετε
συνεχώς υπό παρακολούθηση. Για να προστατευθείτε περαιτέρω από τον
κίνδυνο κλοπής, μπορείτε να προμηθευτείτε συρματόσκοινα ασφαλείας για
τον υπολογιστή σας όταν τον χρησιμοποιείτε στο σπίτι ή στο γραφείο.
Καταγράψτε τον τύπο, τον κωδικό μοντέλου και το σειριακό αριθμό του
υπολογιστή σας φυλάξτε τα σε ένα ασφαλές σημείο. Τα στοιχεία αυτά
υπάρχουν στην κάτω πλευρά του φορητού υπολογιστή. Επίσης, φυλάξτε
την απόδειξη αγοράς του υπολογιστή σας.
Στην περίπτωση που τελικά ο υπολογιστής σας κλαπεί, θα σας
βοηθήσουμε να τον βρείτε. Προτού επικοινωνήσετε με την TOSHIBA,
συλλέξτε τα παρακάτω στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναγνώριση του
συγκεκριμένου υπολογιστή:
■ Σε ποια χώρα εκλάπη ο υπολογιστής σας;
■ Ποιος είναι ο τύπος του μηχανήματός σας;
■ Ποιος είναι ο κωδικός μοντέλου (αριθμός PA);
■ Ποιος είναι ο σειριακός αριθμός του (8ψήφιος);
■ Πότε, δηλ. ποια ημερομηνία, εκλάπη;
■ Ποια είναι η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και ο αριθμός φαξ σας;
Για να δηλώσετε εγγράφως την κλοπή, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
■ Συμπληρώστε το έντυπο δήλωσης κλοπής της TOSHIBA (ή ένα
αντίγραφό της) που ακολουθεί.
■ Επισυνάψτε ένα αντίγραφο της απόδειξης με τα στοιχεία του
καταστήματος από το οποίο τον αγοράσατε.
■ Στείλτε τα έγγραφα αυτά με φαξ ή κανονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
που ακολουθεί.
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Για να δηλώσετε ηλεκτρονικά την κλοπή, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
■ Επισκεφθείτε την τοποθεσία της TOSHIBA στο Internet, στη διεύθυνση
http://www.toshiba-europe.com. Στην περιοχή των προϊόντων, επιλέξτε
Computer Systems.
■ Στην ιστοσελίδα Computer Systems, ανοίξτε το μενού Support &
Downloads και επιλέξτε Stolen Units Database.
Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό
του υπολογιστή σας στα κέντρα σέρβις της TOSHIBA.

Δήλωση κλοπής στην TOSHIBA
Παραλήπτης:

Αριθμός φαξ:

TOSHIBA Europe GmbH
Technical Service and Support
Leibnizstr. 2
93055 Regensburg
Γερμανία
+49 (0) 941 7807 921

Country stolen:
(Χώρα στην οποία έγινε
η κλοπή)
Machine type:
(Τύπος μηχανήματος)
(π.χ. A300/A300D)
Κωδικός μοντέλου:
(π.χ. PSA50 YXT)
Serial number:
(Σειριακός αριθμός)
(π.χ. 12345678G)
Date stolen:
(Ημερομηνία που
εκλάπη)

Έτος

Μήνας

Ημέρα

Owner’s details (Στοιχεία κατόχου)
Επώνυμο, όνομα
Company (Εταιρεία):
Street (Οδός-αριθμός):
Postal Code/City
(Τ.Κ. - Πόλη):
Country (Χώρα):
Phone (Τηλέφωνο):
Fax (Φαξ):
Εγχειρίδιο χρήσης
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Γλωσσάριο
Οι όροι που περιλαμβάνονται στο γλωσσάριο αυτό καλύπτουν θέματα που
σχετίζονται με το εγχειρίδιο αυτό. Περιλαμβάνονται και εναλλακτικές
ονομασίες, για λόγους αναφοράς.

Ακρωνύμια
AACS: Προηγμένο σύστημα περιεχομένου πρόσβασης (Advanced Access
Content System)
AC: Εναλλασσόμενο ρεύμα (Alternating Current)
ACPI: Προηγμένη διασύνδεση τροφοδοσίας και ρύθμισης παραμέτρων
(Advanced Configuration and Power Interface)
AMT: Τεχνολογία ενεργής διαχείρισης (Active Management Technology)
της Intel
ASCII: Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας για την Ανταλλαγή Πληροφοριών
(American Standard Code for Information Interchange)
BIOS: Βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (Basic Input Output System)
bps: Δυφία ανά δευτερόλεπτο (Bits Per Second)
CD: Ψηφιακός δίσκος (Compact Disc)
CD-ROM: Ψηφιακός δίσκος για ανάγνωση μόνο (Compact Disc-Read Only
Memory)
CD-RW: Ψηφιακός δίσκος πολλαπλών εφαρμογών (Digital Versatile Disc ReWriteable)
CMOS: Συμπληρωματικός ημιαγωγός μεταλλικού οξειδίου
(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)
CPU: Κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή επεξεργαστής (Central Processing
Unit)
CRT: Σωλήνας καθοδικών ακτίνων (Cathode Ray Tube)
DC: Συνεχές ρεύμα (Direct Current)
DDC: Κανάλι δεδομένων οθόνης (Display Data Channel)
DDR: Διπλή ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων (Double Data Rate)
DIMM: Διπλή μονάδα μνήμης εν σειρά (Dual Inline Memory Module)
DVD: Ψηφιακός δίσκος πολλαπλών εφαρμογών (Digital Versatile Disc)
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DVD+R (Double Layer): Ψηφιακός εγγράψιμος δίσκος πολλαπλών
εφαρμογών, διπλού στρώματος (Digital Versatile Disc Recordable
Double Layer)
DVD-R (Dual Layer): Ψηφιακός εγγράψιμος δίσκος πολλαπλών
εφαρμογών, διπλού στρώματος (Digital Versatile Disc Recordable
Dual Layer)
DVD-R: Εγγράψιμος ψηφιακός δίσκος πολλαπλών εφαρμογών (Digital
Versatile Disc - Recordable)
DVD-RAM: Ψηφιακός δίσκος πολλαπλών εφαρμογών - Μνήμη τυχαίας
προσπέλασης (Digital Versatile Disk-Random Access Memory)
DVD-ROM: Ψηφιακός δίσκος πολλαπλών εφαρμογών - Μνήμη μόνο για
ανάγνωση (Digital Versatile Disc - Read Only Memory)
DVD-RW: Ψηφιακός επανεγγράψιμος δίσκος πολλαπλών εφαρμογών
(Digital Versatile Disk-ReWritable)
FDD: Μονάδα δισκέτας (Floppy Disk Drive)
FIR: Γρήγορες υπέρυθρες (Fast InfraRed)
GB: Γιγαμπάιτ (Gigabyte)
HD DVD: Δίσκος DVD υψηλής ευκρίνειας (High Definition DVD)
HDCP: Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλών συχνοτήτων (Highbandwidth Digital Content Protection)
HDD: Μονάδα σκληρού δίσκου (Hard Disk Drive)
HDMI: Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (High Definition
Multimedia Interface)
HDMI-CEC: Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας - Έλεγχος
καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών (High Definition Multimedia
Interface - Consumer Electronics Control)
I/O: Είσοδος/Έξοδος (Input/Output)
IDE: Ενσωματωμένα ηλεκτρονικά μέρη οδήγησης (Integrated Drive
Electronics)
IEEE: Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of
Electrical and Electronics Engineers)
IMSM: Πρόγραμμα οδήγησης Matrix Storage Manager της Intel
IRQ: Αίτημα διακοπής (Interrupt ReQuest)
kb: Κιλομπάιτ (kilobyte)
LAN: Τοπικό δίκτυο (Local Area Network)
LCD: Οθόνη υγρών κρυστάλλων (Liquid Crystal Display)
LED: Φωτοδίοδος (Light Emitting Diode)
MB: Μεγαμπάιτ (Megabyte)
MMC: Κάρτα ψηφιακών μέσων (Multi Media Card)
OCR: Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (Optical Character Recognition)
PC: Προσωπικός υπολογιστής (Personal Computer)
PCI: Διασύνδεση περιφερειακών λειτουργικών μερών (Peripheral
Component Interconnect)
Εγχειρίδιο χρήσης
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RGB: Κόκκινο, πράσινο και μπλε (Red, Green, Βlue)
RAM: Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory)
ROM: Μνήμη για ανάγνωση μόνο (Read Only Memory)
RTC: Ρολόι πραγματικού χρόνου (Real Time Clock)
S/P DIF: Μορφή ψηφιακής διασύνδεσης (Sony/Philips Digital Interface
Format)
SDRAM: Συγχρονισμένη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης
(Synchronous Dynamic Random Access Memory)
SLI: Διασύνδεση προσαρμόσιμου συνδέσμου (Scalable Link Interface)
SO-DIMM: Κάρτα διπλής εν σειρά μνήμης, μικρού περιγράμματος (SmallOutline Dual In-Line Memory Module)
SSD: Μονάδα στερεάς κατάστασης (Solid State Drive)
TFT: Τρανζίστορ λεπτής μεμβράνης (Thin Film Transistor)
USB: Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος (Universal Serial Bus)
UXGA: Έξτρα-Επεκτεταμένος Πίνακας Γραφικών (Ultra Extended Graphics
Array)
VGA: Πίνακας γραφικών βίντεο (Video Graphics Array)
WAN: Δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network)
WSXGA: Ευρύς Υπερ-επεκτεταμένος Πίνακας Γραφικών (Wide Super
Extended Graphics Array)
WSXGA+: Ευρύς Υπερ-επεκτεταμένος Πίνακας Γραφικών συν (Wide
Super Extended Graphics Array Plus)
WUXGA: Ευρύς Έξτρα-επεκτεταμένος Πίνακας Γραφικών (Wide Ultra
Extended Graphics Array)
WXGA: Ευρύς Επεκτεταμένος Πίνακας Γραφικών (Wide Extended
Graphics Array)
WXGA+: Ευρύς Επεκτεταμένος Πίνακας Γραφικών συν (Wide Extended
Graphics Array Plus)
XGA: Επεκτεταμένος Πίνακας Γραφικών (Extended Graphics Array)

