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iv Οδηγ�ς χρ	σης



Σηµαντικς  πληροϕορ�ες  για  την  ασϕ�λεια  

 

Σηµε�ωση  

Παρακαλο�µε  διαβ�στε  πρ%τα  τις  σηµαντικ�ς  πληροϕορ�ες  για  την  ασϕ�λεια.

 Οι  πληροϕορ�ες  αυτ�ς  µπορο�ν  να  σας  βοηθ	σουν  να  χρησιµοποιε�τε  τον  προσωπικ�  

σας  υπολογιστ	  ThinkCentre® 	 ThinkPad® µε  ασϕ�λεια.  Ακολουθ	στε  και  ϕυλ�ξτε  �λες  

τις  πληροϕορ�ες  που  παρ�χονται  µαζ�  µε  τον  υπολογιστ	  σας.  Οι  πληροϕορ�ες  που  

περι�χονται  σε  αυτ�  το  �γγραϕο  δεν  τροποποιο�ν  τους  �ρους  της  σ�µβασης  αγορ�ς  που  

συν�ψατε  ο�τε  τη  ∆	λωση  Περιορισµ�νης  Εγγ�ησης  της  Lenovo™. 

Η  ασϕ�λεια  των  πελατ%ν  µας  ε�ναι  σηµαντικ	.  Τα  προϊ�ντα  µας  ε�ναι  σχεδιασµ�να  να  

ε�ναι  ασϕαλ	  και  αποτελεσµατικ�.  Ωστ�σο,  οι  προσωπικο�  υπολογιστ�ς  ε�ναι  

ηλεκτρονικ�ς  συσκευ�ς.  Τα  καλ%δια  ρε�µατος,  οι  µετασχηµατιστ�ς  και  �λλα  

εξαρτ	µατ�  τους  µπορο�ν  να  δηµιουργ	σουν  κινδ�νους  που  θα  µπορο�σαν  να  �χουν  ως  

αποτ�λεσµα  την  πρ�κληση  τραυµατισµ%ν  	 ζηµι%ν,  ειδικ�  σε  περ�πτωση  κακ	ς  χρ	σης  

τους.  Για  να  µει%σετε  αυτο�ς  τους  κινδ�νους,  ακολουθ	στε  τις  οδηγ�ες  που  παρ�χονται  

µε  το  προϊ�ν  σας,  δ%στε  σηµασ�α  σε  �λες  τις  προειδοποι	σεις  που  υπ�ρχουν  στο  προϊ�ν  

και  στις  οδηγ�ες  λειτουργ�ας  και  διαβ�στε  προσεκτικ�  �λες  τις  πληροϕορ�ες  που  

περι�χονται  σε  αυτ�  το  �γγραϕο.  Ακολουθ%ντας  προσεκτικ�  τις  πληροϕορ�ες  που  

περι�χονται  σε  αυτ�  το  �γγραϕο  και  παρ�χονται  µε  το  προϊ�ν  σας,  µπορε�τε  να  

συµβ�λετε  στην  προστασ�α  σας  απ�  κινδ�νους  και  να  δηµιουργ	σετε  �να  ασϕαλ�στερο  

περιβ�λλον  εργασ�ας.  

Σηµε�ωση:   Οι  πληροϕορ�ες  αυτ�ς  περι�χουν  αναϕορ�ς  σε  µετασχηµατιστ�ς  και  

µπαταρ�ες.  Π�ραν  των  ϕορητ%ν  προσωπικ%ν  υπολογιστ%ν,  ορισµ�να  

προϊ�ντα  (π.χ.  ηχε�α  και  οθ�νες)  παρ�χονται  µε  εξωτερικο�ς  

µετασχηµατιστ�ς.  Αν  �χετε  �να  τ�τοιο  προϊ�ν,  οι  πληροϕορ�ες  αυτ�ς  

ισχ�ουν  για  το  προϊ�ν  σας.  Επιπρ�σθετα,  ο υπολογιστ	ς  σας  µπορε�  να  

περι�χει  µια  εσωτερικ	  µπαταρ�α  σε  µ�γεθος  νοµ�σµατος,  η οπο�α  

τροϕοδοτε�  µε  ηλεκτρικ�  ρε�µα  το  ρολ�ι  του  συστ	µατ�ς  σας  ακ�µα  και  

�ταν  ο υπολογιστ	ς  ε�ναι  αποσυνδεδεµ�νος.  Εποµ�νως  οι  πληροϕορ�ες  

σχετικ�  µε  την  ασϕ�λεια  των  µπαταρι%ν  ισχ�ουν  για  �λους  τους  

υπολογιστ�ς.  

Καταστ�σεις που πρπει να αντιµετωπ�ζονται �µεσα 

Τα  προϊ�ντα  µπορο�ν  να  υποστο�ν  ζηµι
ς  λ�γω  κακ ς  χρ σης    αµ
λειας.  Σε  ορισµ
νες  

περιπτ�σεις,  οι  ζηµι
ς  �σως  ε�ναι  τ�σο  σοβαρ
ς  �στε  το  προϊ�ν  να  µην  πρ
πει  να  

χρησιµοποιηθε�  ξαν#  
ως  �του  ελεγχθε�  και,  αν  ε�ναι  αναγκα�ο,  επισκευαστε�  απ�  

εξουσιοδοτηµ
νο  τεχνικ�.  

$πως  και  µε  κ#θε  ηλεκτρονικ  συσκευ ,  πρ
πει  να  προσ
χετε  το  προϊ�ν  �ταν  βρ�σκεται  

σε  λειτουργ�α.  Σε  πολ�  σπ#νιες  περιπτ�σεις,  µπορε�  να  αντιληϕθε�τε  µια  οσµ    να  

παρατηρ σετε  καπν�    σπ�θες  να  εξ
ρχονται  απ�  τον  υπολογιστ  σας.  Επ�σης,  µπορε�  να  

ακο�σετε   χους  που  υποδηλ�νουν  κ#ποιο  πρ�βληµα.  Οι  συνθ κες  αυτ
ς  �σως  απλ#  

σηµα�νουν  �τι  
χει  υποστε�  βλ#βη  κ#ποιο  εσωτερικ�  εξ#ρτηµα,  µε  ασϕαλ  και  ελεγχ�µενο  

τρ�πο.  &σως  �µως  υποδηλ�νουν  πιθαν�  πρ�βληµα  ασϕ#λειας.  Ωστ�σο,  µη  διακινδυν
ψετε  

και  µην  προσπαθ σετε  να  διαγν�σετε  το  πρ�βληµα  µ�νοι  σας.  

Ελ
γχετε  συχν#  τον  υπολογιστ  σας  και  τα  εξαρτ µατ#  του,  �στε  να  εντοπ�ζετε  τυχ�ν  

ζηµι
ς,  ϕθορ#    ενδε�ξεις  κινδ�νου.  Αν  υπ#ρχει  οποιαδ ποτε  αβεβαι�τητα  σχετικ#  µε  την  
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κατ#σταση  εν�ς  εξαρτ µατος,  µη  χρησιµοποι σετε  το  προϊ�ν.  Επικοινων στε  µε  το  

Κ
ντρο  Υποστ ριξης  Πελατ�ν    µε  τον  κατασκευαστ  του  προϊ�ντος  για  οδηγ�ες  σχετικ#  

µε  τον  
λεγχο  του  προϊ�ντος  και,  αν  ε�ναι  απαρα�τητο,  την  επισκευ  του.  

Στη  σπ#νια  περ�πτωση  που  παρατηρ σετε  οποιαδ ποτε  απ�  τις  συνθ κες  που  αναϕ
ρονται  

παρακ#τω,    αν  
χετε  οποιεσδ ποτε  ανησυχ�ες  σχετικ#  µε  την  ασϕ#λεια  του  προϊ�ντος,  

σταµατ στε  να  το  χρησιµοποιε�τε  και  αποσυνδ
στε  το  απ�  την  πρ�ζα  και  απ�  τις  

τηλεϕωνικ
ς  γραµµ
ς  
ως  �του  επικοινων σετε  µε  το  Κ
ντρο  Υποστ ριξης  για  

περισσ�τερες  οδηγ�ες.  Βλ.  “Πηγ
ς  πληροϕορι�ν”  στη  σελ�δα  xiii.  

v   Καλ%δια  ρε�µατος,  ϕις,  µετασχηµατιστ�ς,  επεκτ�σεις  καλωδ�ων,  συσκευ�ς  

προστασ�ας  απ�  υπ�ρταση  	 τροϕοδοτικ�  που  �χουν  κοπε�,  ραγ�σει,  σπ�σει  	 υποστε�  

ζηµ�ες.  

v   Ενδε�ξεις  υπερθ�ρµανσης,  καπνο�,  σπ�θας  	 ϕωτι�ς.  

v   Ζηµι�ς  σε  µια  µπαταρ�α  (�πως  ρωγµ�ς  	 παραµ�ρϕωση),  αποϕ�ρτιση  µπαταρ�ας  	 

συσσ%ρευση  ξ�νων  ουσι%ν  επ�νω  στη  µπαταρ�α.  

v   Περ�εργοι  	χοι  	 δυνατ	  οσµ	  προερχ�µενη  απ�  το  προϊ�ν.  

v   Ενδε�ξεις  �τι  �χει  χυθε�  υγρ�  	 �χει  π�σει  κ�ποιο  αντικε�µενο  επ�νω  στον  

υπολογιστ	,  το  καλ%διο  ρε�µατος  	 το  µετασχηµατιστ	.  

v   >κθεση  του  υπολογιστ	,  του  καλωδ�ου  ρε�µατος  	 του  µετασχηµατιστ	  σε  νερ�.  

v   Πτ%ση  του  προϊ�ντος  	 �λλες  ζηµι�ς  στο  προϊ�ν.  

v   Μη  κανονικ	  λειτουργ�α  του  προϊ�ντος  παρ�  τη  χρ	ση  του  σ�µϕωνα  µε  τις  οδηγ�ες  

λειτουργ�ας.

Σηµε�ωση:   Αν  παρατηρ	σετε  τ�τοιες  συνθ	κες  σε  προϊ�ν  (π.χ.  µια  επ�κταση  καλωδ�ου)  

που  δεν  �χει  κατασκευαστε�  απ�  	 για  τη  Lenovo,  σταµατ	στε  να  

χρησιµοποιε�τε  αυτ�  το  προϊ�ν  �ως  �του  επικοινων	σετε  µε  τον  

κατασκευαστ	  του  προϊ�ντος  για  περαιτ�ρω  οδηγ�ες,  	 �ως  �του  

προµηθευτε�τε  κατ�λληλο  προϊ�ν  αντικατ�στασης.  

Γενικς οδηγ�ες ασϕ�λειας 

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

και  πρ�κλησης  ζηµι%ν.  

Επισκευ� 

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

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

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

συγκεκριµ�νου  προϊ�ντος.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αν  και  δεν  υπ�ρχουν  κινητ�  µ�ρη  στον  υπολογιστ	  αϕο�  αποσυνδ�σετε  το  καλ%διο  

ρε�µατος,  οι  ακ�λουθες  ειδοποι	σεις  ε�ναι  απαρα�τητες  για  λ�γους  πιστοπο�ησης  UL.  
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Κ�νδυνος  

  

 

Επικ�νδυνα  κινητ#  µ
ρη.  Αποϕ�γετε  την  επαϕ  µε  τα  δ#χτυλ#  σας  και  µε  #λλα  µ
ρη  

του  σ�µατος.  

 

 

Προσοχ  

  

 

Προτο�  ξεκιν σετε  την  αντικατ#σταση  µον#δων  CRU,  κλε�στε  τον  υπολογιστ  και  

περιµ
νετε  τρ�α  
ως  π
ντε  λεπτ#  µ
χρι  να  µειωθε�  η θερµοκρασ�α  στο  εσωτερικ�  του  

υπολογιστ  πριν  ανο�ξετε  το  κ#λυµµα.

Καλ�δια ρε!µατος και µετασχηµατιστς 

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

απ�  τον  κατασκευαστ	  του  προϊ�ντος.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προκαλ�σει  υπερθ�ρµανση.  

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

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

ασϕ�λεια  στις  υποδοχ�ς.  

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

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

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

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

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

οποιεσδ	ποτε  ϕθορ�ς.  

Επεκτ�σεις καλωδ�ων και σχετικς συσκευς 

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

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

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

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

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

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

Φις και πρ�ζες 

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

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

ηλεκτρολ�γο.  

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

τον  κατασκευαστ	  για  να  το  αντικαταστ	σετε.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

συµβουλευτε�τε  �ναν  ηλεκτρολ�γο.  

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

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

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

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

Μπαταρ�ες 

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

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

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

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

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

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

αντικαθ�στανται  µ�νο  µε  εγκεκριµ�νες  µπαταρ�ες.  

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

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

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

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

προϊ�ντος.  

Η  κακ	  χρ	ση  	 ο κακ�ς  χειρισµ�ς  µπαταρι%ν  µπορε�  να  προκαλ�σει  υπερθ�ρµανση  

της  µπαταρ�ας,  η οπο�α  µπορε�  να  �χει  ως  αποτ�λεσµα  την  �κλυση  αερ�ων  	 ϕλ�γας  απ�  
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τη  µπαταρ�α.  Αν  η µπαταρ�α  σας  �χει  υποστε�  βλ�βη  	 αν  παρατηρ	σετε  οποιαδ	ποτε  

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

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

µπαταρ�ας.  

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

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

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

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

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

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

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

Θερµ�τητα και εξαερισµ�ς προϊ�ντος 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αυτ�  τα  εξαρτ	µατα.