Α
αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος: Ο αισθητήρας δακτυλικού
αποτυπώματος συγκρίνει και αναλύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά
ενός δακτυλικού αποτυπώματος.
αίτημα διακοπής: Σήμα που παρέχει σε ένα λειτουργικό μέρος
πρόσβαση στον επεξεργαστή.
αλφαριθμητικό: Χαρακτήρες του πληκτρολογίου, συμπεριλαμβανομένων
των γραμμάτων, των αριθμών και άλλων συμβόλων όπως π.χ.
σημείων στίξης ή μαθηματικών συμβόλων.
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αναλογικό σήμα: Σήμα του οποίου τα χαρακτηριστικά όπως π.χ. το
πλάτος και η συχνότητα κυμαίνονται ανάλογα (δηλ. είναι ανάλογα)
με την τιμή που μεταδίδεται. Οι φωνητικές επικοινωνίες γίνονται με
αναλογικά σήματα.
ανάλυση: Μέτρο της ευκρίνειας των εικόνων που μπορούν να
παραχθούν από έναν εκτυπωτή ή να εμφανιστούν σε μια οθόνη.
Για έναν εκτυπωτή, η ανάλυση εκφράζεται σε κουκίδες ανά ίντσα
(dpi). Για μια οθόνη, εκφράζεται ως ο αριθμός των εικονοστοιχείων
(pixel) που είναι διαθέσιμα οριζόντια και κατακόρυφα.
αντίγραφο ασφαλείας: Ένα αντίγραφο αρχείου, συνήθως σε
αφαιρούμενο δίσκο, το οποίο φυλάσσεται για την περίπτωση που
το αρχικό αρχείο χαθεί ή καταστραφεί.
απλή δισκέτα (όχι συστήματος): Δισκέτα για την αποθήκευση
προγραμμάτων και δεδομένων που δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του υπολογιστή. Συγκρίνετε με
τη δισκέτα (δίσκο) συστήματος.
αποθήκευση σε δίσκο: Αποθήκευση δεδομένων σε μαγνητικό δίσκο. Τα
δεδομένα διατάσσονται σε ομόκεντρα ίχνη (track), που μοιάζουν
με τα αυλάκια των δίσκων βινυλίου.
αριθμητικό πληκτρολόγιο υπέρθεσης: Μια δυνατότητα που σας
επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου
για την εισαγωγή αριθμών ή για τον έλεγχο της κίνησης του δρομέα
και των σελίδων.
αρχείο: Μια συλλογή από σχετικές μεταξύ τους πληροφορίες. Ένα αρχείο
μπορεί να περιέχει δεδομένα, προγράμματα ή και τα δύο.
ασύρματο δίκτυο LAN: Τοπικό δίκτυο μέσω ασύρματης επικοινωνίας.
ασύρματο δίκτυο WAN: Δίκτυο ευρείας περιοχής μέσω ασύρματης
επικοινωνίας.

Β
βοηθητικό πρόγραμμα Power Saver: Βοηθητικό πρόγραμμα της
TOSHIBA που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους
διαφόρων λειτουργιών εξοικονόμησης ρεύματος.

Γ
γραφικά: Σχήματα, φωτογραφίες ή άλλες εικόνες, όπως π.χ.
διαγράμματα ή γραφήματα, για την παρουσίαση πληροφοριών.
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γρήγορες υπέρυθρες (FIR): Πρότυπο που επιτρέπει την ασύρματη
σειριακή μετάδοση δεδομένων μέσω υπερύθρων με ταχύτητες
μέχρι 4 MBps.

Δ
δεδομένα: Πληροφορίες που είναι πραγματικές, μετρήσιμες ή
στατιστικές, τις οποίες ένας υπολογιστής μπορεί να επεξεργαστεί,
να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει.
διαγραφή: Η κατάργηση δεδομένων από μια μονάδα δίσκου ή άλλη
συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.
διαμόρφωση: Η διαδικασία προετοιμασίας ενός κενού δίσκου προτού
χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Με τη διαμόρφωση, ο δίσκος
αποκτά τη δομή που αναμένεται από το λειτουργικό σύστημα για
να μπορέσει το τελευταίο να εγγράψει αρχεία ή προγράμματα σε
αυτόν.
διαμόρφωση: Τα συγκεκριμένα λειτουργικά μέρη του συστήματός σας
(όπως π.χ. το τερματικό, ο εκτυπωτής και οι μονάδες δίσκου),
καθώς και οι ρυθμίσεις παραμέτρων που καθορίζουν τον τρόπο
λειτουργίας του συστήματος. Για τον έλεγχο της διαμόρφωσης του
συστήματός σας, χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα HW
Setup.
διασύνδεση: 1) Λειτουργικά μέρη του υλικού ή/και λογισμικού ενός
συστήματος που χρησιμοποιούνται ειδικά για τη σύνδεση ενός
συστήματος ή μιας συσκευής με άλλο/άλλη.
2) Η φυσική σύνδεση ενός συστήματος ή μιας συσκευής με
άλλο/άλλη για την ανταλλαγή πληροφοριών.
3) Το σημείο επαφής μεταξύ του χρήστη, του υπολογιστή και του
προγράμματος, π.χ. το πληκτρολόγιο ή ένα μενού.
δίαυλος: Ένα μέσο διασύνδεσης για τη μετάδοση σημάτων, δεδομένων ή
ηλεκτρικού ρεύματος.
διαφυγή: 1) Ένας κωδικός (ASCII: 27) που σηματοδοτεί στον υπολογιστή
πως ό,τι ακολουθεί είναι εντολές, ο οποίος χρησιμοποιείται σε
περιφερειακές συσκευές όπως π.χ. εκτυπωτές και μόντεμ.
2) Μέσο ματαίωσης της εργασίας που εκτελείται εκείνη τη στιγμή.
δίκτυο: Ένα σύνολο υπολογιστών και των σχετικών συσκευών που
συνδέονται μεταξύ τους με εξοπλισμό επικοινωνιών. Το δίκτυο σας
επιτρέπει να μοιράζεστε δεδομένα και περιφερειακές συσκευές,
όπως π.χ. εκτυπωτές, με άλλους χρήστες και να ανταλλάσσετε
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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διπλό κλικ: Γρήγορο διπλό πάτημα και απελευθέρωση του κύριου
κουμπιού της συσκευής κατάδειξης χωρίς να μετακινηθεί η
συσκευή κατάδειξης. Στο λειτουργικό σύστημα Windows:
αναφέρεται στο αριστερό πλήκτρο της συσκευής κατάδειξης, εκτός
και αν αναφερθεί κάτι διαφορετικό.
δισκέτα (δίσκος) εκκίνησης: Δείτε δισκέτα (ή δίσκος) συστήματος.
δισκέτα (δίσκος) εκκίνησης: Δείτε δισκέτα (ή δίσκος) συστήματος.
δισκέτα συστήματος: Δισκέτα που περιέχει τα αρχεία του λειτουργικού
συστήματος που χρειάζονται για την εκκίνηση του υπολογιστή.
Κάθε δισκέτα μπορεί να διαμορφωθεί ως δισκέτα συστήματος. Μια
δισκέτα συστήματος λέγεται επίσης "δισκέτα εκκίνησης"/"boot disk"
ή "startup disk." Συγκρίνετε με την απλή δισκέτα (όχι συστήματος).
δισκέτα: Μια αφαιρούμενη μορφή δίσκου στην οποία αποθηκεύονται
μαγνητικά κωδικοποιημένα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε
έναν μικρο-υπολογιστή.
δρομέας: Ένα μικτό παλλόμενο ορθογώνιο ή γραμμή που δείχνει την
τρέχουσα θέση στην οθόνη.
δυαδικό: Το σύστημα αρίθμησης με βάση τον αριθμό 2, που αποτελείται
από μηδενικά και μονάδες (δηλ. καταστάσεις "off" ή "on"), το οποίο
χρησιμοποιείται από τους περισσότερους ψηφιακούς υπολογιστές.
Το πρώτο από δεξιά ψηφίο ενός δυαδικού αριθμού έχει την τιμή 1,
το δεύτερο από δεξιά την τιμή 2, το επόμενο 4, 8, 16, κ.ο.κ. Για
παράδειγμα, ο δυαδικός αριθμός 101 ισοδυναμεί με τον δεκαδικό
αριθμό 5. Βλ. επίσης ASCII.
δυφία (bit) δεδομένων: Μια παράμετρος επικοινωνιών δεδομένων που
ελέγχει τον αριθμό των δυφίων (δυαδικών ψηφίων) που
χρησιμοποιούνται για το σχηματισμό μιας δυφιοσυλλαβής (byte).
Εάν τα δυφία δεδομένων = 7 ο υπολογιστής μπορεί να σχηματίσει
128 διαφορετικούς μεταξύ τους χαρακτήρες. Εάν τα δυφία
δεδομένων = 8, ο υπολογιστής μπορεί να σχηματίσει 256
διαφορετικούς μεταξύ τους χαρακτήρες.
δυφίο (bit): Προέρχεται από συγχώνευση των λέξεων "δυαδικό ψηφίο"
(binary digit), που αποτελεί τη βασική μονάδα μέτρησης
πληροφοριών που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή. Μπορεί
να πάρει τις τιμές "μηδέν" και "ένα". Οκτώ δυφία σχηματίζουν μία
δυφιοσυλλαβή (byte). Βλ. επίσης δυφιοσυλλαβή (byte).
δυφίο(α) διακοπής: Ένα ή περισσότερα δυφίο(α) μιας δυφιοσυλλαβής
που ακολουθούν τους κωδικούς χαρακτήρα ή ομάδας στις
ασύγχρονες σειριακές επικοινωνίες.
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δυφιοσυλλαβή (byte): Αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα. Μια
αλληλουχία οκτώ δυφίων (δυαδικών ψηφίων, bit) που
αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία μονάδα. Επίσης, η μικρότερη
μονάδα στο εσωτερικό του συστήματος που μπορεί να
διευθυνσιοδοτηθεί.