Πρ�πει  να  ελ�γχετε  τον  επιτραπ�ζιο  υπολογιστ	  σας  για  συσσ%ρευση  σκ�νης  κ�θε  

τρεις  µ	νες.  Πριν  απ�  τον  �λεγχο,  απενεργοποι	στε  τον  υπολογιστ	  και  αποσυνδ�στε  

το  καλ%διο  παροχ	ς  ρε�µατος  απ�  την  πρ�ζα.  Στη  συν�χεια,  αϕαιρ�στε  τη  σκ�νη  απ�  τα  

ανο�γµατα  εξαερισµο�  καθ%ς  και  απ�  τις  οπ�ς  στην  πρ�σοψη.  Ε�ν  παρατηρ	σετε  

συσσ%ρευση  σκ�νης  στο  εξωτερικ�  του  υπολογιστ	,  πρ�πει  να  ελ�γξετε  και  το  

εσωτερικ�  του  υπολογιστ	  και  αν  αϕαιρ�σετε  τη  σκ�νη  απ�  την  ψ�κτρα,  τα  ανο�γµατα  

εξαερισµο�  του  τροϕοδοτικο�  και  τους  ανεµιστ	ρες.  Πριν  ανο�ξετε  το  κ�λυµµα  του  

υπολογιστ	  απενεργοποι	στε  τον  υπολογιστ	  και  αποσυνδ�στε  το  καλ%διο  παροχ	ς  

ρε�µατος.  Ε�ν  ε�ναι  δυνατ�ν,  αποϕ�γετε  τη  χρ	ση  του  υπολογιστ	  σε  σηµε�α  �που  

παρατηρε�ται  ιδια�τερη  αυξηµ�νη  κινητικ�τητα.  Ε�ν  αυτ�  δεν  ε�ναι  δυνατ�,  θα  πρ�πει  

να  ελ�γχετε  και,  αν  ε�ναι  απαρα�τητο,  να  καθαρ�ζετε  τον  υπολογιστ	  σας  συχν�τερα.  

Για  την  ασϕ�λει�  σας  και  για  τη  βελτιστοπο�ηση  της  απ�δοσης  του  υπολογιστ	,  να  

πα�ρνετε  π�ντα  τις  ακ�λουθες  βασικ�ς  προϕυλ�ξεις  �σον  αϕορ�  τον  επιτραπ�ζιο  

υπολογιστ	:  

v   Yταν  ο υπολογιστ	ς  ε�ναι  συνδεδεµ�νος  σε  πρ�ζα  παροχ	ς  ρε�µατος,  να  διατηρε�τε  

το  κ�λυµµα  του  κλειστ�.  

v   Να  ελ�γχετε  συχν�  το  περ�βληµα  του  υπολογιστ	  για  συσσ%ρευση  σκ�νης.  

v   Να  αϕαιρε�τε  τη  σκ�νη  απ�  τα  ανο�γµατα  εξαερισµο�  καθ%ς  και  απ�  τις  οπ�ς  στην  

πρ�σοψη.  Σε  σηµε�α  µε  ιδια�τερη  κινητικ�τητα  και  υψηλ	  συσσ%ρευση  σκ�νης,  

απαιτε�ται  συχν�τερος  καθαρισµ�ς.  

v   Μην  αποκ�ψετε  και  µην  περιορ�σετε  τη  ρο	  του  α�ρα  µπροστ�  απ�  τον  υπολογιστ	.  

v   Μην  ϕρ�ξετε  τα  ανο�γµατα  εξαερισµο�  στο  π�σω  µ�ρος  του  υπολογιστ	.  
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v   Μην  αποθηκε�ετε  και  µη  χρησιµοποιε�τε  τον  υπολογιστ	  µ�σα  σε  �πιπλα  καθ%ς  �τσι  

αυξ�νεται  ο κ�νδυνος  υπερθ�ρµανσης.  

v   Η  θερµοκρασ�α  της  ρο	ς  του  α�ρα  στο  εσωτερικ�  του  υπολογιστ	  δεν  πρ�πει  να  

υπερβα�νει  τους  35°  C.  

v   Μη  χρησιµοποιε�τε  συσκευ�ς  ϕιλτραρ�σµατος  α�ρα  που  δεν  �χουν  σχεδιαστε�  για  το  

ThinkCentre.

Ασϕ�λεια των µον�δων CD και DVD 

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

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

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

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

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

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

πηγ�ς  θερµ�τητας.  

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

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

	 στη  θ	κη  τους.  

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

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

ζηµι�ς.

Πρ�σθετες πληροϕορ�ες για την ασϕ�λεια 

 

 

Κ�νδυνος  

Το  ηλεκτρικ�  ρε�µα  στα  καλ�δια  ρε�µατος,  τηλεϕ�νου  και  επικοινων�ας  ε�ναι  

επικ�νδυνο.

 Για  να  αποϕ�γετε  πιθαν�  κ�νδυνο  ηλεκτροπληξ�ας:  

v   Αποϕ�γετε  τη  σ�νδεση    αποσ�νδεση  καλωδ�ων  καθ�ς  και  την  εγκατ#σταση,  

συντ ρηση    αλλαγ  σ�νθεσης  του  προϊ�ντος  κατ#  τη  δι#ρκεια  καταιγ�δας.  

v   Συνδ
στε  �λα  τα  καλ�δια  ρε�µατος  σε  σωστ#  καλωδιωµ
νη  και  γειωµ
νη  ηλεκτρικ  

πρ�ζα.  

v   Συνδ
στε  σε  σωστ#  καλωδιωµ
νες  πρ�ζες  οποιονδ ποτε  εξοπλισµ�  πρ�κειται  να  

συνδεθε�  µε  το  προϊ�ν.  

v   Χρησιµοποι στε  µ�νο  το  
να  χ
ρι,  �που  ε�ναι  δυνατ�ν,  για  τη  σ�νδεση    αποσ�νδεση  

καλωδ�ων  σ µατος.  

v   Ποτ
  µη  θ
τετε  σε  λειτουργ�α  οποιονδ ποτε  εξοπλισµ�  �ταν  υπ#ρχουν  ενδε�ξεις  

πυρκαγι#ς,  νερο�    δοµικ�ν  ζηµι�ν.  

v   Αποσυνδ
στε  τα  συνδεδεµ
να  καλ�δια  ρε�µατος,  συστ µατα  τηλεπικοινων�ας,  δ�κτυα  

και  modem  πριν  ανο�ξετε  τα  καλ�µµατα  της  συσκευ ς,  εκτ�ς  αν  ζητε�ται  να  πρ#ξετε  

διαϕορετικ#  στις  οδηγ�ες  εγκατ#στασης  και  ρ�θµισης.  

v   $ταν  τοποθετε�τε,  µετακινε�τε    ανο�γετε  τα  καλ�µµατα  του  προϊ�ντος    

προσαρτηµ
νων  συσκευ�ν,  πρ
πει  να  συνδ
ετε  και  να  αποσυνδ
ετε  τα  καλ�δια  µε  τον  

τρ�πο  που  περιγρ#ϕεται  στον  παρακ#τω  π�νακα.
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Σ�νδεση:  

1.   Κλε�στε  �λους  τους  διακ�πτες.  

2.   Συνδ�στε  πρ%τα  �λα  τα καλ%δια  στις  

συσκευ�ς.  

3.   Συνδ�στε  τα καλ%δια  σ	µατος  στις  

υποδοχ�ς.  

4.   Συνδ�στε  τα καλ%δια  ρε�µατος  στην  πρ�ζα.  

5.   Αν�ψτε  τη συσκευ	.  

Αποσ�νδεση:  

1.   Κλε�στε  �λους  τους  διακ�πτες.  

2.   Αποσυνδ�στε  πρ%τα  τα καλ%δια  ρε�µατος  

απ�  την  πρ�ζα.  

3.   Αποσυνδ�στε  τα καλ%δια  σ	µατος  απ�  τις 

υποδοχ�ς.  

4.   Αποσυνδ�στε  �λα  τα καλ%δια  απ�  τις 

συσκευ�ς.

  

Σηµε�ωση σχετικ� µε τη µπαταρ�α λιθ�ου 

 

 

Προσοχ  

Κ�νδυνος  
κρηξης  σε  περ�πτωση  εσϕαλµ
νης  αντικατ#στασης  της  µπαταρ�ας.  

 Yταν  αντικαθιστ�τε  τη  µπαταρ�α,  χρησιµοποιε�τε  µ�νο  µπαταρ�α  µε  Part  Number  

33F8354  	 µπαταρ�α  ισοδ�ναµου  τ�που  προτειν�µενη  απ�  τον  κατασκευαστ	.  Η  

µπαταρ�α  περι�χει  λ�θιο  και  µπορε�  να  εκραγε�  αν  η χρ	ση,  ο χειρισµ�ς  	 η απ�ρριψ	  

της  δεν  γ�νει  µε  το  σωστ�  τρ�πο.  

Μην:  

v   Την  πετ�ξετε  	 τη  βυθ�σετε  σε  νερ�  

v   Τη  θερµ�νετε  σε  θερµοκρασ�α  µεγαλ�τερη  των  100°C  

v   Την  επισκευ�σετε  	 την  αποσυναρµολογ	σετε

Η  απ�ρριψη  της  µπαταρ�ας  πρ�πει  να  γ�νεται  σ�µϕωνα  µε  τις  τοπικ�ς  διατ�ξεις  	 

κανονισµο�ς.  

Πληροϕορ�ες σχετικ� µε την ασϕ�λεια του modem 

 

 

Προσοχ  

Για  να  µει�σετε  τον  κ�νδυνο  πυρκαγι#ς,  χρησιµοποιε�τε  µ�νο  καλ�διο  τηλεϕωνικ ς  

επικοινων�ας  Αρ.  26  AWG    µεγαλ�τερο  (παχ�τερο).  

 Για  να  ελαττ%σετε  τον  κ�νδυνο  πυρκαγι�ς,  ηλεκτροπληξ�ας  	 τραυµατισµο�  κατ�  τη  

χρ	ση  τηλεϕωνικο�  εξοπλισµο�,  τηρε�τε  π�ντα  τις  βασικ�ς  προϕυλ�ξεις,  �πως:  

v   Ποτ�  µην  εγκαθιστ�τε  τηλεϕωνικ�  καλ%δια  κατ�  τη  δι�ρκεια  καταιγ�δας.  

v   Ποτ�  µην  εγκαθιστ�τε  υποδοχ�ς  τηλεϕωνικ%ν  γραµµ%ν  σε  τοποθεσ�ες  �που  

επικρατε�  υγρασ�α,  εκτ�ς  αν  η υποδοχ	  ε�ναι  ειδικ�  σχεδιασµ�νη  για  τ�τοιες  

τοποθεσ�ες.  

v   Ποτ�  µην  αγγ�ζετε  µη  µονωµ�να  τηλεϕωνικ�  καλ%δια  	 ακροδ�κτες,  εκτ�ς  αν  η 

τηλεϕωνικ	  γραµµ	  �χει  αποσυνδεθε�  απ�  το  δ�κτυο.  

v   Η  εγκατ�σταση  	 τροποπο�ηση  τηλεϕωνικ%ν  γραµµ%ν  απαιτε�  προσοχ	.  

v   Αποϕε�γετε  τη  χρ	ση  τηλεϕ%νων  (εκτ�ς  αν  ε�ναι  ασ�ρµατου  τ�που)  κατ�  τη  δι�ρκεια  

καταιγ�δας.  Ενδ�χεται  να  υπ�ρχει  µικρ�ς  κ�νδυνος  ηλεκτροπληξ�ας  απ�  κεραυν�.  

v   Σε  περ�πτωση  διαρρο	ς  αερ�ου,  µη  χρησιµοποι	σετε  τηλ�ϕωνο  στο  χ%ρο  της  

διαρρο	ς  για  να  την  αναϕ�ρετε.
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∆�λωση σχετικ� µε τις προδιαγραϕς των συσκευ�ν laser 

Ορισµ�να  µοντ�λα  προσωπικ%ν  υπολογιστ%ν  περιλαµβ�νουν  ενσωµατωµ�νη  µον�δα  

CD-ROM  	 DVD-ROM.  Οι  µον�δες  CD-ROM  και  DVD-ROM  πωλο�νται  επ�σης  χωριστ�  

ως  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς.  Οι  µον�δες  CD-ROM  και  DVD-ROM  ε�ναι  συσκευ�ς  laser.  Οι  

µον�δες  αυτ�ς  ε�ναι  πιστοποιηµ�νες  στις  ΗΠΑ  ως  προϊ�ντα  που  καλ�πτουν  τις  

απαιτ	σεις  του  Κ%δικα  Οµοσπονδιακ%ν  Κανονισµ%ν  21  του  Υπουργε�ου  Υγε�ας  και  

Ανθρωπ�νων  Υπηρεσι%ν  (DHHS  21  CFR)  και  συγκεκριµ�να  του  Υποκεϕαλα�ου  J για  

προϊ�ντα  laser  Κατηγορ�ας  1. Εκτ�ς  ΗΠΑ,  οι  µον�δες  αυτ�ς  ε�ναι  πιστοποιηµ�νες  ως  

προϊ�ντα  που  καλ�πτουν  τις  απαιτ	σεις  των  κανονισµ%ν  IEC  825  και  CENELEC  EN  60  

825  για  προϊ�ντα  laser  Κατηγορ�ας  1.  

Σηµει%νονται  τα  ακ�λουθα  σχετικ�  µε  την  εγκατ�σταση  µον�δας  CD-ROM  	 

DVD-ROM:  

 

 

Προσοχ  

Η  χρ ση  κουµπι�ν  και  ρυθµιστικ�ν  και  η εκτ
λεση  διαδικασι�ν  µε  τρ�πο  

διαϕορετικ�  απ�  τον  περιγραϕ�µενο,  µπορε�  να  προκαλ
σει  την  
κθεση  σε  

επικ�νδυνη  ακτινοβολ�α.

 Η  αϕα�ρεση  των  καλυµµ�των  της  µον�δας  CD-ROM  	 DVD-ROM  µπορε�  να  �χει  ως  

αποτ�λεσµα  την  �κθεση  σε  επικ�νδυνη  ακτινοβολ�α  laser.  ∆εν  υπ�ρχουν  στο  εσωτερικ�  

της  µον�δας  CD-ROM  	 DVD-ROM  εξαρτ	µατα  των  οπο�ων  µπορε�  να  γ�νει  συντ	ρηση.  

Μην  αϕαιρε�τε  τα  καλ�µµατα  της  µον#δας.  

Ορισµ�νες  µον�δες  CD-ROM  και  DVD-ROM  περι�χουν  ενσωµατωµ�νη  δ�οδο  laser  

Κατηγορ�ας  3Α  	 Κατηγορ�ας  3Β.  ∆ιαβ�στε  την  ακ�λουθη  δ	λωση.  

 

 

Κ�νδυνος  

Υπ#ρχει  ακτινοβολ�α  laser  �ταν  ε�ναι  ανοικτ�.  Μην  κοιτ#τε  στην  κατε�θυνση  της  

δ
σµης,  µην  κοιτ#τε  απευθε�ας  µε  οπτικ#  �ργανα  και  αποϕε�γετε  την  #µεση  
κθεση  

στη  δ
σµη.

∆�λωση σχετικ� µε το τροϕοδοτικ� 

Ποτ�  µην  αϕαιρε�τε  το  κ�λυµµα  εν�ς  τροϕοδοτικο�  	 οποιουδ	ποτε  εξαρτ	µατος  στο  

οπο�ο  υπ�ρχει  η ακ�λουθη  ετικ�τα.  

  

 

Στο  εσωτερικ�  οποιασδ	ποτε  συσκευ	ς  στην  οπο�α  ε�ναι  επικολληµ�νη  αυτ	  η ετικ�τα  

υπ�ρχουν  επικ�νδυνα  επ�πεδα  ηλεκτρικ	ς  τ�σης,  ρε�µατος  και  εν�ργειας.  ∆εν  υπ�ρχουν  

στο  εσωτερικ�  αυτ%ν  των  συσκευ%ν  εξαρτ	µατα  των  οπο�ων  µπορε�  να  γ�νει  

συντ	ρηση.  Αν  υποψι�ζεστε  �τι  υπ�ρχει  πρ�βληµα  µε  κ�ποιο  απ�  αυτ�  τα  εξαρτ	µατα,  

επικοινων	στε  µε  �ναν  ειδικευµ�νο  τεχνικ�.  
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Επισκ�πηση  

Σας  ευχαριστο�µε  που  επιλ�ξετε  αυτ�  τον  υπολογιστ	.  Ο υπολογιστ	ς  σας  

περιλαµβ�νει  πολλ�ς  απ�  τις  τελευτα�ες  εξελ�ξεις  στην  τεχνολογ�α  προσωπικ%ν  

υπολογιστ%ν  και  µπορε�τε  ε�κολα  να  τον  αναβαθµ�ζετε  αν�λογα  µε  τις  αν�γκες  σας.  

Η  προσθ	κη  προαιρετικ%ν  συσκευ%ν  στον  υπολογιστ	  σας  ε�ναι  �νας  ε�κολος  τρ�πος  

α�ξησης  των  δυνατοτ	των  του.  Στην  παρο�σα  �κδοση  περιλαµβ�νονται  οδηγ�ες  για  την  

εγκατ�σταση  προαιρετικ%ν  συσκευ%ν.  Για  να  εγκαταστ	σετε  µια  προαιρετικ	  συσκευ	,  

ακολουθ	στε  τις  παρο�σες  οδηγ�ες  καθ%ς  και  τις  οδηγ�ες  που  παρ�χονται  µε  τη  

συσκευ	.  

Πηγς πληροϕορι�ν 

Ο  Οδηγ�ς  Αναϕορς  που  παρ�χεται  µε  τον  υπολογιστ	  σας  περι�χει  πληροϕορ�ες  για  

την  εγκατ�σταση  του  υπολογιστ	  και  την  �ναρξη  του  λειτουργικο�  συστ	µατος.  

Περι�χει  επ�σης  πληροϕορ�ες  για  την  επ�λυση  βασικ%ν  προβληµ�των,  διαδικασ�ες  

αποκατ�στασης  λογισµικο�,  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  το  π%ς  µπορε�τε  να  ζητ	σετε  

βο	θεια  	 τεχνικ	  υποστ	ριξη  καθ%ς  και  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  εγγ�ηση.  

Το  πρ�γραµµα  ThinkVantage™ Productivity  Center  στην  επιϕ�νεια  εργασ�ας  σας  παρ�χει  

πρ�σβαση  σε  πρ�σθετες  πληροϕορ�ες  για  τον  υπολογιστ	  σας.  

Αν  �χετε  πρ�σβαση  στο  Internet,  µπορε�τε  να  βρε�τε  τις  τελευτα�ες  πληροϕορ�ες  για  τον  

υπολογιστ	  σας  στο  World  Wide Web.  

Μπορε�τε  να  βρε�τε  τις  ακ�λουθες  πληροϕορ�ες:  

v   Οδηγ�ες  για  την  αϕα�ρεση  και  εγκατ�σταση  Μον�δων  Αντικαθιστ%µενων  απ�  τον  

Πελ�τη  (Customer  Replaceable  Units  - CRU)  

v   ∆ηµοσιε�σεις  

v   Πληροϕορ�ες  για  την  αντιµετ%πιση  προβληµ�των  

v   Πληροϕορ�ες  για  εξαρτ	µατα  

v   Προγρ�µµατα  οδ	γησης  και  �λλα  προγρ�µµατα  προς  µεταϕ�ρτωση  

v   ∆ιασυνδ�σεις  µε  �λλες  χρ	σιµες  πηγ�ς  πληροϕορι%ν  

v   Λ�στα  τηλεϕ%νων  υποστ	ριξης

Μπορε�τε  να  βρε�τε  αυτ�ς  τις  πληροϕορ�ες  στην  ιστοσελ�δα  http://www.lenovo.com/
think/support/  
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Κεϕ�λαιο  1.  Εγκατ�σταση  προαιρετικ�ν  συσκευ�ν  

  

 

Σε  αυτ�  το  κεϕ�λαιο  παρ�χεται  µια  σ�ντοµη  εισαγωγ	  στις  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  και  

αναβαθµ�σεις  που  ε�ναι  διαθ�σιµες  για  τον  υπολογιστ	  σας.  Μπορε�τε  να  επεκτε�νετε  

τις  δυνατ�τητες  του  υπολογιστ	  σας  προσθ�τοντας  µν	µη,  µον�δες  	 προσαρµογε�ς  

(″κ�ρτες″).  Για  να  εγκαταστ	σετε  µια  προαιρετικ	  συσκευ	,  ακολουθ	στε  τις  παρο�σες  

οδηγ�ες  καθ%ς  και  τις  οδηγ�ες  που  παρ�χονται  µε  τη  συσκευ	.  

 

 

Σηµαντικ�  

Πριν  εγκαταστ	σετε  	 αϕαιρ�σετε  οποιαδ	ποτε  προαιρετικ	  συσκευ	,  διαβ�στε  

τις  “Σηµαντικ�ς  πληροϕορ�ες  για  την  ασϕ�λεια”  στη  σελ�δα  v. Στις  πληροϕορ�ες  

αυτ�ς  προτε�νονται  µ�τρα  προϕ�λαξης  και  παρ�χονται  οδηγ�ες  που  θα  σας  

βοηθ	σουν  να  εργαστε�τε  µε  ασϕ�λεια.

Σηµε�ωση:   Χρησιµοποι στε  µ�νο  εξαρτ µατα  που  παρ
χονται  απ�  τη  Lenovo. 

Χαρακτηριστικ� 

Στην  εν�τητα  αυτ	  παρ�χεται  µια  επισκ�πηση  των  χαρακτηριστικ%ν  του  υπολογιστ	  

και  του  προεγκατεστηµ�νου  λογισµικο�  που  περι�χει.  

 

 

Πληροϕορ�ες  συστ µατος  

Οι  ακ�λουθες  πληροϕορ�ες  αϕορο�ν  δι�ϕορα  µοντ�λα.  Για  να  δε�τε  πληροϕορ�ες  

για  το  συγκεκριµ�νο  µοντ�λο  σας,  χρησιµοποι	στε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility.  

Ανατρ�ξτε  στο  Κεϕ�λαιο  2,  “Χρ	ση  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility”,  στη  σελ�δα  

27.
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Μικροεπεξεργαστ ς  

v   Επεξεργαστ	ς  Intel® Pentium® 4 µε  τεχνολογ�α  HyperThreading  

v   Επεξεργαστ	ς  Pentium  D 

v   Επεξεργαστ	ς  Intel  Celeron® D  

v   Εσωτερικ	  λανθ�νουσα  µν	µη  (cache)  (ποικ�λλει  αν�λογα  µε  τον  τ�πο/µοντ�λο)

Μν µη  

v   Υποστ	ριξη  για  δ�ο  µον�δες  µν	µης  DDR  DIMM  (double  data  rate  dual  inline  memory  

modules)  

v   Μν	µη  flash  6 Mbit  για  τα  προγρ�µµατα  συστ	µατος

Εσωτερικ
ς  µον#δες  

v   Μον�δα  δισκ�τας  3,5  ιντσ%ν,  µισ	ς  �ντσας  (λεπτ	)  (ορισµ�να  µοντ�λα)  

v   Εσωτερικ	  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  SATA (Serial  Advanced  Technology  Attachment)  

v   Μον�δα  οπτικο�  δ�σκου  (ορισµ�να  µοντ�λα)

Υποσ�στηµα  γραϕικ�ν  

v   Ενσωµατωµ�νος  ελεγκτ	ς  γραϕικ%ν  για  µια  οθ�νη  VGA  (Video  Graphics  Array)  

v   Intel  Graphics  Media  Accelerator  950  µε  υποστ	ριξη  διπλ	ς  οθ�νης

Υποσ�στηµα   χου  

Ο  ενσωµατωµ�νος  ελεγκτ	ς  	χου  HD  παρ�χει  τ�σσερες  υποδοχ�ς  για  συσκευ�ς  	χου.  

v   Υποδοχ�ς  µικροϕ%νου  και  ακουστικ%ν  στην  πρ�σοψη  του  υπολογιστ	  

v   Υποδοχ�ς  εισερχ�µενης  και  εξερχ�µενης  γραµµ	ς  στην  π�σω  πλευρ�  του  υπολογιστ	  

v   Μονοϕωνικ�  εσωτερικ�  ηχε�ο  (ορισµ�να  µοντ�λα)

Συνδεσιµ�τητα  

v   Ενσωµατωµ�νος  ελεγκτ	ς  Ethernet  10/100/1000  Mbps  (ορισµ�να  µοντ�λα)  

v   Peripheral  Component  Interconnect  (PCI)  V.90  Data/Fax  modem  (ορισµ�να  µοντ�λα)

Λειτουργ�ες  διαχε�ρισης  συστ µατος  

v   RPL  (Remote  Program  Load)  και  DHCP  (Dynamic  Host  Configuration  Protocol)  

v   Wake  on  LAN® 

v   Wake  on  Ring  (στο  πρ�γραµµα  Setup  Utility,  η λειτουργ�α  αυτ	  ονοµ�ζεται  Serial  Port  

Ring  Detect  για  εξωτερικ�  modem)  

v   ∆ιαχε�ριση  εξ  αποστ�σεως  (Remote  Administration)  

v   Αυτ�µατη  εκκ�νηση  

v   BIOS  και  λογισµικ�  System  Management  (SM)  

v   ∆υνατ�τητα  αποθ	κευσης  των  αποτελεσµ�των  της  διαδικασ�ας  ελ�γχου  υλικο�  

εξοπλισµο�  POST  (power-on  self  test)

Υποδοχ
ς  εισ�δου/εξ�δου  

v   Θ�ρα  25  ακ�δων  ECP/EPP  (Extended  Capabilities  Port/Extended  Parallel  Port) 

v   ∆�ο  σειριακ�ς  υποδοχ�ς  9 ακ�δων  

v   Οκτ%  υποδοχ�ς  USB  (δ�ο  στην  πρ�σοψη  και  �ξι  στην  π�σω  πλευρ�  του  υπολογιστ	)  

v   Τυπικ	  υποδοχ	  σ�νδεσης  ποντικιο�  

v   Τυπικ	  υποδοχ	  σ�νδεσης  πληκτρολογ�ου  

v   Υποδοχ	  Ethernet  
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v   Υποδοχ	  σ�νδεσης  οθ�νης  VGA  

v   ∆�ο  υποδοχ�ς  για  συσκευ	  	χου  (εισερχ�µενη  και  εξερχ�µενη  γραµµ	)  στην  π�σω  

πλευρ�  

v   ∆�ο  υποδοχ�ς  για  συσκευ	  	χου  (µικρ�ϕωνο  και  ακουστικ�)  στην  πρ�σοψη

Θ
σεις  επ
κτασης  

v   Τρεις  θ	κες  µον�δων  

v   Μ�α  υποδοχ	  για  κ�ρτα  PCI  32-bit  

v   Μ�α  υποδοχ	  για  κ�ρτα  PCI  Express  x1

Παροχ  ρε�µατος  

v   Τροϕοδοτικ�  230  Watt  µε  διακ�πτη  επιλογ	ς  τ�σης  

v   Αυτ�µατη  εναλλαγ	  συχν�τητας  εισ�δου  50/60  Hz  

v   Υποστ	ριξη  APM  (Advanced  Power  Management)  

v   Υποστ	ριξη  ACPI  (Advanced  Configuration  and  Power  Interface)

Μηχανισµο�  ασϕ#λισης  

v   Κωδικο�  πρ�σβασης  χρ	στη  και  διαχειριστ	  για  την  πρ�σβαση  στο  BIOS  

v   Υποστ	ριξη  για  την  προσθ	κη  κλειδαρι�ς  Kensington  

v   Πληκτρολ�γιο  µε  µηχανισµ�  αν�γνωσης  δακτυλικο�  αποτυπ%µατος  (ανατρ�ξτε  στο  

ThinkVantage  Productivity  Center  για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες)  

v   >λεγχος  της  σειρ�ς  εκκ�νησης  

v   Εκκ�νηση  χωρ�ς  µον�δα  δισκ�τας,  πληκτρολ�γιο  	 ποντ�κι  

v   Εκκ�νηση  χωρ�ς  παρακολο�θηση  

v   Περιορισµ�ς  χρ	σης  δισκετ%ν  και  σκληρ%ν  δ�σκων  

v   >λεγχος  Ι/Ο  σειριακ%ν  και  παρ�λληλων  θυρ%ν  

v   Ασϕ�λεια  πρ�σβασης  αν�  συσκευ	  (Security  Profile  by  Device)

Προεγκατεστηµ
νο  λογισµικ�
Ο  υπολογιστ	ς  σας  µπορε�  να  περι�χει  προεγκατεστηµ�νο  λογισµικ�.  Στην  περ�πτωση  

αυτ	  περιλαµβ�νει  εγκατεστηµ�νο  λειτουργικ�  σ�στηµα,  προγρ�µµατα  οδ	γησης  

συσκευ%ν  (device  drivers)  για  ενσωµατωµ�νες  συσκευ�ς  και  �λλα  προγρ�µµατα  

υποστ	ριξης.  