Ε
εικονίδιο: Μια μικρή γραφική εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη ή στον
πίνακα ενδείξεων. Στα Windows®, τα εικονίδια είναι αντικείμενα
που ο χρήστης μπορεί να χειριστεί.
εικονοστοιχείο (pixel): Στοιχείο εικόνας. Η μικρότερη δυνατή κουκκίδα
που μπορεί να ενεργοποιηθεί στην οθόνη ή να εκτυπωθεί από τον
εκτυπωτή. Ονομάζεται επίσης "pel".
είσοδος, εισαγωγή: Τα δεδομένα ή οι εντολές που δίνετε σε έναν
υπολογιστή, μια συσκευή επικοινωνίας ή μια άλλη περιφερειακή
συσκευή από το πληκτρολόγιο ή από εξωτερικές ή εσωτερικές
συσκευές αποθήκευσης. Τα δεδομένα που αποστέλλονται (δηλ.
εξάγονται) από τον αποστέλλοντα υπολογιστή εισάγονται από τον
λαμβάνοντα υπολογιστή.
εκκίνηση (boot): Συντόμευση των όρων "boot", "bootstrap". Είναι
πρόγραμμα που εκκινεί ή επανεκκινεί τον υπολογιστή. Το
πρόγραμμα μεταφέρει οδηγίες από μια συσκευή αποθήκευσης στη
μνήμη του υπολογιστή.
εκτέλεση: Η ερμηνεία και εκτέλεση μιας εντολής.
ελεγκτής: Ενσωματωμένο υλικό και λογισμικό που ελέγχει τις λειτουργίες
μιας συγκεκριμένης εσωτερικής ή περιφερειακής συσκευής (π.χ.
ελεγκτής πληκτρολογίου).
εναλλασσόμενο ρεύμα (AC): Ηλεκτρικό ρεύμα που εναλλάσσει την
κατεύθυνση ροής του ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
εντολές: Εντολές που καταχωρείτε στο τερματικό πληκτρολόγιο, με τις
οποίες διευθύνετε τις ενέργειες του υπολογιστή ή των
περιφερειακών συσκευών του.
έξοδος, εξαγωγή: Τα αποτελέσματα μιας εργασίας του υπολογιστή. Με
τον όρο αυτό, συνήθως υποδεικνύονται δεδομένα:
1) που εκτυπώνονται σε χαρτί, 2) που εμφανίζονται στην οθόνη
ενός τερματικού, 3) που αποστέλλονται μέσω της σειριακής θύρας
του εσωτερικού μόντεμ ή 4) που αποθηκεύονται σε κάποιο
μαγνητικό μέσο.
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επαναπρογραμματιζόμενη μνήμη (Flash): Μη πτητική μνήμη στην
οποία μπορεί να γίνει εγγραφή και ανάγνωση. Οι ι πληροφορίες σε
μια επαναπρογραμματιζόμενη μνήμη παραμένουν ανεξάρτητα από
το εάν ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα ή όχι. Αυτό το είδος
μνήμης χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των δεδομένων των
δακτυλικών σας αποτυπωμάτων. Δείτε επίσης μνήμη. Συγκρίνετε
τους τύπους RAM και ROM.
επανεκκίνηση: Επαναφορά ενός υπολογιστή χωρίς να τεθεί εκτός
λειτουργίας (ονομάζεται επίσης "μαλακή επανεκκίνηση"/"warm
boot" ή "μαλακή επαναφορά"/"soft reset" ή
"επανεκκίνηση"/"reboot"). Βλ. επίσης εκκίνηση (boot).
επεξεργαστής: Συνώνυμο του όρου "κεντρική μονάδα επεξεργασίας"
(Central Processing Unit, CPU). Είναι το τμήμα εκείνο του
υπολογιστή που ερμηνεύει και εκτελεί εντολές.
εφαρμογή: Ομάδα προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται, ως ένα ενιαίο
σύνολο, για μια συγκεκριμένη εργασία όπως π.χ. στη λογιστική,
τον οικονομικό σχεδιασμό, σε υπολογιστικά φύλλα, στην
επεξεργασία κειμένου και στα παιχνίδια.

Η
ηχώ (ή αντήχηση): Η επιστροφή του ειδώλου των μεταδιδόμενων
δεδομένων στη συσκευή που τα αποστέλλει. Μπορείτε να
εμφανίσετε τις πληροφορίες στην οθόνη, να τις εκτυπώσετε στον
εκτυπωτή ή και τα δύο. Όταν ένας υπολογιστής λαμβάνει πίσω
δεδομένα που απέστειλε σε μια οθόνη καθοδικών ακτίνων (ή άλλη
περιφερειακή συσκευή) και κατόπιν μεταδίδει τα δεδομένα στον
εκτυπωτή, τότε λέμε ότι "η οθόνη αντηχείται στον εκτυπωτή".

Θ
θύρα: Η ηλεκτρική σύνδεση μέσω της οποίας ο υπολογιστής αποστέλλει
και λαμβάνει δεδομένα προς/από άλλες συσκευές ή άλλους
υπολογιστές.
θωράκιση αποτροπής παρεμβολών στις ραδιοσυχνότητες (RFI):
Μεταλλική θωράκιση που περικλείει τα τυπωμένα κυκλώματα του
εκτυπωτή ή του υπολογιστή για την αποτροπή παρεμβολών στα
ραδιοτηλεοπτικά σήματα. Όλοι οι υπολογιστές παράγουν
ραδιοσυχνοτικά σήματα. Ο οργανισμός FCC ρυθμίζει την ένταση
των σημάτων που επιτρέπεται να διέρχονται από τη θωράκιση
ενός υπολογιστή. Οι συσκευές κατηγορίας A είναι επαρκείς για
χρήση γραφείου. Η κατηγορία B αποτελεί μια πιο αυστηρή
ταξινόμηση εξοπλισμού για οικιακή χρήση. Οι φορητοί υπολογιστές
της TOSHIBA συμμορφούνται με τους κανονισμούς υπολογιστών
κατηγορίας B.
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Κ
κάρτα SD/SDHC: Οι κάρτες Secure Digital είναι κάρτες
επαναπρογραμματιζόμενης μνήμης (flash) που χρησιμοποιούνται
ευρέως σε μια μεγάλη ποικιλία ψηφιακών συσκευών, όπως π.χ.
στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και στους ψηφιακούς
βοηθούς (PDA).
κάρτα υπολογιστή: Κάρτα επέκτασης, μεγέθους πιστωτικής κάρτας, που
έχει σχεδιαστεί για την αύξηση των δυνατοτήτων των φορητών
υπολογιστών. Οι κάρτες PC παρέχουν λειτουργίες όπως π.χ.
μόντεμ, φαξ/μόντεμ, μονάδα σκληρού δίσκου, προσαρμογέας
δικτύου, κάρτα ήχου ή προσαρμογέας SCSI.
κατάσταση "σε σύνδεση" (on line): Λειτουργική κατάσταση μιας
περιφερειακής συσκευής, κατά την οποία η συσκευή είναι έτοιμη
να δεχθεί ή να αποστείλει δεδομένα.
κεντρική πλακέτα: Βλ. μητρική πλακέτα.
κεντρικός υπολογιστής: Ο υπολογιστής που ελέγχει, ρυθμίζει και
μεταδίδει πληροφορίες σε μια συσκευή ή σε άλλον υπολογιστή.
κλικ: Πάτημα και απελευθέρωση του κύριου κουμπιού της συσκευής
κατάδειξης χωρίς να μετακινηθεί η συσκευή κατάδειξης. Στο
λειτουργικό σύστημα Windows: αναφέρεται στο αριστερό πλήκτρο
της συσκευής κατάδειξης, εκτός και αν αναφερθεί κάτι διαφορετικό.
Δείτε επίσης διπλό κλικ.
κωδικός πρόσβασης: Μια μοναδική συμβολοσειρά από χαρακτήρες που
χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου χρήστη.
Ο υπολογιστής παρέχει διάφορα επίπεδα προστασίας με κωδικό
πρόσβασης όπως π.χ. "user" (χρήστης), "supervisor" (επόπτης)
και "eject" (αποσύνδεση).

Λ
λειτουργικά μέρη: Στοιχεία ή μέρη (ενός συστήματος) που αποτελούν το
όλο (σύστημα).
λειτουργικό σύστημα: Ομάδα προγραμμάτων που ελέγχουν τη βασική
λειτουργία ενός υπολογιστή. Στις λειτουργίες του λειτουργικού
συστήματος περιλαμβάνεται η ερμηνεία προγραμμάτων, η
δημιουργία αρχείων δεδομένων και ο έλεγχος της αποστολής και
της λήψης (είσοδος/έξοδος) των δεδομένων προς και από τη
μνήμη και τις περιφερειακές συσκευές.
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λογισμικό: Ομάδα προγραμμάτων, διαδικασιών και του σχετικού υλικού
τεκμηρίωσης που αφορούν ένα σύστημα υπολογιστή. Αναφέρεται
ειδικά σε προγράμματα υπολογιστή που διευθύνουν και ελέγχουν
τις δραστηριότητες του συστήματος υπολογιστή. Βλ. επίσης υλικό.

Μ
μενού: Ένα μέσο διασύνδεσης λογισμικού που εμφανίζει στην οθόνη μια
λίστα δυνατών επιλογών. Ονομάζεται επίσης και οθόνη.
μη πτητική μνήμη: Μνήμη, στην οποία μπορείτε να αποθηκεύετε μόνιμα
πληροφορίες. Ακόμη κι όταν ο υπολογιστής τίθεται εκτός
λειτουργίας, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μη πτητική
μνήμη δεν αλλοιώνονται.
μητρική πλακέτα: Όρος που μερικές φορές αναφέρεται στο κεντρικό
τυπωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα στο εσωτερικό εξοπλισμού
επεξεργασίας. Συνήθως περιέχει ολοκληρωμένα που εκτελούν τις
βασικές λειτουργίες του επεξεργαστή, ενώ περιλαμβάνει και
υποδοχές σύνδεσης για την προσθήκη άλλων καρτών που
εκτελούν ειδικές λειτουργίες.
μικροεπεξεργαστής: Λειτουργικό μέρος του υλικού που περιέχεται σε
ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο εκτελεί εντολές. Καλείται
επίσης "κεντρική μονάδα επεξεργασίας" (CPU) και αποτελεί ένα
από τα κυριότερα μέρη του υπολογιστή.
μνήμη cache: Ένα τμήμα πολύ γρήγορης μνήμης, στην οποία οι
πληροφορίες που χρησιμοποιούνται συχνά αντιγράφονται για
γρήγορη προσπέλαση. Η προσπέλαση δεδομένων στη μνήμη
cache είναι ταχύτερη απ' ό,τι στην κύρια μνήμη του υπολογιστή.
Δείτε επίσης μνήμη cache επιπέδου 1 (L1), μνήμη cache επιπέδου
2 (L2).
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory - (RAM):
Πτητική μνήμη στην οποία μπορεί να γίνει εγγραφή και ανάγνωση.
Με τον όρο "πτητική", εννοείται ότι οι πληροφορίες στη μνήμη RAM
χάνονται όταν ο υπολογιστής τίθεται εκτός λειτουργίας. Αυτός ο
τύπος μνήμης χρησιμοποιείται για την κύρια μνήμη του υπολογιστή
σας. Δείτε επίσης μνήμη. Σύγκρινε με μνήμη ROM.
μνήμη: Αναφέρεται συνήθως στην κύρια μνήμη του υπολογιστή, όπου
εκτελούνται προγράμματα και γίνεται προσωρινή αποθήκευση και
επεξεργασία δεδομένων. Η μνήμη μπορεί να είναι πτητική και να
δέχεται δεδομένα προσωρινά, όπως η μνήμη RAM, ή μη πτητική
και να δέχεται δεδομένα μόνιμα, όπως η μνήμη ROM. Η κύρια
μνήμη του υπολογιστή είναι τύπου RAM. Βλέπε μνήμη RAM,
μνήμη ROM.
μονάδα δισκέτας (FDD): Μια ηλεκτρομηχανική συσκευή που διαβάζει και
εγγράφει από/σε δισκέτες.
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μονάδα δίσκου: Η συσκευή η οποία προσπελαύνει με τυχαίο τρόπο
δεδομένα πάνω σε ένα μαγνητικό δίσκο και τα αντιγράφει στη
μνήμη του υπολογιστή. Επίσης, εγγράφει δεδομένα από τη μνήμη
στο δίσκο. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, η μονάδα
περιστρέφει το δίσκο με υψηλή ταχύτητα σε πολύ μικρή απόσταση
από μια κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής.
μονάδα σκληρού δίσκου (HDD): Μια ηλεκτρομηχανική συσκευή που
διαβάζει και εγγράφει από/σε σκληρό δίσκο. Βλ. επίσης σκληρός
δίσκος.
μόντεμ: Προέρχεται από τον αγγλικό όρο modulator/demodulator
(διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής), μία συσκευή που μετατρέπει
(διαμορφώνει) ψηφιακά δεδομένα για μετάδοση μέσω
τηλεφωνικής γραμμής και κατόπιν μετατρέπει τα διαμορφωμένα
δεδομένα (αποδιαμορφώνει) σε ψηφιακή μορφή στη θέση λήψης
τους.