Λειτουργικ#  συστ µατα,  προεγκατεστηµ
να  (διαϕ�ρει  αν�λογα  µε  το  µοντ�λο)  

Σηµε�ωση:   Αυτ�  τα  λειτουργικ�  συστ	µατα  δεν  θα  ε�ναι  διαθ�σιµα  σε  �λες  τις  χ%ρες  	 

περιοχ�ς.  

v   Microsoft  

®Windows® XP  Home  

v   Microsoft  Windows  XP  Professional

Λειτουργικ#  συστ µατα  για  τα  οπο�α  εκκρεµε�  πιστοπο�ηση    δοκιµ  συµβατ�τητας1 

(διαϕ�ρει  αν�λογα  µε  το  µοντ�λο)  

v   Linux® 

v   Microsoft  Windows  2000

1. Κατ� την ηµεροµην�α  �κδοσης  του παρ�ντος εγχειριδ�ου,  τα παρακ�τω  λειτουργικ�  συστ	µατα  υποβ�λλονταν  σε δοκιµ�ς  	 σε 

διαδικασ�ες  πιστοπο�ησης  για την εξασϕ�λιση  της συµβατ�τητ�ς  τους µε τον υπολογιστ	  σας. Ε�ναι πιθαν� η Lenovo να προσδιορ�σει,  

µετ� την �κδοση  του παρ�ντος  εγχειριδ�ου,  επιπλ�ον  λειτουργικ�  συστ	µατα  ως συµβατ�  µε τον υπολογιστ	  σας. Οι διορθ%σεις  και 

προσθ	κες  σε αυτ	 τη λ�στα υπ�κεινται  σε αλλαγ�ς. Για να διαπιστ%σετε  αν �να λειτουργικ�  σ�στηµα  �χει πιστοποιηθε�  	 υποβληθε� σε 

δοκιµ	  συµβατ�τητας,  επισκεϕθε�τε  το δικτυακ�  τ�πο του προµηθευτ	  του λειτουργικο�  συστ	µατος.  
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∆ιαθσιµες προαιρετικς συσκευς 

Μερικ�ς  απ�  τις  διαθ�σιµες  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  ε�ναι  οι  ακ�λουθες:  

v   Εξωτερικ�ς  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  

–   Συσκευ�ς  που  συνδ�ονται  σε  παρ�λληλες  θ�ρες,  �πως  εκτυπωτ�ς  και  εξωτερικ�ς  

µον�δες  

–   Συσκευ�ς  που  συνδ�ονται  σε  σειριακ�ς  θ�ρες,  �πως  εξωτερικ�  modem  και  

ψηϕιακ�ς  κ�µερες  

–   Συσκευ�ς  	χου,  �πως  εξωτερικ�  ηχε�α  για  το  σ�στηµα  	χου  

–   Συσκευ�ς  USB,  �πως  εκτυπωτ�ς,  joysticks  και  σαρωτ�ς  (scanners)  

–   Μηχανισµο�  ασϕ�λισης,  �πως  µια  κλειδαρι�  τ�που  Kensington  

–   Οθ�νες
v   Εσωτερικ�ς  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  

–   Μν	µη  συστ	µατος,  σε  µορϕ	  µον�δας  DIMM  (dual  inline  memory  modules)  

–   Κ�ρτα  PCI  (peripheral  component  interconnect)  

–   Κ�ρτα  PCI  Express  x1  

–   Μον�δα  οπτικο�  δ�σκου,  π.χ.  CD  	 DVD  (ορισµ�να  µοντ�λα)  

–   Μον�δα  σκληρο�  δ�σκου

Για  τις  πλ�ον  πρ�σϕατες  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τις  διαθ�σιµες  προαιρετικ�ς  

συσκευ�ς,  επισκεϕθε�τε  τις  ακ�λουθες  σελ�δες  στο  World  Wide Web:  

v   http://www.lenovo.com/think/us/en/  

v   http://www.lenovo.com/think/support/

Μπορε�τε  επ�σης  να  λ�βετε  πληροϕορ�ες  καλ%ντας  στους  ακ�λουθους  αριθµο�ς  

τηλεϕ%νου:  

v   Στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες,  καλ�στε  τον  αριθµ�  1-800-426-7378,  το  µεταπωλητ	  

προϊ�ντων  Lenovo  	 τον  εκπρ�σωπο  µ�ρκετινγκ  της  Lenovo.  

v   Στον  Καναδ�,  καλ�στε  τον  αριθµ�  1-800-565-3344  	 1-800-426-4968.  

v   Εκτ�ς  Ηνωµ�νων  Πολιτει%ν  και  Καναδ�,  επικοινων	στε  µε  τον  µεταπωλητ	  

προϊ�ντων  Lenovo  	 τον  εκπρ�σωπο  µ�ρκετινγκ  της  Lenovo.
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Προδιαγραϕς 

Σε  αυτ	  την  εν�τητα  αναϕ�ρονται  οι  ϕυσικ�ς  προδιαγραϕ�ς  του  υπολογιστ	  σας.  

 ∆ιαστ#σεις  

   Πλ�τος:  310  mm  

   {ψος:  87,5  mm  

   Β�θος:  358  mm

Β#ρος  

   Με  τον  ελ�χιστο  (αρχικ�)  εξοπλισµ�:  7,3  kg 

   Με  το µ�γιστο  εξοπλισµ�:  8,5  kg

Περιβ#λλον  

   Θερµοκρασ�α  α�ρα:  

   Λειτουργ�α  σε υψ�µετρο  0 - 914,4  m: 10°  �ως  35°C  

   Λειτουργ�α  σε υψ�µετρο  914,4  - 2134  m: 10°  �ως  32°C  

   Σ�στηµα  εκτ�ς  λειτουργ�ας:  10°  �ως  43°C

   Υγρασ�α:  

   Σ�στηµα  σε λειτουργ�α:  8% - 80%  

   Σ�στηµα  εκτ�ς  λειτουργ�ας:  8%  - 80%  

   Κατ�  τη µεταϕορ�  συστ	µατος:  8%  - 90%

   Μ�γιστο  υψ�µετρο:  2133,6  m

Παροχ  ρε�µατος  

   Ηλεκτρικ	  τ�ση  εισ�δου:  

   Χαµηλ�  ε�ρος:  

   Ελ�χιστη:  100  V ac 

   Μ�γιστη:  127  V ac  

   Συχν�τητα  εισ�δου:  50/60  Hz 

   Θ�ση  διακ�πτη  τ�σης:  115  V ac

   Υψηλ�  ε�ρος:  

   Ελ�χιστη:  200  V ac 

   Μ�γιστη:  240V  ac 

   Συχν�τητα  εισ�δου:  50/60  Hz 

   Θ�ση  διακ�πτη  τ�σης:  230  V ac

   Ισχ�ς  εισ�δου  (kVA)  (περ�που):  

   Με τον ελ�χιστο  (αρχικ�)  εξοπλισµ�:  0,09  kVA  

   Με το µ�γιστο  εξοπλισµ�:  0,19-0,34  kVA  

Σηµε�ωση:  Η πραγµατικ	  τιµ	  µε µ�γιστο  

εξοπλισµ�  µπορε�  να διαϕ�ρει  αν�λογα  µε το 

µικροεπεξεργαστ	,  τις  τρ�χουσες  ρυθµ�σεις  και  

το λογισµικ�.  

Παραγωγ  θερµ�τητας  (κατ�  προσ�γγιση)  σε  BTU  (British  

thermal  units)  αν�  %ρα:  

   Με τον ελ�χιστο  εξοπλισµ�:  256  BTU/%ρα  (75 Watt) 

   Με το µ�γιστο  εξοπλισµ�:  904  BTU/%ρα  (265  Watt)

Ρυθµ�ς  εξαερισµο�  

   Περ�που  0,45  κυβικ�  αν�  λεπτ�

Επ�πεδα  εκποµπ ς  θορ�βου  

Σηµε�ωση:  Η ταχ�τητα  του  ανεµιστ	ρα  στον  υπολογιστ	  

ελ�γχεται  απ�  την  τρ�χουσα  θερµοκρασ�α,  τις  τρ�χουσες  

ρυθµ�σεις  και  το χρησιµοποιο�µενο  λογισµικ�.  Οι  

πραγµατικ�ς  τιµ�ς  εκποµπ	ς  θορ�βου  µπορε�  να ε�ναι  

διαϕορετικ�ς  απ�  τις δηλωµ�νες  τιµ�ς,  αν�λογα  µε τον  

αριθµ�  και  την ταχ�τητα  των  ανεµιστ	ρων.  

   Μ�σα  επ�πεδα  π�εσης  	χου:  

   Στη  θ�ση  του  χειριστ	  (0,5 µ�τρα):  

   Αδραν�ς  σ�στηµα:  29 dBA  

   Ενεργ�  σ�στηµα:  34 dBA

   Σε απ�σταση  εν�ς  µ�τρου:  

   Αδραν�ς  σ�στηµα:  26 dBA  

   Ενεργ�  σ�στηµα:  29 dBA

   ∆ηλωµ�να  αν%τατα  επ�πεδα  ισχ�ος  	χου:  

   Αδραν�ς  σ�στηµα:  4.0 bel  

   Ενεργ�  σ�στηµα:  4,3 bel

Σηµε�ωση:  Τα επ�πεδα  αυτ�  µετρ	θηκαν  σε ελεγχ�µενα  

ακουστικ�  περιβ�λλοντα  σ�µϕωνα  µε τις  διαδικασ�ες  που  

καθορ�ζονται  απ�  τα πρ�τυπα  ANSI  (American  National  

Standards  Institute)  S12.10  και ISO  7779,  και  αναϕ�ρονται  

σ�µϕωνα  µε το πρ�τυπο  ISO  9296.  Τα  πραγµατικ�  επ�πεδα  

π�εσης  	χου  σε  µια  δεδοµ�νη  τοποθεσ�α  µπορε�  να 

υπερβα�νουν  τις  µ�σες  τιµ�ς  που  αναϕ�ρονται  λ�γω  

ανακλ�σεων  και �λλων  κοντιν%ν  πηγ%ν  θορ�βου.  Τα 

δηλωµ�να  επ�πεδα  ισχ�ος  	χου  δηλ%νουν  �να  αν%τατο  �ριο,  

µ�χρι  το  οπο�ο  λειτουργο�ν  οι περισσ�τεροι  υπολογιστ�ς.
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Υποστηριζ�µενες θσεις λειτουργ�ας 

Για  να  εξασϕαλ�σετε  επαρκ	  ρο	  α�ρα  προς  τα  εσωτερικ�  του  στοιχε�α,  θα  πρ�πει  να  

τοποθετ	σετε  τον  υπολογιστ	  σας  σε µ�α  απ�  τις  θ�σεις  που  απεικον�ζονται  παρακ�τω.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  τοποθετ	σετε  τον  υπολογιστ	  σας  σε  κατακ�ρυϕη  θ�ση,  θα  πρ�πει  να 

χρησιµοποι	σετε  µια  β�ση  τοποθ�τησης.  

  

 

Απαρα�τητα εργαλε�α 

Για  να  εγκαταστ	σετε  ορισµ�νες  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  στον  υπολογιστ	  σας,  θα  

χρειαστε�τε  κατσαβ�δι  µε  επ�πεδη  µ�τη  	 κατσαβ�δι  τ�που  Phillips.  Για  ορισµ�νες  

προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  µπορε�  να  χρειαστο�ν  και  �λλα  εργαλε�α.  Βλ.  τις  οδηγ�ες  που  

παρ�χονται  µε  την  προαιρετικ	  συσκευ	.  

Χειρισµ�ς συσκευ�ν ευα�σθητων στο στατικ� ηλεκτρισµ� 

Ο  στατικ�ς  ηλεκτρισµ�ς,  παρ�τι  ε�ναι  ακ�νδυνος  για  τους  ανθρ%πους,  µπορε�  να  

προκαλ�σει  σοβαρ�ς  βλ�βες  στα  λειτουργικ�  µ�ρη  και  τις  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  του  

υπολογιστ	.  

Yταν  εγκαθιστ�τε  µια  προαιρετικ	  συσκευ	,  µην  ανο�γετε  την  προστατευτικ	  

συσκευασ�α  της  �ως  �του  ζητηθε�  απ�  τις  οδηγ�ες.  

Yταν  µεταχειρ�ζεστε  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  και  �λλα  λειτουργικ�  µ�ρη  του  

υπολογιστ	,  να  λαµβ�νετε  τις  ακ�λουθες  προϕυλ�ξεις  για  να  αποϕ�γετε  την  πρ�κληση  

ζηµ�ας  απ�  στατικ�  ηλεκτρισµ�:  

v   Περιορ�στε  τις  κιν	σεις  σας.  Οι  κιν	σεις  µπορο�ν  να  προκαλ�σουν  τη  συσσ%ρευση  

στατικο�  ηλεκτρισµο�  γ�ρω  σας.  

v   Να  χειρ�ζεστε  π�ντα  τα  λειτουργικ�  µ�ρη  µε  προσοχ	.  Κρατ�τε  τις  κ�ρτες  και  τις  

πλακ�τες  µν	µης  µ�νο  απ�  τις  �κρες.  Ποτ�  µην  αγγ�ζετε  εκτεθειµ�να  κυκλ%µατα.  

v   Μην  αϕ	νετε  �λλους  να  αγγ�ζουν  λειτουργικ�  µ�ρη.  
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v   Yταν  πρ�κειται  να  εγκαταστ	σετε  µια  ν�α  προαιρετικ	  συσκευ	,  ακουµπ	στε  την  

προστατευτικ	  συσκευασ�α  της  σε  �να  µεταλλικ�  κ�λυµµα  θ�ρας  	 σε  �λλη  �βαϕη  

µεταλλικ	  επιϕ�νεια  του  υπολογιστ	  για  τουλ�χιστον  δ�ο  δευτερ�λεπτα.  Με  τον  

τρ�πο  αυτ�  µει%νεται  ο στατικ�ς  ηλεκτρισµ�ς  στη  συσκευασ�α  και  στο  σ%µα  σας.  

v   Αν  ε�ναι  δυνατ�,  εγκαταστ	στε  την  προαιρετικ	  συσκευ	  αµ�σως  µ�λις  την  

αϕαιρ�σετε  απ�  τη  συσκευασ�α,  χωρ�ς  να  την  αϕ	σετε  κ�τω.  Αν  αυτ�  δεν  ε�ναι  

δυνατ�,  τοποθετ	στε  την  προστατευτικ	  συσκευασ�α  σε  µια  λε�α  και  επ�πεδη  

επιϕ�νεια  και  τοποθετ	στε  την  προαιρετικ	  συσκευ	  επ�νω  της.  

v   Μην  τοποθετ	σετε  την  προαιρετικ	  συσκευ	  επ�νω  στον  υπολογιστ	  	 σε  �λλη  

µεταλλικ	  επιϕ�νεια.

Εγκατ�σταση εξωτερικ�ν προαιρετικ�ν συσκευ�ν 

Στην  εν�τητα  αυτ	  παρουσι�ζονται  οι  δι�ϕορες  εξωτερικ�ς  υποδοχ�ς  του  υπολογιστ	  

σας  στις  οπο�ες  µπορε�τε  να  συνδ�σετε  εξωτερικ�ς  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς,  �πως  

εξωτερικ�  ηχε�α,  �ναν  εκτυπωτ	  	 �να  σαρωτ	  (scanner).  Π�ραν  της  ϕυσικ	ς  σ�νδεσης,  

για  ορισµ�νες  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  πρ�πει  να  εγκαταστ	σετε  πρ�σθετο  λογισµικ�.  

Yταν  προσθ�τετε  µια  εξωτερικ	  προαιρετικ	  συσκευ	,  χρησιµοποι	στε  τις  

πληροϕορ�ες  που  περιλαµβ�νονται  σε  αυτ	  την  εν�τητα  για  να  προσδιορ�σετε  την  

κατ�λληλη  υποδοχ	  και  στη  συν�χεια  χρησιµοποι	στε  τις  οδηγ�ες  που  παρ�χονται  µαζ�  

µε  την  προαιρετικ	  συσκευ	  για  να  πραγµατοποι	σετε  τη  σ�νδεση  και  να  

εγκαταστ	σετε  οποιοδ	ποτε  λογισµικ�  	 πρ�γραµµα  οδ	γησης  συσκευ	ς  τυχ�ν  

απαιτε�ται  για  τη  συγκεκριµ�νη  προαιρετικ	  συσκευ	.  

Εντοπισµ�ς στοιχε�ων ελγχου και υποδοχ�ν στην πρ�σοψη 

του υπολογιστ� 

Στην  ακ�λουθη  εικ�να  µπορε�τε  να  δε�τε  τη  θ�ση  των  στοιχε�ων  ελ�γχου  και  των  

υποδοχ%ν  που  βρ�σκονται  στην  πρ�σοψη  του  υπολογιστ	.  

  

 

 �1�  Μον�δα  οπτικο�  δ�σκου  �5�  Υποδοχ�ς  USB  (2) 

�2�  Φωτειν	  �νδειξη  δραστηρι�τητας  

µον�δας  σκληρο�  δ�σκου  

�6�  Υποδοχ	  σ�νδεσης  µικροϕ%νου  

�3�  Φωτειν	  �νδειξη  λειτουργ�ας  �7�  Υποδοχ	  σ�νδεσης  ακουστικ%ν  

�4�  ∆ιακ�πτης  λειτουργ�ας  �8�  Μον�δα  δισκ�τας
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Εντοπισµ�ς των υποδοχ�ν στο π�σω µρος του υπολογιστ� 

Στην  ακ�λουθη  εικ�να  µπορε�τε  να  δε�τε  τις  θ�σεις  των  υποδοχ%ν  που  βρ�σκονται  στο  

π�σω  µ�ρος  του  υπολογιστ	  σας.  

  

 

 

�1�  Υποδοχ	  καλωδ�ου  παροχ	ς  

ρε�µατος  

�9� Παρ�λληλη  θ�ρα  

�2�  Υποδοχ	  καλωδ�ου  ασϕ�λισης  �10�  Υποδοχ	  εισ�δου  	χου  

�3�  Υποδοχ	  κ�ρτας  PCI  Express  x1 �11�  Υποδοχ	  εξ�δου  	χου  

�4�  Υποδοχ	  κ�ρτας  PCI  �12�  Υποδοχ�ς  USB  (4) 

�5�  Σειριακ�ς  θ�ρες  (2) �13�  Τυπικ	  υποδοχ	  σ�νδεσης  πληκτρολογ�ου  

�6�  Υποδοχ	  Ethernet  �14�  Τυπικ	  υποδοχ	  σ�νδεσης  ποντικιο�  

�7�  Υποδοχ�ς  USB  (2)  �15�  ∆ιαγνωστικ�  LED  τροϕοδοτικο�  

�8�  Υποδοχ	  σ�νδεσης  οθ�νης  VGA  

  

Σηµε�ωση:   Μερικ�ς  απ�  τις  υποδοχ�ς  στο  π�σω  µ�ρος  του  υπολογιστ	  �χουν  κωδικ�  

χρωµατισµ�  που  βοηθ�  στη  σωστ	  σ�νδεση  των  καλωδ�ων  στον  

υπολογιστ	.
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Υποδοχ  Περιγραϕ  

Σειριακ	  θ�ρα  Χρησιµοποιε�ται  για  τη σ�νδεση  εξωτερικο�  modem,  σειριακο�  

εκτυπωτ	  	 �λλων  συσκευ%ν  που  χρησιµοποιο�ν  σειριακ	  

υποδοχ	  9 ακροδεκτ%ν.  

Υποδοχ	  Ethernet  Χρησιµοποιε�ται  για  τη σ�νδεση  καλωδ�ου  Ethernet  για δ�κτυο  

LAN.  

Σηµε�ωση:  Για  να  λειτουργε�  ο υπολογιστ	ς  εντ�ς  των  ορ�ων  FCC  

Class  B, χρησιµοποι	στε  καλ%διο  Ethernet  Κατηγορ�ας  5. 

Υποδοχ�ς  USB  Χρησιµοποιο�νται  για τη  σ�νδεση  συσκευ%ν  που  απαιτο�ν  

σ�νδεση  τ�που  USB  (Universal  Serial  Bus),  π.χ.  σαρωτ	  (scanner)  

USB  	 εκτυπωτ	  USB.  Ε�ν  �χετε  περισσ�τερες  απ�  οκτ%  συσκευ�ς  

USB,  µπορε�τε  να  αγορ�σετε  �να  USB  hub,  το  οπο�ο  σας  επιτρ�πει  

να συνδ�σετε  επιπλ�ον  συσκευ�ς  USB.  

Παρ�λληλη  θ�ρα  Χρησιµοποιε�ται  για  τη σ�νδεση  παρ�λληλου  εκτυπωτ	,  

παρ�λληλου  σαρωτ	  (scanner)  	 �λλης  συσκευ	ς  που  χρησιµοποιε�  

παρ�λληλη  υποδοχ	  25 ακροδεκτ%ν.  

Υποδοχ	  εισ�δου  	χου  Χρησιµοποιε�ται  για  τη λ	ψη  σηµ�των  	χου  απ�  εξωτερικ	  

συσκευ	  	χου,  π.χ.  απ�  �να  στερεοϕωνικ�  σ�στηµα.  Η σ�νδεση  µε  

µια εξωτερικ	  συσκευ	  	χου  γ�νεται  µε �να καλ%διο  µεταξ�  της 

υποδοχ	ς  εξ�δου  	χου  της  συσκευ	ς  και  της  υποδοχ	ς  εισ�δου  

	χου  του  υπολογιστ	.  

Υποδοχ	  εξ�δου  	χου  Χρησιµοποιε�ται  για  την  αποστολ	  ηχητικ%ν  σηµ�των  απ�  τον 

υπολογιστ	  σε  εξωτερικ�ς  συσκευ�ς,  π.χ.  στερεοϕωνικ�  ηχε�α  µε  

ενσωµατωµ�νο  ενισχυτ	,  ακουστικ�,  συνθεσ�ιζερ,  	 στην  υποδοχ	  

εισ�δου  εν�ς  στερεοϕωνικο�  συστ	µατος  	 �λλης  εξωτερικ	ς  

συσκευ	ς  ηχογρ�ϕησης.  

Υποδοχ	  σ�νδεσης  

πληκτρολογ�ου  

Χρησιµοποιε�ται  για  τη σ�νδεση  πληκτρολογ�ου  που  χρησιµοποιε�  

κανονικ	  υποδοχ	  σ�νδεσης  πληκτρολογ�ου.   

Υποδοχ	  σ�νδεσης  

ποντικιο�  

Χρησιµοποιε�ται  για  τη σ�νδεση  ποντικιο�,  trackball  	 �λλης  

συσκευ	ς  κατ�δειξης  που  χρησιµοποιε�  κανονικ	  υποδοχ	  

σ�νδεσης  ποντικιο�.
  

Απ�κτηση προγραµµ�των οδ�γησης συσκευ�ν 

Μπορε�τε  να  αποκτ	σετε  προγρ�µµατα  οδ	γησης  συσκευ%ν  (device  drivers)  για  το  

λειτουργικ�  σας  σ�στηµα,  αν  δεν  ε�ναι  προεγκατεστηµ�να,  απ�  τη  διε�θυνση  

http://www.lenovo.com/think/support/ στο  World  Wide  Web.  Οι  οδηγ�ες  εγκατ�στασης  

παρ�χονται  σε  αρχε�α  Readme  που  περιλαµβ�νονται  στα  αρχε�α  των  προγραµµ�των  

οδ	γησης  συσκευ%ν.  
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-νοιγµα του καλ!µµατος 

 

 

Σηµαντικ�  

∆ιαβ�στε  τις  εν�τητες  “Σηµαντικ�ς  πληροϕορ�ες  για  την  ασϕ�λεια”  στη  σελ�δα  v 

και  “Χειρισµ�ς  συσκευ%ν  ευα�σθητων  στο  στατικ�  ηλεκτρισµ�”  στη  σελ�δα  6 πριν  

ανο�ξετε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.

 Για  να  ανο�ξετε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	:  

1.    Αϕαιρ�στε  �λα  τα  µ�σα  (δισκ�τες,  CD  	 ταιν�ες)  απ�  τις  µον�δες,  τερµατ�στε  το  

λειτουργικ�  σ�στηµα  και  απενεργοποι	στε  �λες  τις  συνδεδεµ�νες  συσκευ�ς.  

2.    Αποσυνδ�στε  �λα  τα  καλ%δια  παροχ	ς  ρε�µατος  απ�  τις  πρ�ζες.  

3.    Αποσυνδ�στε  �λα  τα  καλ%δια  απ�  τον  υπολογιστ	.  Αυτ�  ισχ�ει  για  τα  καλ%δια  

ρε�µατος,  τα  καλ%δια  εισ�δου/εξ�δου  και  οποιαδ	ποτε  �λλα  καλ%δια  ε�ναι  

συνδεδεµ�να  στον  υπολογιστ	.  

4.    Αϕαιρ�στε  τη  β�ση  τοποθ�τησης  του  υπολογιστ	,  ε�ν  χρησιµοποιε�ται.  

5.    Αϕαιρ�στε  τις  συσκευ�ς  ασϕ�λισης  του  καλ�µµατος  του  υπολογιστ	  �πως  ε�ναι  οι  

κλειδαρι�ς.  

6.    Πι�στε  τα  κουµπι�  που  υπ�ρχουν  στο  πλ�ι  του  υπολογιστ	  και  ανασηκ%στε  το  

κ�λυµµα  προς  τα  επ�νω  �πως  ϕα�νεται  στην  εικ�να.
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Εντοπισµ�ς εξαρτηµ�των 

Το  ακ�λουθο  σχ	µα  θα  σας  βοηθ	σει  να  εντοπ�σετε  τα  δι�ϕορα  εξαρτ	µατα.  

  

 

 

�1�  ∆ιακ�πτης  κλειδ%µατος  µον�δας  

δισκ�τας  

�7�  Εσωτερικ�  ηχε�ο  

�2�  Μικροεπεξεργαστ	ς  και  ψ�κτρα  �8�  Μον�δα  σκληρο�  δ�σκου  

�3�  Κ�ρτες  µν	µης  (2) �9�  Μον�δα  οπτικο�  δ�σκου  

�4�  Μπαταρ�α  �10�  ∆ιακ�πτης  κλειδ%µατος  µον�δας  

οπτικο�  δ�σκου  

�5�  Μον�δα  προ�κτασης  υποδοχ	ς  PCI  

(PCI  riser  assembly)  

�11�  Μον�δα  δισκ�τας  

�6�  Τροϕοδοτικ�  
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Πρ�σβαση στην πλακτα συστ�µατος και στις µον�δες 

Μπορε�  να  ε�ναι  απαρα�τητο  να  τραβ	ξετε  το  τµ	µα  τοποθ�τησης  µον�δων  (drive  bay  

assembly)  προς  τα  π�νω  και  να  αϕαιρ�σετε  την  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI  (PCI  riser)  και  

τις  κ�ρτες  για  να  αποκτ	σετε  πρ�σβαση  στις  µον�δες  και  σε  στοιχε�α  της  πλακ�τας  

συστ	µατος,  �πως  η µν	µη  και  η µπαταρ�α.  