Π
παράθυρο διαλόγου: Παράθυρο που μπορεί να δεχθεί στοιχεία που
πληκτρολογεί ο χρήστης για τη ρύθμιση του συστήματος ή την
καταχώρηση άλλων πληροφοριών.
παράθυρο: Τμήμα της οθόνης στην οποία προβάλλεται ξεχωριστή
εφαρμογή, έγγραφο ή παράθυρο διαλόγου. Συχνά χρησιμοποιείται
με την έννοια του παραθύρου των Microsoft® Windows®.
παράλληλες: Διαδικασίες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Στις
επικοινωνίες, σημαίνει τη μετάδοση πληροφοριών περισσότερων
του ενός δυφίου κάθε φορά. Στον υπολογιστή σας, η παράλληλη
θύρα παρέχει μια παράλληλη διασύνδεση επικοινωνίας μεταξύ του
υπολογιστή και μιας κατάλληλης συσκευής. Σύγκρινε με σειριακό.
ισοτιμία:
1) Η συμμετρική σχέση μεταξύ δύο τιμών παραμέτρων (ακεραίων)
οι οποίες είναι ταυτόχρονα σε κατάσταση "on" ή "off", περιττή ή
άρτια, 0 ή 1.
2) Στις σειριακές επικοινωνίες, πρόκειται για ένα δυφίο εντοπισμού
σφαλμάτων που προστίθεται σε μια ομάδα δυφίων δεδομένων, για
να καταστήσει το άθροισμα των δυφίων άρτιο ή περιττό. Η ισοτιμία
είναι δυνατό να ρυθμιστεί στις τιμές "καμία", "περιττή" ή "άρτια".
περιφερειακό: Οποιαδήποτε συσκευή, όπως ένας εκτυπωτής ή
χειριστήριο μοχλού (joystick), η οποία είναι συνδεδεμένη με τον
υπολογιστή και ελέγχεται από τον επεξεργαστή του.
πλαίσιο: Η κατασκευή που περιέχει τον υπολογιστή.
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πλακέτα: Τυπωμένο κύκλωμα. Μια εσωτερική κάρτα που περιέχει
ηλεκτρονικά εξαρτήματα τα οποία ονομάζονται "ολοκληρωμένα"
(chip), η οποία εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία ή αυξάνει τις
δυνατότητες του συστήματος.
πλήκτρα λειτουργιών: Τα πλήκτρα που φέρουν τις ετικέτες F1 έως
και F12, τα οποία δίνουν εντολή στον υπολογιστή να εκτελέσει
ορισμένες λειτουργίες.
πληκτρολόγιο: Συσκευή εισαγωγής που περιέχει διακόπτες οι οποίοι
ενεργοποιούνται με το πάτημα επισημασμένων πλήκτρων με τα
δάκτυλα του χειριστή. Με κάθε πάτημα πλήκτρου, ενεργοποιείται
ένας διακόπτης που μεταδίδει έναν ειδικό κωδικό στον υπολογιστή.
Για κάθε πλήκτρο, ο μεταδιδόμενος κωδικός είναι, με τη σειρά του,
αντιπροσωπευτικός του χαρακτήρα (ASCII) που αναγράφεται
πάνω στο πλήκτρο.
πρόγραμμα οδήγησης συσκευής: Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε
έναν υπολογιστή να επικοινωνεί με μια συσκευή.
πρόγραμμα οδήγησης: Πρόγραμμα λογισμικού, που συνήθως αποτελεί
μέρος του λειτουργικού συστήματος, το οποίο ελέγχει ένα
συγκεκριμένο τμήμα του υλικού (συχνά μια περιφερειακή συσκευή
όπως π.χ. έναν εκτυπωτή ή ένα ποντίκι).
πρόγραμμα υπολογιστή: Σύνολο εντολών που έχουν γραφτεί για έναν
υπολογιστή, οι οποίες του επιτρέπουν να επιτύχει ένα επιθυμητό
αποτέλεσμα.
πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που μπορεί να εκτελέσει ένας
υπολογιστής, οι οποίες του επιτρέπουν να επιτύχει ένα επιθυμητό
αποτέλεσμα. Βλ. επίσης εφαρμογή.
προγραμματιζόμενο πλήκτρο: Συνδυασμοί πλήκτρων που
προσομοιώνουν τα πλήκτρα του πληκτρολογίου τύπου IBM,
αλλάζουν κάποιες ρυθμίσεις παραμέτρων, διακόπτουν την
εκτέλεση προγραμμάτων και ενεργοποιούν το αριθμητικό
πληκτρολόγιο υπέρθεσης.
προεπιλογή: Η τιμή μιας παραμέτρου που επιλέγεται αυτόματα από το
σύστημα όταν ούτε εσείς ούτε το πρόγραμμα δεν παρέχετε
οδηγίες. Ονομάζεται επίσης "προκαθορισμένη τιμή".
προσαρμογέας: Μια συσκευή που παρέχει μια συμβατή σύνδεση μεταξύ
δύο μονάδων. Για παράδειγμα, ο προσαρμογέας της
ενσωματωμένης οθόνης του υπολογιστή δέχεται πληροφορίες από
το λογισμικό και τις μεταφράζει σε εικόνες στην οθόνη. Ένας
προσαρμογέας μπορεί να λάβει αρκετές μορφές, από έναν
μικροεπεξεργαστή μέχρι ένα απλό βύσμα: Ένας ευφυής
προσαρμογέας (με δυνατότητα εκτέλεσης κάποιας επεξεργασίας)
μπορεί επίσης να ονομαστεί και "ελεγκτής".
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προστασία από εγγραφή: Μέθοδος προστασίας μιας δισκέτας από
ακούσια διαγραφή του περιεχομένου της.
προτρεπτικό: Μήνυμα που παράγεται από τον υπολογιστή, με το οποίο
ο υπολογιστής σας ενημερώνει ότι είναι έτοιμος ή ζητά
πληροφορίες ή κάποια ενέργεια από την πλευρά σας.
πτητική μνήμη: Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) στην οποία οι
πληροφορίες παραμένουν αποθηκευμένες όσο ο υπολογιστής
τροφοδοτείται με ρεύμα.

Ο
οδηγία: Προτάσεις ή εντολές που καθορίζουν τον τρόπο εκτέλεσης μιας
συγκεκριμένης εργασίας.
οθόνη TFT: Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) κατασκευασμένη από μια
διάταξη στοιχείων υγρών κρυστάλλων με χρήση τεχνολογίας
ενεργητικής μήτρας, με τρανζίστορ λεπτής μεμβράνης (Thin-Film
Transistor) για την οδήγηση κάθε στοιχείου.
οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD): Υγροί κρύσταλλοι ερμητικά
κλεισμένοι ανάμεσα σε δύο κρυστάλλινα φύλλα επιστρωμένα με
διαφανές αγώγιμο υλικό. Η επίστρωση από την ορατή πλευρά
είναι χημικώς εγχαραγμένη σε τμήματα που απαρτίζουν τους
χαρακτήρες, με αγωγούς που φτάνουν μέχρι το χείλος του
κρυστάλλινου φύλλου. Όταν εφαρμόζεται τάση ανάμεσα στα
κρυστάλλινα φύλλα.
οθόνη: Πρόκειται για οθόνη καθοδικών ακτίνων (CRT), οθόνη υγρών
κρυστάλλων (LCD) ή άλλη συσκευή απεικόνισης που
χρησιμοποιείται για την προβολή πληροφοριών του υπολογιστή.
οθόνη: Συσκευή που χρησιμοποιεί γραμμές και στήλες εικονοστοιχείων
για την εμφάνιση αλφαριθμητικών χαρακτήρων ή γραφικών
εικόνων. Βλ. επίσης CRT.
ολοκληρωμένο: Ένας μικρού μεγέθους ημιαγωγός που περιέχει λογικές
διαδικασίες και κυκλώματα υπολογιστή για την επεξεργασία, τη
μνήμη, τις λειτουργίες εισόδου/εξόδου και τον έλεγχο άλλων
ολοκληρωμένων.