Για  να  αποκτ	σετε  πρ�σβαση  στην  πλακ�τα  συστ	µατος  και  στις  µον�δες:  

1.    Ανο�ξτε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “:νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  10.  

2.    Τραβ	ξτε  το  τµ	µα  τοποθ�τησης  µον�δων  (drive  bay  assembly)  προς  τα  π�νω,  �πως  

απεικον�ζεται  παρακ�τω.  

Σηµε�ωση:   Βεβαιωθε�τε  �τι  σηµει%νετε  τη  θ�ση  των  καλωδ�ων  που  αποσυνδ�ετε  

απ�  τις  µον�δες  	 απ�  την  πλακ�τα  συστ	µατος.  

  

  

3.    Ε�ν  �χουν  εγκατασταθε�  κ�ρτες  PCI,  αϕαιρ�στε  την  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI  (PCI  

riser)  και  τις  κ�ρτες.  Μην  αϕαιρ�σετε  κ�ρτες  απ�  την  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI.  

Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Εγκατ�σταση  καρτ%ν  PCI”  στη  σελ�δα  15.
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Αναγν�ριση εξαρτηµ�των της πλακτας συστ�µατος 

Η  πλακ�τα  συστ	µατος  (ορισµ�νες  ϕορ�ς  ονοµ�ζεται  και  µητρικ�  πλακ�τα) ε�ναι  η κ�ρια  

πλακ�τα  κυκλωµ�των  στον  υπολογιστ	  σας.  Παρ�χει  τις  βασικ�ς  λειτουργ�ες  του  

υπολογιστ	  και  υποστηρ�ζει  δι�ϕορες  συσκευ�ς  οι  οπο�ες  �χουν  εγκατασταθε�  απ�  το  

εργοστ�σιο  	 τις  οπο�ες  µπορε�τε  να  εγκαταστ	σετε  εσε�ς  αργ�τερα.  

Στην  εικ�να  που  ακολουθε�  µπορε�τε  να  δε�τε  τις  θ�σεις  των  εξαρτηµ�των  της  πλακ�τας  

συστ	µατος.  

  

 

 

�1�  Υποδοχ	  κ�ρτας  µν	µης  1 �9�  Υποδοχ	  σ�νδεσης  µον�δας  δισκ�τας  

�2�  Υποδοχ	  κ�ρτας  µν	µης  2 �10�  Υποδοχ	  πρ�σοψης  

�3�  Υποδοχ�ς  SATA  IDE  (2)  �11�  Υποδοχ	  παροχ	ς  ρε�µατος  

�4�  ∆ιακ�πτης  παραβ�ασης  

περιβλ	µατος  

�12�  Κ�ρια  υποδοχ	  IDE  PATA  

�5�  Υποδοχ	  µον�δας  προ�κτασης  PCI  

(PCI  riser)  

�13�  Υποδοχ	  παροχ	ς  ρε�µατος  12v 

�6�  Μπαταρ�α  �14�  Μικροεπεξεργαστ	ς  

�7�  ∆ιακ�πτης  εκκαθ�ρισης  

CMOS/αποκατ�στασης  

�15�  Υποδοχ	  σ�νδεσης  ανεµιστ	ρα  2 

�8�  Υποδοχ	  σ�νδεσης  εσωτερικο�  

ηχε�ου  

�16�  Υποδοχ	  σ�νδεσης  ανεµιστ	ρα  1
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Εγκατ�σταση µν�µης 

Ο  υπολογιστ	ς  σας  διαθ�τει  δ�ο  υποδοχ�ς  για  την  εγκατ�σταση  µον�δων  DDR  DIMM  

(double  date  rate  dual  inline  memory  modules),  οι οπο�ες  παρ�χουν  �ως  4 GB  µν	µη  

συστ	µατος.  

Για  την  εγκατ�σταση  µον�δων  DIMM  ισχ�ουν  οι  εξ	ς  καν�νες:  

v   Χρησιµοποι	στε  µν	µη  DDR2  SDRAM  (double  data  rate  2 synchronous  dynamic  

random  access  memory)  1,8  V, 240  ακ�δων  

v   Χρησιµοποι	στε  µον�δες  DIMM  των  256  MB,  512  MB,  1 GB  	 2 GB  σε  οποιονδ	ποτε  

συνδυασµ�.

Σηµε�ωση:   Μπορε�τε  να  χρησιµοποι	σετε  µ�νο  µον�δες  DIMM  DDR2  SDRAM.  

Για  να  εγκαταστ	σετε  µια  µον�δα  µν	µης:  

1.    Ανο�ξτε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “:νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  10.  

2.    Αποκτ	στε  πρ�σβαση  στην  πλακ�τα  συστ	µατος.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  

“Πρ�σβαση  στην  πλακ�τα  συστ	µατος  και  στις  µον�δες”  στη  σελ�δα  12.  

3.    Εντοπ�στε  τις  υποδοχ�ς  των  καρτ%ν  µν	µης.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Αναγν%ριση  

εξαρτηµ�των  της  πλακ�τας  συστ	µατος”  στη  σελ�δα  13.  

4.    Ανο�ξτε  τα  δ�ο  κλιπ  συγκρ�τησης.  

  

  

5.    Κρατ	στε  τη  µον�δα  µν	µης  π�νω  απ�  την  υποδοχ	  µν	µης.  Βεβαιωθε�τε  �τι  �χετε  

ευθυγραµµ�σει  σωστ�  την  εσοχ	  �1�  της  κ�ρτας  µν	µης  µε  την  προεξοχ	  �2�  που  

υπ�ρχει  στην  υποδοχ	  της  κ�ρτας  µν	µης  στην  πλακ�τα  συστ	µατος.  Σπρ%ξτε  τη  

µον�δα  µν	µης  προς  τα  κ�τω  στην  υποδοχ	  µ�χρι  να  κλε�σουν  τα  κλιπ  συγκρ�τησης.  

  

  

6.    Εγκαταστ	στε  ξαν�  την  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI  (PCI  riser),  σε  περ�πτωση  που  την  

αϕαιρ�σατε.
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Επ�µενες  εν
ργειες:  

v   Για  να  εγκαταστ	σετε  κ�ποια  �λλη  προαιρετικ	  συσκευ	,  µεταβε�τε  στην  

κατ�λληλη  εν�τητα.  

v   Για  να  ολοκληρ%σετε  την  εγκατ�σταση,  µεταβε�τε  στην  εν�τητα  “Τοποθ�τηση  

καλ�µµατος  και  σ�νδεση  καλωδ�ων”  στη  σελ�δα  25.

Εγκατ�σταση καρτ�ν PCI 

Στην  εν�τητα  αυτ	  παρ�χονται  πληροϕορ�ες  και  οδηγ�ες  για  την  εγκατ�σταση  και  

αϕα�ρεση  καρτ%ν  PCI.  Ο υπολογιστ	ς  σας  διαθ�τει  µια  κ�ρτα  προ�κτασης  (riser  card) µε  

µ�α  υποδοχ	  για  κ�ρτα  PCI  και  µ�α  υποδοχ	  για  κ�ρτα  PCI  Express  x1.  

Για  να  εγκαταστ	σετε  µια  κ�ρτα  PCI:  

1.    Ανο�ξτε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “:νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  10.  

2.    Κρατ%ντας  το  π�σω  αριστερ�  µ�ρος  του  περιβλ	µατος  του  υπολογιστ	,  τραβ	ξτε  

προς  τα  π�νω  τη  λαβ	  για  να  αϕαιρ�σετε  την  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI  (PCI  riser)  

και  οποιεσδ	ποτε  κ�ρτες  �χουν  εγκατασταθε�  σε  αυτ	ν.  

  

  

3.    Ανο�ξτε  τη  λαβ	  ασϕ�λισης  των  καρτ%ν  και  αϕαιρ�στε  το  κ�λυµµα  υποδοχ	ς  απ�  

την  κατ�λληλη  υποδοχ	  επ�κτασης.  

4.    Αϕαιρ�στε  την  κ�ρτα  απ�  την  προστατευτικ	  της  συσκευασ�α.  
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5.    Εγκαταστ	στε  την  κ�ρτα  στην  κατ�λληλη  υποδοχ	  στην  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI.  

Σηµε�ωση:   Η  π�νω  υποδοχ	  ε�ναι  για  την  κ�ρτα  PCI  και  η κ�τω  υποδοχ	  για  την  

κ�ρτα  PCI  Express  x1.  

  

  

6.    Τοποθετ	στε  ξαν�  τη  λαβ	  ασϕ�λισης  των  καρτ%ν.  

7.    Εγκαταστ	στε  ξαν�  τη  µον�δα  προ�κτασης  (PCI  riser).
 

 

Επ�µενες  εν
ργειες:  

v   Για  να  εγκαταστ	σετε  κ�ποια  �λλη  προαιρετικ	  συσκευ	,  µεταβε�τε  στην  

κατ�λληλη  εν�τητα.  

v   Για  να  ολοκληρ%σετε  την  εγκατ�σταση,  µεταβε�τε  στην  εν�τητα  “Τοποθ�τηση  

καλ�µµατος  και  σ�νδεση  καλωδ�ων”  στη  σελ�δα  25.

Εγκατ�σταση εσωτερικ�ν µον�δων 

Στην  εν�τητα  αυτ	  παρ�χονται  πληροϕορ�ες  και  οδηγ�ες  για  την  εγκατ�σταση  και  την  

αϕα�ρεση  εσωτερικ%ν  µον�δων.  

Οι  εσωτερικ�ς  µον�δες  ε�ναι  συσκευ�ς  που  ο υπολογιστ	ς  σας  χρησιµοποιε�  για  την  

αν�γνωση  και  την  αποθ	κευση  δεδοµ�νων.  Μπορε�τε  να  προσθ�σετε  µον�δες  στον  

υπολογιστ	  σας  για  να  αυξ	σετε  τη  χωρητικ�τητ�  του  και  για  να  �χετε  τη  δυνατ�τητα  

να  χρησιµοποιε�τε  και  �λλα  ε�δη  µ�σων  αποθ	κευσης.  Ορισµ�να  απ�  τα  ε�δη  µον�δων  

που  ε�ναι  διαθ�σιµα  για  τον  υπολογιστ	  σας  ε�ναι  τα  εξ	ς:  

v   Μον�δες  σκληρο�  δ�σκου  SATA (Serial  Advanced  Technology  Attachment)  

v   Μον�δες  σκληρο�  δ�σκου  Parallel  ATA 

v   Μον�δες  οπτικο�  δ�σκου,  π.χ.  CD  	 DVD  

v   Μον�δες  αϕαιρ�σιµων  µ�σων

Σηµε�ωση:   Οι  παραπ�νω  µον�δες  αναϕ�ρονται  επ�σης  ως  µον�δες  IDE  (integrated  drive  

electronics).  

Οι  εσωτερικ�ς  µον�δες  εγκαθιστ%νται  σε  θ�κες  (bays).  Στο  παρ�ν  εγχειρ�διο,  οι  θ	κες  

αναϕ�ρονται  ως  θ	κη  1, θ	κη  2 κ.ο.κ.  

Yταν  εγκαθιστ�τε  µια  εσωτερικ	  µον�δα,  ε�ναι  σηµαντικ�  να  �χετε  υπ�ψη  σας  τον  τ�πο  

και  το  µ�γεθος  της  µον�δας  που  µπορε�τε  να  εγκαταστ	σετε  σε  κ�θε  θ	κη.  Επ�σης  θα  

πρ�πει  να  ε�στε  ιδια�τερα  προσεκτικο�  µε  τη  σ�νδεση  των  κατ�λληλων  καλωδ�ων  στην  

εσωτερικ	  µον�δα.  
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Προδιαγραϕς µον�δων 

Ο  υπολογιστ	ς  σας  παρ�χεται  µε  τις  ακ�λουθες  προεγκατεστηµ�νες  µον�δες:  

v   Μια  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  3,5  ιντσ%ν  στη  θ	κη  1 

v   Μια  µον�δα  οπτικο�  δ�σκου  στη  θ	κη  2 (ορισµ�να  µοντ�λα)  

v   Μια  µον�δα  δισκ�τας  3,5  ιντσ%ν  στη  θ	κη  3 (ορισµ�να  µοντ�λα)

Οι  θ	κες  �που  δεν  �χει  εγκατασταθε�  µον�δα  διαθ�τουν  �να  �λασµα  προστασ�ας  απ�  

στατικ�  ηλεκτρισµ�  και  �να  κ�λυµµα  θ	κης.  

Στην  παρακ�τω  εικ�να  µπορε�τε  να  δε�τε  τις  θ�σεις  των  θηκ%ν  για  τις  εσωτερικ�ς  

µον�δες  του  υπολογιστ	.  

  

 

Ακολουθε�  µια  περιγραϕ	  των  τ�πων  και  των  διαστ�σεων  των  µον�δων  που  µπορε�τε  να  

εγκαταστ	σετε  σε  κ�θε  θ	κη:  

 �1�  Θ	κη  1 - Μ�γιστο  �ψος:  26,1  mm  Μον�δα  σκληρο�  δ�σκου  3,5 ιντσ%ν  

(προεγκατεστηµ�νη)  

�2�  Θ	κη  2 - Μ�γιστο  �ψος:  43,0  mm  Μον�δες  οπτικο�  δ�σκου,  π.χ.  CD 	 DVD  

(προεγκατεστηµ�νες  σε ορισµ�να  

µοντ�λα)  

Μον�δα  σκληρο�  δ�σκου  3,5 ιντσ%ν  

(απαιτε�ται  στ	ριγµα  τ�που  Universal  

Adapter  Bracket,  5,25-3,5  ιντσ%ν)  * 

Μον�δα  σκληρο�  δ�σκου  5,25  ιντσ%ν  

�3�  Θ	κη  3 - Μ�γιστο  �ψος:  12,7  mm  Μον�δα  δισκ�τας  3,5 ιντσ%ν  

(προεγκατεστηµ�νη  σε ορισµ�να  µοντ�λα)  

* Μπορε�τε  να αποκτ	σετε  �να  στ	ριγµα  Universal  Adapter  Bracket,  5,25-3,5  ιντσ%ν,  απ� κ�ποιο  

κατ�στηµα  υπολογιστ%ν  	 µ�σω  του  Κ�ντρο  Υποστ	ριξης  Πελατ%ν.
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Εγκατ�σταση µον�δας στη θ�κη 2 

Για  να  εγκαταστ	σετε  µια  µον�δα  οπτικο�  δ�σκου  	 µια  πρ�σθετη  µον�δα  σκληρο�  

δ�σκου  στη  θ	κη  2,  κ�ντε  τα  ακ�λουθα:  

 1.   Ανο�ξτε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “:νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  10.  

 2.   Τραβ	ξτε  το  τµ	µα  τοποθ�τησης  µον�δων  (drive  bay  assembly)  προς  τα  π�νω  για  να  

αποκτ	σετε  πρ�σβαση  στα  καλ%δια  µε  τα  οπο�α  συνδ�ονται.  

  

  

 3.   Αϕαιρ�στε  την  πρ�σοψη  απελευθερ%νοντας  την  ασϕ�λεια,  �πως  απεικον�ζεται  

παρακ�τω.  

  

  

 4.   Κατεβ�στε  το  τµ	µα  τοποθ�τησης  µον�δων  (drive  bay  assembly).  

 5.   Αϕαιρ�στε  προσεκτικ�  το  µεταλλικ�  �λασµα  απ�  τη  θ	κη  χρησιµοποι%ντας  �να  

κατσαβ�δι  µε  επ�πεδη  µ�τη.  

 

18 Οδηγ�ς  χρ	σης



6.   Ε�ν  θ�λετε  να  εγκαταστ	σετε  µια  µον�δα  αϕαιρ�σιµων  µ�σων  αποθ	κευσης,  �πως  

µια  µον�δα  οπτικο�  δ�σκου,  αϕαιρ�στε  το  πλαστικ�  καπ�κι  απ�  την  πρ�σοψη  

πι�ζοντας  τα  πλαστικ�  κλιπ  που  το  ασϕαλ�ζουν  στο  εσωτερικ�  της  πρ�σοψης.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  εγκαθιστ�τε  µια  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  3,5  ιντσ%ν,  θα  πρ�πει  να 

χρησιµοποι	σετε  �να  στ	ριγµα  Universal  Adapter  Bracket,  5,25-3,5  

ιντσ%ν.  Μπορε�τε  να  αποκτ	σετε  αυτ�  το  στ	ριγµα  απ�  κ�ποιο  

κατ�στηµα  υπολογιστ%ν  	 µ�σω  του  Κ�ντρου  Υποστ	ριξης  Πελατ%ν.  

 7.   Τοποθετ	στε  ξαν�  την  πρ�σοψη  του  υπολογιστ	.  

 8.   Σ�ρετε  το  διακ�πτη  κλειδ%µατος  για  να  απασϕαλ�σετε  τη  µον�δα  οπτικο�  δ�σκου.  

Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Εντοπισµ�ς  εξαρτηµ�των”  στη  σελ�δα  11.  

 9.   Ε�ν  πρ�κειται  να  εγκαταστ	σετε  οποιαδ	ποτε  µον�δα  �λλη  απ�  µια  σειριακ	  

µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  ΑΤΑ,  τ�τε  βεβαιωθε�τε  �τι  η εγκαθιστ%µενη  µον�δα  

οριστε�  σωστ�  ως  κ�ρια  (master)  	 εξαρτ%µενη  (slave)  συσκευ	.  

Σηµε�ωση:   ∆εν  ε�ναι  απαρα�τητο  να  ορ�σετε  µια  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  ATA ως  

κ�ρια  (master)  	 εξαρτ%µενη  (slave)  συσκευ	.  

Ε�ν  εγκαταστ	σετε  µια  µον�δα  οπτικο�  δ�σκου  	 µια  παρ�λληλη  µον�δα  σκληρο�  

δ�σκου  ATA, τ�τε  ορ�στε  την  ως  κ�ρια  συσκευ	.  Για  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  αυτ�ς  

τις  ρυθµ�σεις  ανατρ�ξτε  στην  τεκµηρ�ωση  που  συνοδε�ει  τη  µον�δα.  

10.    Για  µια  µον�δα  3,5  ιντσ%ν,  εγκαταστ	στε  τη  µον�δα  σε  �να  στ	ριγµα  Universal  

Adapter  Bracket,  5,25-3,5  ιντσ%ν.  

11.    Εγκαταστ	στε  τη  µον�δα  στη  θ	κη  �τσι  %στε  να  ασϕαλ�σει  στη  θ�ση  της.  

  

  

12.    Σ�ρετε  το  διακ�πτη  κλειδ%µατος  �1�  για  να  ασϕαλ�σετε  τη  µον�δα  οπτικο�  δ�σκου.  

13.    Τραβ	ξτε  προς  τα  επ�νω  το  τµ	µα  τοποθ�τησης  µον�δων  (drive  bay  assembly)  για  

να  αποκτ	σετε  πρ�σβαση  στα  καλ%δια.  

14.    Μεταβε�τε  στην  εν�τητα  “Σ�νδεση  µον�δων”  στη  σελ�δα  21.

Εγκατ�σταση µον�δας δισκτας στη θ�κη 3 

Για  να  εγκαταστ	σετε  µια  µον�δα  δισκ�τας  στη  θ	κη  3, κ�ντε  τα  ακ�λουθα:  

 1.   Ανο�ξτε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “:νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  10.  
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2.   Τραβ	ξτε  το  τµ	µα  τοποθ�τησης  µον�δων  (drive  bay  assembly)  προς  τα  π�νω  για  να  

αποκτ	σετε  πρ�σβαση  στα  καλ%δια  µε  τα  οπο�α  συνδ�ονται.  

  

  

 3.   Αϕαιρ�στε  την  πρ�σοψη  απελευθερ%νοντας  την  ασϕ�λεια,  �πως  απεικον�ζεται  

παρακ�τω.  

  

  

 4.   Κατεβ�στε  το  τµ	µα  τοποθ�τησης  µον�δων  (drive  bay  assembly).  

 5.   Αϕαιρ�στε  προσεκτικ�  το  µεταλλικ�  �λασµα  απ�  τη  θ	κη  της  µον�δας  δισκ�τας  

χρησιµοποι%ντας  �να  κατσαβ�δι  µε  επ�πεδη  µ�τη.  

 6.   Αϕαιρ�στε  το  πλαστικ�  καπ�κι  απ�  την  πρ�σοψη  πι�ζοντας  τα  πλαστικ�  κλιπ  που  

το  ασϕαλ�ζουν  στο  εσωτερικ�  της  πρ�σοψης.  

 7.   Τοποθετ	στε  ξαν�  την  πρ�σοψη  του  υπολογιστ	.  

 8.   Σ�ρετε  το  διακ�πτη  κλειδ%µατος  για  να  απασϕαλ�σετε  τη  µον�δα  δισκ�τας.  

Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Εντοπισµ�ς  εξαρτηµ�των”  στη  σελ�δα  11.  

 9.   Συνδ�στε  το  πλατ�  καλ%διο  στη  ν�α  µον�δα.  
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10.    Εγκαταστ	στε  τη  ν�α  µον�δα  απ�  την  π�σω  πλευρ�  του  τµ	µατος  τοποθ�τησης  

µον�δων  (drive  bay  assembly)  και  σ�ρετε  το  διακ�πτη  κλειδ%µατος  �1�  για  να  

ασϕαλ�σετε  τη  µον�δα  δισκ�τας.  

  

 

 

 

Επ�µενες  εν
ργειες:  

v   Για  να  εγκαταστ	σετε  κ�ποια  �λλη  προαιρετικ	  συσκευ	,  µεταβε�τε  στην  

κατ�λληλη  εν�τητα.  

v   Για  να  ολοκληρ%σετε  την  εγκατ�σταση,  µεταβε�τε  στην  εν�τητα  “Τοποθ�τηση  

καλ�µµατος  και  σ�νδεση  καλωδ�ων”  στη  σελ�δα  25.

Σ!νδεση µον�δων 

Τα  β	µατα  για  τη  σ�νδεση  µιας  µον�δας  διαϕ�ρουν  αν�λογα  µε  τον  τ�πο  της  µον�δας  

που  συνδ�ετε.  Χρησιµοποι	στε  µ�α  απ�  τις  παρακ�τω  διαδικασ�ες  για  τη  σ�νδεση  της  

µον�δας.  

Σ!νδεση µον�δας οπτικο! δ�σκου � παρ�λληλης µον�δας 

σκληρο! δ�σκου ATA  

1.    Εντοπ�στε  το  καλ%διο  σ	µατος  δ�ο  υποδοχ%ν  που  παρ�χεται  µε  τον  υπολογιστ	  σας  

	 µε  τη  ν�α  µον�δα.  

2.    Εντοπ�στε  την  κ�ρια  υποδοχ	  PATA IDE  στην  πλακ�τα  συστ	µατος.  Ανατρ�ξτε  στην  

εν�τητα  “Αναγν%ριση  εξαρτηµ�των  της  πλακ�τας  συστ	µατος”  στη  σελ�δα  13.  

3.    Συνδ�στε  το  �να  �κρο  του  καλωδ�ου  σ	µατος  στη  µον�δα  και  το  �λλο  στην  κ�ρια  

υποδοχ	  PATA IDE  στην  πλακ�τα  συστ	µατος.  
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4.    Εντοπ�στε  την  πρ�σθετη  υποδοχ	  ρε�µατος  τεσσ�ρων  συρµ�των  µε  την  �νδειξη  P4  

και  συνδ�στε  τη  στη  µον�δα.  

  

 

Σ!νδεση πρ�σθετης σειριακ�ς µον�δας σκληρο! δ�σκου ATA  

Μια  σειριακ	  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  µπορε�  να  συνδεθε�  σε  οποιαδ	ποτε  διαθ�σιµη  

υποδοχ	  SATA. 

1.    Εντοπ�στε  το  καλ%διο  σ	µατος  που  περιλαµβ�νεται  µε  τη  ν�α  µον�δα.  

2.    Εντοπ�στε  τη  διαθ�σιµη  υποδοχ	  SATA στην  πλακ�τα  συστ	µατος.  Ανατρ�ξτε  στην  

εν�τητα  “Αναγν%ριση  εξαρτηµ�των  της  πλακ�τας  συστ	µατος”  στη  σελ�δα  13.  

3.    Συνδ�στε  το  �να  �κρο  του  καλωδ�ου  σ	µατος  στη  µον�δα  και  το  �λλο  �κρο  στην  

υποδοχ	  SATA στην  πλακ�τα  συστ	µατος.  

4.    Εντοπ�στε  µ�α  απ�  τις  πρ�σθετες  υποδοχ�ς  ρε�µατος  π�ντε  συρµ�των  και  συνδ�στε  

τη  στη  µον�δα.  

  

 

 

 

Επ�µενες  εν
ργειες:  

v   Για  να  εγκαταστ	σετε  κ�ποια  �λλη  προαιρετικ	  συσκευ	,  µεταβε�τε  στην  

κατ�λληλη  εν�τητα.  

v   Για  να  ολοκληρ%σετε  την  εγκατ�σταση,  µεταβε�τε  στην  εν�τητα  “Τοποθ�τηση  

καλ�µµατος  και  σ�νδεση  καλωδ�ων”  στη  σελ�δα  25.

Μηχανισµο� ασϕ�λισης 

Για  να  αποτρ�ψετε  το  ενδεχ�µενο  κλοπ	ς  και  µη  εξουσιοδοτηµ�νης  πρ�σβασης  στον  

υπολογιστ	  σας,  µπορε�τε  να  χρησιµοποι	σετε  δι�ϕορους  µηχανισµο�ς  ασϕ�λισης  του  

υπολογιστ	.  Εκτ�ς  απ�  την  εϕαρµογ	  κ�ποιας  ϕυσικ	ς  κλειδαρι�ς,  µπορε�τε  να  

αποτρ�ψετε  τη  µη  εξουσιοδητηµ�νη  πρ�σβαση  στον  υπολογιστ	  σας  µε  την  εϕαρµογ	  

µιας  κλειδαρι�ς  λογισµικο�,  η οπο�α  κλειδ%νει  το  πληκτρολ�γιο  µ�χρι  να  

πληκτρολογηθε�  �νας  �γκυρος  κωδικ�ς  πρ�σβασης.  

Βεβαιωθε�τε  �τι  τα  καλ%δια  ασϕ�λισης  που  εγκαθιστ�τε  δεν  µπλ�κονται  µε  τα  �λλα  

καλ%δια  του  υπολογιστ	.  
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Κλειδαρι� τ!που Kensington 

Χρησιµοποι%ντας  µια  κλειδαρι�  τ�που  Kensington  µπορε�τε  να  ασϕαλ�σετε  τον  

υπολογιστ	  σας  σε  �να  τραπ�ζι,  γραϕε�ο  	 �λλο  βαρ�  �πιπλο.  Η  κλειδαρι�  γαντζ%νει  σε  

µια  ειδικ	  υποδοχ	  ασϕ�λισης  στην  π�σω  πλευρ�  του  υπολογιστ	  σας  και  ανο�γει  µε  

�να  κλειδ�.  Με  την  κλειδαρι�  αυτ	  κλειδ%νονται  επ�σης  τα  κουµπι�  που  

χρησιµοποιο�νται  για  το  �νοιγµα  του  καλ�µµατος  του  υπολογιστ	.  Πρ�κειται  για  τον  

�διο  τ�πο  κλειδαρι�ς  που  χρησιµοποιε�ται  για  την  ασϕ�λιση  ϕορητ%ν  υπολογιστ%ν.  

Μπορε�τε  να  παραγγε�λετε  καλ%δια  ασϕ�λισης  απευθε�ας  απ�  τη  Lenovo.  Μεταβε�τε  

στη  διε�θυνση  http://www.lenovo.com/think/support/ και  αναζητ	στε  τη  λ�ξη  Kensington. 