Σ
σειριακές: Διαδικασίες που συμβαίνουν μία κάθε φορά. Στις επικοινωνίες,
σημαίνει τη μετάδοση ενός δυφίου κάθε φορά διαδοχικά σε ένα
μόνον κανάλι. Στον υπολογιστή σας, η σειριακή θύρα παρέχει μια
σειριακή διασύνδεση επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή και μιας
κατάλληλης συσκευής. Σύγκρινε με παράλληλο.
Εγχειρίδιο χρήσης
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σκληρός δίσκος: Μια συσκευή αποθήκευσης που αποτελείται από μια
άκαμπτη πλάκα (ή πλάκες) που μπορούν να κωδικοποιηθούν
μαγνητικά με δεδομένα. Οι σκληροί δίσκοι δέχονται πολύ
περισσότερες πληροφορίες απ' ό,τι οι δισκέτες και
χρησιμοποιούνται για μακροχρόνια αποθήκευση προγραμμάτων
και δεδομένων. Ο πρωτεύων (ή μοναδικός) σκληρός δίσκος σε
έναν υπολογιστή είναι συνήθως σταθερός, αλλά ορισμένοι
υπολογιστές έχουν δευτερεύοντες σκληρούς δίσκους που είναι
αφαιρούμενοι. Από προεπιλογή, ο σκληρός δίσκος αναφέρεται ως
"μονάδα C".
συμβατότητα: 1) Η ικανότητα ενός υπολογιστή να δέχεται και να
επεξεργάζεται δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως και ένας άλλος
υπολογιστής, χωρίς τροποποίηση των δεδομένων ή του μέσου με
το οποίο μεταφέρονται τα δεδομένα αυτά. 2) Η ικανότητα μιας
συσκευής να συνδέεται ή να επικοινωνεί με ένα άλλο σύστημα ή
λειτουργικό μέρος συστήματος.
συντόμευση: Δυνατότητα του υπολογιστή με την οποία ορισμένα
πλήκτρα, σε συνδυασμό με το πλήκτρο επεκτατεμένων
λειτουργιών Fn, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση
παραμέτρων του συστήματος, όπως π.χ. της έντασης του ήχου.
συσκευές εισόδου/εξόδου (I/O): Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για να
επικοινωνεί με τον υπολογιστή και να μεταφέρει δεδομένα από και
προς αυτόν.
σύστημα υπολογιστή: Ένας συνδυασμός υλικού, λογισμικού,
υλικολογισμικού και περιφερειακών λειτουργικών μερών που
συνδυάζονται μεταξύ τους για τη μετατροπή δεδομένων σε
χρήσιμες πληροφορίες.

Τ
τεκμηρίωση: Το σύνολο των εγχειριδίων ή/και άλλων οδηγιών που έχουν
συνταχθεί για τους χρήστες ενός συστήματος υπολογιστή ή μιας
εφαρμογής. Το υλικό τεκμηρίωσης ενός συστήματος υπολογιστή
συνήθως περιλαμβάνει διαδικαστικής και εκπαιδευτικής φύσης
πληροφορίες, καθώς και περιγραφή των λειτουργιών του
συστήματος.
τερματικό: Πληκτρολόγιο, που μοιάζει με εκείνο μιας γραφομηχανής, και
οθόνη καθοδικών ακτινών, που είναι συνδεδεμένα στον
υπολογιστή για την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων.
Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία (Plug and Play): Δυνατότητα των
Windows που επιτρέπει στο σύστημα να αναγνωρίζει αυτόματα τις
συνδέσεις με εξωτερικές συσκευές και να εκτελεί τις απαραίτητες
ρυθμίσεις στον υπολογιστή.
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τρόπος/κατάσταση λειτουργίας: Μέθοδος λειτουργίας, όπως π.χ. ο
τρόπος λειτουργίας επανεκκίνησης, προσωρινής
απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης.

Υ
υλικό: Τα φυσικά ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη ενός συστήματος
υπολογιστή: Συνήθως, περιλαμβάνει τον ίδιο τον υπολογιστή,
εξωτερικές μονάδες δίσκου κ.λπ. Δείτε επίσης λογισμικό και
υλικολογισμικό.
υλικολογισμικό: Σύνολο εντολών που είναι ενσωματωμένες στο υλικό, οι
οποίες ελέγχουν και διευθύνουν τις δραστηριότητες ενός
μικροεπεξεργαστή.

Φ
φάκελος: Εικονίδιο των Windows που χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση εγγράφων ή άλλων φακέλων.
φωτοδίοδος (LED): Μια συσκευή ημιαγωγού που εκπέμπει φως όταν
διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

χ
χαρακτήρας: Κάθε γράμμα, αριθμός, σημείο στίξης ή σύμβολο που
χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή. Επίσης, χρησιμοποιείται και
ως συνώνυμο του όρου "δυφιοσυλλαβή (byte)".
χλιαρή εκκίνηση: Επανεκκίνηση ή επαναφορά ενός υπολογιστή χωρίς
να τεθεί αυτός εκτός λειτουργίας.
χρόνος διαφύλαξης διαφυγής: Χρονικό διάστημα πριν και μετά την
αποστολή ενός κωδικού διαφυγής στο μόντεμ, το οποίο ξεχωρίζει
τους κωδικούς διαφυγής που αποτελούν μέρος των
μεταδιδόμενων δεδομένων από εκείνους που προορίζονται να
λειτουργήσουν ως εντολή για το μόντεμ.
χωρητικότητα: Ο όγκος των δεδομένων που είναι δυνατό να
αποθηκευτούν σε μια συσκευή μαγνητικού μέσου αποθήκευσης,
όπως π.χ. σε μια δισκέτα ή σε μια μονάδα σκληρού δίσκου.
Συνήθως εκφράζεται σε kilobyte (KB), όπου το 1 KB = 1024 byte,
σε Megabyte (MB), όπου το 1 MB = 1024 KB και gigabyte (GB),
όπου το 1 GB = 1024 MB.
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χώρος προσωρινής αποθήκευσης (buffer): Το τμήμα της μνήμης του
υπολογιστή όπου αποθηκεύονται προσωρινά τα δεδομένα. Οι
χώροι προσωρινής αποθήκευσης συχνά αντισταθμίζουν τις
διαφορές στην ταχύτητα ροής δεδομένων από τη μία συσκευή
στην άλλη.

Ψ
ψυχρή εκκίνηση: Έναρξη λειτουργίας ενός υπολογιστή που είναι εκτός
λειτουργίας (τροφοδοτώντας τον με ρεύμα).

A
AACS: Ένα πρότυπο για την προστασία από την αντιγραφή, το οποίο
χρησιμοποιείται σε δίσκους HD DVD. Διαχειρίζεται την αντιγραφή
και το αποτέλεσμα.
ASCII: Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας για την Ανταλλαγή Πληροφοριών
(American Standard Code for Information Interchange). Ο κώδικας
ASCII είναι ένα σύνολο 256 δυαδικών κωδικών που
αντιπροσωπεύουν τα γράμματα, τους αριθμούς και τα σύμβολα
που χρησιμοποιούνται ευρέως.

B
BIOS: Βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (Basic Input Output System). Το
υλικολογισμικό που ελέγχει τη ροή δεδομένων στο εσωτερικό του
υπολογιστή. Βλ. επίσης υλικολογισμικό.
Bluetooth: Μια ραδιοτεχνολογία μικρής εμβέλειας σχεδιασμένη ώστε να
απλοποιείται η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών,
των συσκευών επικοινωνίας και του Internet.
bps: Δυφία ανά δευτερόλεπτο (Bits Per Second). Χρησιμοποιείται
συνήθως για την περιγραφή της ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων
ενός μόντεμ.

C
CardBus: Ένας πρότυπος δίαυλος για κάρτες PC των 32 bit.
CD: Ένας ξεχωριστός ψηφιακός δίσκος CD. Δείτε επίσης CD-ROM.
CD-R: Οι εγγράψιμοι δίσκοι CD-R είναι δυνατό να εγγραφούν μία φορά
και να διαβαστούν πολλές φορές. Δείτε επίσης CD-ROM.
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CD-ROM: Ψηφιακός δίσκος για ανάγνωση μόνο (Compact Disc-Read
Only Memory). Πρόκειται για δίσκο υψηλής χωρητικότητας που
μπορεί να αναγνωστεί, αλλά όχι και να εγγραφεί. Η μονάδα δίσκων
CD-ROM χρησιμοποιεί δέσμη λέιζερ, αντί για μαγνητικές κεφαλές,
για την ανάγνωση δεδομένων από το δίσκο.
CD-RW: Ψηφιακός δίσκος πολλαπλών εφαρμογών (Digital Versatile Disc
- ReWriteable). Πρόκειται για επανεγγράψιμο δίσκο που είναι
δυνατό να επανεγγραφεί πολλές φορές. Δείτε επίσης CD-ROM.
CMOS: Συμπληρωματικός Ημιαγωγός Μεταλλικού Οξειδίου
(Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Ηλεκτρονικό
κύκλωμα κατασκευασμένο πάνω σε δισκίο πυριτίου που λειτουργεί
με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα
που υλοποιούνται με την τεχνολογία CMOS καταλαμβάνουν πολύ
μικρή επιφάνεια και είναι πολύ αξιόπιστα.
COM1, COM2, COM3 και COM4: Ονόματα που έχουν εκχωρηθεί στις
σειριακές θύρες επικοινωνιών.
CRT: Συνώνυμο του όρου "λυχνία καθοδικών ακτίνων" (Cathode Ray
Tube). Μια λυχνία κενού στην οποία δέσμες ηλεκτρονίων
προβάλλονται πάνω σε μια φθορίζουσα οθόνη σχηματίζοντας
φωτεινές κουκκίδες. Παράδειγμα τέτοιας οθόνης είναι η οθόνη της
τηλεόρασης.

D
DC: Συνεχές ρεύμα (Direct Current). Ηλεκτρικό ρεύμα που ρέει προς μία
κατεύθυνση. Αυτό το είδος ρεύματος συνήθως παρέχεται από
μπαταρίες.
disable (απενεργοποίηση): Ρύθμιση μιας επιλογής του υπολογιστή στη
θέση "off". Δείτε επίσης ενεργοποίηση.
DVD: Ξεχωριστός ψηφιακός δίσκος πολλαπλών λειτουργιών (ή βίντεο).
Δείτε επίσης DVD-ROM.
DVD-R (+R, -R): Ψηφιακός εγγράψιμος δίσκος πολλαπλών εφαρμογών
(Digital Versatile Disc-Recordable). Πρόκειται για δίσκο που είναι
δυνατό να εγγραφεί μία φορά και να διαβαστεί πολλές φορές. Η
μονάδα δίσκων DVD-R χρησιμοποιεί δέσμη λέιζερ για την
ανάγνωση δεδομένων από το δίσκο.
DVD-RAM: Ψηφιακός δίσκος πολλαπλών εφαρμογών - Μνήμη τυχαίας
προσπέλασης (Digital Versatile Disk-Random Access Memory).
Πρόκειται για δίσκο μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής απόδοσης,
κατάλληλο για την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων. Η
μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης χρησιμοποιεί δέσμη λέιζερ
για την ανάγνωση δεδομένων από το δίσκο.
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DVD-ROM: Ψηφιακός δίσκος πολλαπλών εφαρμογών - Μνήμη για
ανάγνωση μόνο (Digital Versatile Disc Read Only Memory).
Πρόκειται για δίσκο μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής απόδοσης,
κατάλληλο για την αναπαραγωγή βίντεο και άλλων αρχείων
υψηλής πυκνότητας. Η μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης
χρησιμοποιεί δέσμη λέιζερ για την ανάγνωση δεδομένων από το
δίσκο.
DVD-RW (+RW, -RW): Ψηφιακός επανεγγράψιμος δίσκος πολλαπλών
εφαρμογών (Digital Versatile Disc-Read/Write), που είναι δυνατό
να επανεγγραφεί πολλές φορές.

E
enable (ενεργοποίηση): Ρύθμιση μιας επιλογής του υπολογιστή στη
θέση "on". Δείτε επίσης απενεργοποίηση.
erase: Δείτε διαγραφή.

G
gigabyte (GB): Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας δεδομένων που
ισοδυναμεί με 1024 Megabyte (Mb). Βλ. επίσης megabyte (MB).

H
Hertz (Hz): Μονάδα μέτρησης της συχνότητας κυμάτων, που ισούται με
έναν κύκλο ανά δευτερόλεπτο.
HW Setup: Βοηθητικό πρόγραμμα της TOSHIBA που σας επιτρέπει να
ρυθμίσετε τις παραμέτρους διαφόρων λειτουργικών μερών του
υλικού.

I
i.LINK (IEEE1394): Η θύρα αυτή επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων
υψηλής ταχύτητας απ' ευθείας από εξωτερικές συσκευές όπως
π.χ. ψηφιακές βιντεοκάμερες.
I/O: Είσοδος/Έξοδος (Input/Output). Αναφέρεται στην αποδοχή και
μεταφορά δεδομένων προς και από έναν υπολογιστή.

Εγχειρίδιο χρήσης

Γλωσσάριο-18

Γλωσσάριο

K
kilo- (k): Προέρχεται από το δανεισμένο στα Αγγλικά ελληνικό πρόθεμα
"χιλιο-" που σημαίνει 1000. Χρησιμοποιείται συχνά ως ισοδύναμο
του 1024 δηλ. 2 στη 10η δύναμη. Βλ. επίσης δυφιοσυλλαβή (byte),
kilobyte (kb).
kilobyte (kb): Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας δεδομένων που
ισοδυναμεί με 1024 Megabyte (Mb). Βλ. επίσης δυφιοσυλλαβή
(byte), megabyte (MB).

L
L1 cache: μνήμη cache επιπέδου 1 (L1). Μνήμη cache ενσωματωμένη
στον επεξεργαστή, που βοηθά στη βελτίωση της ταχύτητας
επεξεργασίας. Δείτε επίσης μνήμη, μνήμη cache επιπέδου 2 (L2).
L2 cache: Μνήμη cache εγκατεστημένη στη μητρική πλακέτα, που βοηθά
στη βελτίωση της ταχύτητας επεξεργασίας. Είναι πιο αργή από τη
μνήμη cache επιπέδου 1, αλλά ταχύτερη από την κύρια μνήμη.
Δείτε επίσης μνήμη, μνήμη cache επιπέδου 1 (L1).
Local Area Network (τοπικό δίκτυο): Μια ομάδα υπολογιστών ή άλλων
συσκευών διασπαρμένων σε σχετικά περιορισμένη περιοχή και
συνδεδεμένων με μια σύνδεση επικοινωνίας, η οποία επιτρέπει σε
κάθε συσκευή να αλληλεπιδρά με οποιαδήποτε άλλη στο δίκτυο.

M
megabyte (MB): Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας δεδομένων που
ισοδυναμεί με 1024 kilobyte. Βλ. επίσης kilobyte (kB).
megahertz (MHz): Μονάδα μέτρησης της συχνότητας κυμάτων, που
ισούται με ένα εκατομμύριο κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Βλ. επίσης
Hertz (Hz).

O
OCR: Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (Optical Character Recognition).
Μια τεχνική ή μια συσκευή που χρησιμοποιεί λέιζερ ή φως στο
ορατό φάσμα συχνοτήτων για την αναγνώριση χαρακτήρων και
την εισαγωγή τους σε μια συσκευή αποθήκευσης.
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P
PCI: Διασύνδεση περιφερειακών λειτουργικών μερών (Peripheral
Component Interconnect). Πρότυπος δίαυλος διαμεταγωγής
δεδομένων των 32 bit.
pointing device: Οποιαδήποτε συσκευή, όπως το TouchPad ή ένα
ποντίκι, η οποία σας επιτρέπει να μετακινείτε το δείκτη στην οθόνη.

R
Read Only Memory (μνήμη μόνο για ανάγνωση - ROM): Μη πτητική
μνήμη στην οποία μπορεί να γίνει ανάγνωση αλλά όχι εγγραφή. Με
τον όρο "μη πτητική", εννοείται ότι οι πληροφορίες παραμένουν
στη μνήμη ROM ανεξαρτήτως εάν ο υπολογιστής τροφοδοτείται με
ρεύμα ή όχι. Αυτό το είδος μνήμης χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση του BIOS του υπολογιστή σας, στο οποίο
περιλαμβάνονται σημαντικές οδηγίες που διαβάζει ο υπολογιστής
όταν τον εκκινείτε. Δείτε επίσης BIOS, μνήμη. Σύγκρινε με μνήμη
RAM.
RGB: Κόκκινο, πράσινο και μπλε (Red, Green, Βlue). Συσκευή που
χρησιμοποιεί τρία σήματα εισόδου, καθένα από τα οποία
ενεργοποιεί ένα πυροβόλο ηλεκτρονίων για κάθε πρωτογενές
προσθετικό χρώμα (κόκκινο, πράσινο και μπλε), ή θύρα που
προορίζεται για χρήση τέτοιας συσκευής. Βλ. επίσης CRT.
RJ45: Υποδοχή/βύσμα τοπικού δικτύου (LAN).

S
S/P DIF: Ένα πρότυπο ψηφιακής διασύνδεσης για τον ήχο.
SCSI: Διασύνδεση Μικρών Συστημάτων Υπολογιστών (Small Computer
System Interface). Πρόκειται για μια πρότυπη διασύνδεση που
επιτρέπει τη σύνδεση διαφόρων περιφερειακών συσκευών.
SIO: Σειριακή είσοδος/έξοδος (Serial Input/Output) Η ηλεκτρονική
μεθοδολογία που ακολουθείται στη σειριακή μετάδοση δεδομένων.

T
Touch Pad: Συσκευή κατάδειξης που υπάρχει ενσωματωμένη στη θέση
για τις παλάμες, στον υπολογιστή TOSHIBA.
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U
USB: Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος (Universal Serial Bus). Ο όρος στην
παρένθεση είναι ακρωνύμιο του "Universal Serial Bus". Αυτή η
σειριακή διασύνδεση επιτρέπει στον υπολογιστή να επικοινωνεί με
περισσότερες από μία εξωτερικές συσκευές συνδεδεμένες σε
διάταξη αλυσίδας, οι οποίες είναι συνδεδεμένες στην ίδια θύρα του
υπολογιστή.

V
VGA: Πίνακας Γραφικών Οθόνης (Video Graphics Array). Πρόκειται για
έναν πρότυπο προσαρμογέα οθόνης που σας επιτρέπει να
εκτελείτε όλα τα δημοφιλή προγράμματα λογισμικού.

W
Wi-Fi®: Όρος-σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance που προκύπτει από τα
αρχικά των λέξεων Wireless Fidelity (Ασύρματη πισότητα) και
αποτελεί έναν άλλο όρο για το πρωτόκολλο επικοινωνίας
προκειμένου να επιτρέπεται η σύνδεση Ethernet με χρήση
συσκευών ασύρματης επικοινωνίας.
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Α

Fn + Esc (σίγαση ήχου), 5-3
Fn + F1 (άμεση προστασία), 5-3
Fn + F2 (λειτουργία
εξοικονόμησης ρεύματος), 5-3
Fn + F3 (λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης), 5-3
Fn + F4 (αδρανοποίηση), 5-4
Fn + F5 (επιλογή οθόνης), 5-4
Fn + F6 (μείωση φωτεινότητας
ενσωματωμένης οθόνης), 5-4
Fn + F7 (αύξηση φωτεινότητας
ενσωματωμένης οθόνης), 5-4
Fn + F8 (ρύθμιση ασύρματης
επικοινωνίας), 5-4
Fn + F9 (TouchPad), 5-4

Αδρανοποίηση, 1-14, 5-4
Ασύγχρονο πλήκτρο Fn, 5-5
Ασύρματης επικοινωνίας,
διακόπτης
ενδεικτική λυχνία, 4-41
Ασύρματο δίκτυο, 1-11
χρήση, 4-39

O
Oθόνη, ενσωματωμένη, 1-9

R
RAM γραφικών, 1-4

T
TOSHIBA ConfigFree, 1-18
Touch Pad, 1-9
Touchpad
θέση, 2-7
χρήση, 4-1

U
USB, θύρες, 1-9
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Β
Βίντεο, τρόποι λειτουργίας, B-2
Βοηθητικό πρόγραμμα
TOSHIBA HW Setup, 1-15

Δ
Δήλωση κλοπής στην
TOSHIBA, F-2
Διακόπτης ασύρματης
επικοινωνίας, 4-41
Δίσκοι αποκατάστασης, 3-12

Ε
Ελεγκτής γραφικών, 1-9
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία,
1-5
Επανεκκίνηση, 3-10
Επεξεργαστής, 1-2

Θ
Θύρες, 1-9
USB, 1-9
εξωτερικής οθόνης, 1-9
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Κ

Λίστα ελέγχου εξοπλισμού, 1-1

Καθαρισμός του υπολογιστή,
4-43
Κάρτα Express
αφαίρεση, 8-2
Κάρτα Express card, 8-1
εισαγωγή, 8-2
Καρτέλα "Πληκτρολόγιο", 1-9,
5-1
Κάρτες επέκτασης μνήμης
αφαίρεση, 8-9
εγκατάσταση, 8-7
Κατάσταση προσωρινής
απενεργοποίησης
αυτόματη μετάβαση του
συστήματος, 1-13
ρύθμιση, 3-6
Κλείδωμα προστασίας
προσάρτηση, 8-16

Μ

Λ
Λειτουργία
αυτόματος τερματισμός
λειτουργίας του
συστήματος, 6-16
έναρξη λειτουργίας, 3-5
έναρξη/ τερματισμός
λειτουργίας με το
άνοιγμα/ κλείσιμο
της
ενσωματωμένης
οθόνης, 1-13, 6-16
ενδεικτική λυχνία, 6-3
εντολή Αδρανοποίηση, 3-8
εντολή Προσωρινή
απενεργοποίηση,
3-6
εντολή Σβήσιμο, 3-6
συνθήκες, 6-1
τερματισμός λειτουργίας,
3-5
Λειτουργία προσωρινής
απενεργοποίησης, 1-14
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Μνήμη, 1-2
επέκταση, 1-19, 8-6
Μονάδα σκληρού δίσκου, 1-5
αυτόματη απενεργοποίηση,
1-13
Μονάδα σκληρού δίσκου
Αποκατάστασης, 3-11, 3-13
Μονάδες δισκέτας
χρήση, 4-15
Μόντεμ, 1-11, 4-35
αποσύνδεση, 4-38
επιλογή γεωγραφικής
περιφέρειας, 4-35
μενού ιδιοτήτων, 4-36
σύνδεση, 4-37
Μπαταρία
αντικατάσταση, 6-13
ενδεικτική λυχνία, 6-1
επιμήκυνση διάρκειας ζωής,
6-12
θέση, 2-6
παρακολούθηση
χωρητικότητας,
6-10
πρόσθετη, 8-10
προφυλάξεις ασφαλείας,
6-6
ρολόι πραγματικού χρόνου
(RTC), 1-5, 6-4
τρόπος λειτουργίας
εξοικονόμησης
ρεύματος, 1-13
τύποι, 6-3
φόρτιση, 6-9

Ο
Οθόνη
άνοιγμα, 3-4
αυτόματη απενεργοποίηση,
1-13
Eυρετήριο-2
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ελεγκτής, 1-9
ενσωματωμένη
αύξηση φωτεινότητας,
5-4
μείωση φωτεινότητας,
5-4
οθόνη, εξωτερική, 1-9, 8-11

Π
Πλήκτρα λειτουργιών, 5-2
Πλήκτρα υπέρθεσης, 1-12, 5-6
Πληκτρολόγιο
πλήκτρα γραφομηχανής,
5-1
πλήκτρα ειδικών
λειτουργιών των
Windows®, 5-5
πλήκτρα λειτουργιών
F1...F12, 5-2
πλήκτρα υπέρθεσης
ενεργοποίηση, 5-6
προσωρινή χρήση του
κανονικού
πληκτρολογίου
(με
ενεργοποιημέν
α τα πλήκτρα
υπέρθεσης),
5-7
τρόπος λειτουργίας
αριθμητικών
πλήκτρων, 5-6
προσομοίωση πλήκτρων
πληκτρολογίου
Enhanced, 5-2
συντομεύσεις, 5-3
Προβλήματα
USB, 9-18
ανάλυση, 9-2
ασύρματο δίκτυο, 9-23
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος,
9-4
εκκίνηση του συστήματος,
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9-4
εναλλασσόμενο ρεύμα, 9-5
ενσωματωμένη οθόνη, 9-9
εξωτερική οθόνη, 9-21
κάρτα ExpressCard, 9-25
κάρτα επέκτασης μνήμης,
9-21
λίστα ελέγχου υλικού και
συστήματος, 9-3
μονάδα DVD Super Multi,
9-10
μονάδα σκληρού δίσκου,
9-9
μόντεμ, 9-22
μπαταρία, 9-6
πληκτρολόγιο, 9-8
ρολόι πραγματικού χρόνου
(RTC), 9-8
συσκευή κατάδειξης, 9-16
σύστημα ήχου, 9-21
τερματισμός λειτουργίας
λόγω
υπερθέρμανσης,
9-5
τοπικό δίκτυο (LAN), 9-23
τροφοδοσία ρεύματος, 9-4
υποστήριξη της TOSHIBA,
9-25
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
ScrLock, 5-3
προσομοίωση πλήκτρων
πληκτρολογίου
Enhanced, 5-2
Προσαρμογέας δικτύου (LAN),
1-11, 4-41

Σ
Σύστημα ήχου, 1-10
υποδοχή ακουστικών
(S/P DIF), 1-10
υποδοχή μικροφώνου, 1-10
σύστημα ήχου
συντομεύσεις σίγασης, 5-3
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Τ
Τοπικό δίκτυο (LAN)
αποσύνδεση, 4-43
σύνδεση, 4-42
τύποι καλωδίων, 4-42
Τρόποι τερματισμού λειτουργίας
του υπολογιστή, 6-15
Τροφοδοτικό, 1-5
πρόσθετο, 1-19
σύνδεση, 3-2

Φ
Φροντίδα των μέσων
αποθήκευσης, 4-34
CD/DVD/HD DVD, 4-34

Χ
χαρακτήρες ASCII, 5-7
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