  

 

Προστασ�α µσω κωδικο! πρ�σβασης 

Για  να  εµποδ�σετε  τη  χρ	ση  του  υπολογιστ	  σας  απ�  µη  εξουσιοδοτηµ�να  �τοµα,  

µπορε�τε  να  χρησιµοποι	σετε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  για  να  ορ�σετε  �ναν  κωδικ�  

πρ�σβασης.  Yταν  αν�ψετε  τον  υπολογιστ	  σας  εµϕαν�ζεται  µια  προτροπ	  να  

πληκτρολογ	σετε  τον  κωδικ�  πρ�σβασης  %στε  να  ξεκλειδ%σει  το  πληκτρολ�γιο  για  

κανονικ	  χρ	ση.  

 

 

Επ�µενες  εν
ργειες:  

v   Για  να  εγκαταστ	σετε  κ�ποια  �λλη  προαιρετικ	  συσκευ	,  µεταβε�τε  στην  

κατ�λληλη  εν�τητα.  

v   Για  να  ολοκληρ%σετε  την  εγκατ�σταση,  µεταβε�τε  στην  εν�τητα  “Τοποθ�τηση  

καλ�µµατος  και  σ�νδεση  καλωδ�ων”  στη  σελ�δα  25.

Αλλαγ� της µπαταρ�ας 

>να  ειδικ�  τµ	µα  της  µν	µης  του  υπολογιστ	  σας  διατηρε�  την  ηµεροµην�α,  την  %ρα  

και  τις  ρυθµ�σεις  των  ενσωµατωµ�νων  συσκευ%ν,  π.χ.  την  αντιστοιχ�α  των  παρ�λληλων  

θυρ%ν.  Υπ�ρχει  επ�σης  µια  µπαταρ�α  που  διατηρε�  αυτ�ς  τις  πληροϕορ�ες  �ταν  σβ	νετε  

τον  υπολογιστ	  σας.  
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Η  µπαταρ�α  συν	θως  δεν  χρει�ζεται  ϕ�ρτιση  	 συντ	ρηση  κατ�  τη  δι�ρκεια  της  ζω	ς  

της.  Ωστ�σο,  καµ�α  µπαταρ�α  δεν  κρατ�ει  για  π�ντα.  Αν  π�σει  η τ�ση  της  µπαταρ�ας,  η 

ηµεροµην�α,  η %ρα  και  οι  πληροϕορ�ες  ρ�θµισης  (συµπεριλαµβανοµ�νων  των  κωδικ%ν  

πρ�σβασης)  χ�νονται.  Στην  περ�πτωση  αυτ	  εµϕαν�ζεται  �να  µ	νυµα  σϕ�λµατος  �ταν  

αν�ψετε  τον  υπολογιστ	.  

Για  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  αντικατ�σταση  και  απ�ρριψη  της  µπαταρ�ας,  βλ.  

“Σηµε�ωση  σχετικ�  µε  τη  µπαταρ�α  λιθ�ου”  στη  σελ�δα  xi.  

Για  να  αντικαταστ	σετε  τη  µπαταρ�α:  

 1.   Απενεργοποι	στε  τον  υπολογιστ	  και  αποσυνδ�σετε  το  καλ%διο  ρε�µατος  απ�  την  

πρ�ζα  και  απ�  τον  υπολογιστ	.  

 2.   Ανο�ξτε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “:νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  10.  

 3.   Αποκτ	στε  πρ�σβαση  στην  πλακ�τα  συστ	µατος.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  

“Πρ�σβαση  στην  πλακ�τα  συστ	µατος  και  στις  µον�δες”  στη  σελ�δα  12.  

 4.   Εντοπ�στε  τη  µπαταρ�α.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Αναγν%ριση  εξαρτηµ�των  της  

πλακ�τας  συστ	µατος”  στη  σελ�δα  13.  

 5.   Αϕαιρ�στε  την  παλι�  µπαταρ�α.  

  

  

 6.   Εγκαταστ	στε  τη  ν�α  µπαταρ�α.  

  

  

 7.   Εγκαταστ	στε  ξαν�  την  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI  (PCI  riser),  σε  περ�πτωση  που  

την  αϕαιρ�σατε.  

 8.   Κλε�στε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	  και  συνδ�στε  τα  καλ%δια.  Ανατρ�ξτε  στην  

εν�τητα  “Τοποθ�τηση  καλ�µµατος  και  σ�νδεση  καλωδ�ων”  στη  σελ�δα  25.  

Σηµε�ωση:   Αϕο�  αντικαταστ	σετε  τη  µπαταρ�α,  την  πρ%τη  ϕορ�  που  θα  

εκκιν	σετε  τον  υπολογιστ	  µπορε�  να  εµϕανιστε�  �να  µ	νυµα  

σϕ�λµατος.  Αυτ	  ε�ναι  ϕυσιολογικ	  λειτουργ�α  µετ�  την  εγκατ�σταση  

της  µπαταρ�ας.  

 9.   Αν�ψτε  τον  υπολογιστ	  και  �λες  τις  συνδεδεµ�νες  συσκευ�ς.  

10.    Χρησιµοποι	στε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  για  να  ορ�σετε  ξαν�  την  ηµεροµην�α  

και  την  %ρα  και  οποιουσδ	ποτε  κωδικο�ς  πρ�σβασης.  Ανατρ�ξτε  στο  Κεϕ�λαιο  2, 

“Χρ	ση  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility”,  στη  σελ�δα  27.

∆ιαγραϕ� κωδικο! πρ�σβασης που χει χαθε� � ξεχαστε� (εκκαθ�ριση 

µν�µης CMOS) 

Η  εν�τητα  αυτ	  αϕορ�  σε  κωδικο�ς  πρ�σβασης  που  �χουν  χαθε�  	 ξεχαστε�.  Για  

περισσ�τερες  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  κωδικο�ς  πρ�σβασης  που  �χουν  χαθε�  	 

ξεχαστε�,  ανατρ�ξτε  στο  πρ�γραµµα  ThinkVantage  Productivity  Center.  
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Σηµε�ωση:   Ε�ν  �χετε  εγγραϕε�  στο  πρ�γραµµα  Hardware  Password  Reset,  ανατρ�ξτε  

στην  εν�τητα  “Επανακαθορισµ�ς  κωδικο�  πρ�σβασης  για  τη  µον�δα  

σκληρο�  δ�σκου  και  κωδικο�  πρ�σβασης  εκκ�νησης”  στη  σελ�δα  30  για  τον  

επανακαθορισµ�  του  κωδικο�  πρ�σβασ	ς  σας.  Ε�ν  εκτελ�σετε  µια  

εκκαθ�ριση  του  CMOS  	 µια  επαναϕορ�  των  προεπιλεγµ�νων  ρυθµ�σεων  

των  προγρ�µµατος  Setup  Utility,  θα  πρ�πει  να  εγγραϕε�τε  εκ  ν�ου  στο  

πρ�γραµµα  Hardware  Password  Reset.  

Για  να  διαγρ�ψετε  �ναν  κωδικ�  πρ�σβασης  που  �χει  ξεχαστε�:  

 1.   Ανο�ξτε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “:νοιγµα  του  

καλ�µµατος”  στη  σελ�δα  10.  

 2.   Αποκτ	στε  πρ�σβαση  στην  πλακ�τα  συστ	µατος.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  

“Πρ�σβαση  στην  πλακ�τα  συστ	µατος  και  στις  µον�δες”  στη  σελ�δα  12.  

 3.   Εντοπ�στε  το  διακ�πτη  εκκαθ�ρισης  CMOS/αποκατ�στασης  στην  πλακ�τα  

συστ	µατος.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Αναγν%ριση  εξαρτηµ�των  της  πλακ�τας  

συστ	µατος”  στη  σελ�δα  13.  

 4.   Μετακιν	στε  το  διακ�πτη  (jumper)  απ�  την  κανονικ	  του  θ�ση  (ακροδ�κτες  1 και  

2) στη  θ�ση  συντ	ρησης  	 ρ�θµισης  (ακροδ�κτες  2 και  3).  

 5.   Εγκαταστ	στε  ξαν�  την  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI  (PCI  riser),  σε  περ�πτωση  που  

την  αϕαιρ�σατε.  

 6.   Κατεβ�στε  το  τµ	µα  τοποθ�τησης  µον�δων  (drive  bay  assembly)  και  συνδ�στε  ξαν�  

τα  καλ%δια  που  αποσυνδ�σατε  προηγουµ�νως.  

 7.   Επανατοποθετ	στε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	  και  συνδ�στε  το  καλ%διο  ρε�µατος.  

Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Τοποθ�τηση  καλ�µµατος  και  σ�νδεση  καλωδ�ων”.  

 8.   Εκκιν	στε  τον  υπολογιστ	  και  αϕ	στε  τον  αναµµ�νο  για  περ�που  10  δευτερ�λεπτα.  

Σβ	στε  τον  υπολογιστ	  κρατ%ντας  το  διακ�πτη  λειτουργ�ας  του  πατηµ�νο  για  

περ�που  5 δευτερ�λεπτα.  Η  λειτουργ�α  του  υπολογιστ	  θα  τερµατιστε�.  

 9.   Επαναλ�βετε  τα  β	µατα  1 �ως  3 στη  σελ�δα  25.  

10.    Επαναϕ�ρετε  το  διακ�πτη  εκκαθ�ρισης  CMOS/αποκατ�στασης  στην  κανονικ	  του  

θ�ση  (ακροδε�κτες  1 και  2).  

11.    Εγκαταστ	στε  ξαν�  την  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI  (PCI  riser),  σε  περ�πτωση  που  

την  αϕαιρ�σατε.  

12.    Επανατοποθετ	στε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	  και  συνδ�στε  το  καλ%διο  ρε�µατος.  

Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Τοποθ�τηση  καλ�µµατος  και  σ�νδεση  καλωδ�ων”.

Τοποθτηση καλ!µµατος και σ!νδεση καλωδ�ων 

Μετ�  την  εκτ�λεση  εργασι%ν  µε  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς,  θα  πρ�πει  να  εγκαταστ	σετε  

οποιαδ	ποτε  εξαρτ	µατα  αϕαιρ�σατε,  να  τοποθετ	σετε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	  και  

να  συνδ�σετε  ξαν�  �λα  τα  καλ%δια,  �πως  τα  τηλεϕωνικ�  καλ%δια  και  τα  καλ%δια  

παροχ	ς  ρε�µατος.  Επ�σης,  αν�λογα  µε  την  προαιρετικ	  συσκευ	  που  εγκαταστ	σατε,  

�σως  χρειαστε�  να  επιβεβαι%σετε  τις  ενηµερωµ�νες  πληροϕορ�ες  χρησιµοποι%ντας  το  

πρ�γραµµα  Setup  Utility.  

Για  να  κλε�σετε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	  και  να  συνδ�σετε  τα  καλ%δια:  

1.    Βεβαιωθε�τε  �τι  �λα  τα  εξαρτ	µατα  �χουν  συνδεθε�  σωστ�  και  �τι  δεν  �χετε  αϕ	σει  

εργαλε�α  	 β�δες  στο  εσωτερικ�  του  υπολογιστ	.  

2.    Βεβαιωθε�τε  �τι  τα  καλ%δια  �χουν  τοποθετηθε�  σωστ�  στο  εσωτερικ�  του  

υπολογιστ	  πριν  επιχειρ	σετε  να  καταβ�σετε  το  τµ	µα  τοποθ�τησης  µον�δων  (drive  

bay  assembly).  
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3.    Τοποθετ	στε  το  τµ	µα  τοποθ�τησης  µον�δων  στη  θ�ση  του  και  χρησιµοποι	στε  

τους  διακ�πτες  κλειδ%µατος  για  να  ασϕαλ�σετε  τις  µον�δες  στη  θ�ση  τους.  

∆ιαϕορετικ�  δεν  θα  µπορ�σετε  να  κλε�σετε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.  

4.    Κλε�στε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.  

5.    Τοποθετ	στε  τις  απαρα�τητες  συσκευ�ς  ασϕ�λισης.  

6.    Ε�ν  επιθυµε�τε  να  τοποθετ	σετε  τον  υπολογιστ	  σε  κατακ�ρυϕη  θ�ση,  πρ�πει  να  

χρησιµοποι	σετε  την  ειδικ	  β�ση  τοποθ�τησης  του  υπολογιστ	.  

7.    Συνδ�στε  τα  εξωτερικ�  καλ%δια  και  τα  καλ%δια  παροχ	ς  ρε�µατος  στον  υπολογιστ	.  

Βλ.  “Εντοπισµ�ς  των  υποδοχ%ν  στο  π�σω  µ�ρος  του  υπολογιστ	”  στη  σελ�δα  8.  

8.    Για  να  ενηµερ%σετε  τις  ρυθµ�σεις  εξοπλισµο�,  βλ.  Κεϕ�λαιο  2, “Χρ	ση  του  

προγρ�µµατος  Setup  Utility”,  στη  σελ�δα  27.
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Κεϕ�λαιο  2.  Χρ�ση  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility  

Το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  ε�ναι  αποθηκευµ�νο  στη  µν	µη  EEPROM  (electrically  

erasable  programmable  read-only  memory)  του  υπολογιστ	  σας.  Μπορε�τε  να  

χρησιµοποι	σετε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  για  να  αλλ�ξετε  τις  ρυθµ�σεις  του  

υπολογιστ	  σας  ανεξ�ρτητα  απ�  το  λειτουργικ�  σ�στηµα  που  χρησιµοποιε�τε.  Yµως,  οι  

ρυθµ�σεις  του  λειτουργικο�  συστ	µατος  µπορε�  να  αντικαταστ	σουν  οποιεσδ	ποτε  

αντ�στοιχες  ρυθµ�σεις  στο  πρ�γραµµα  Setup  Utility.  

8ναρξη του προγρ�µµατος Setup Utility 

Για  να  ξεκιν	σετε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility,  κ�ντε  τα  ακ�λουθα:  

1.    Αν  ο υπολογιστ	ς  σας  βρ�σκεται  σε  λειτουργ�α,  τερµατ�στε  το  λειτουργικ�  σ�στηµα  

και  σβ	στε  τον  υπολογιστ	.  

2.    Πατ	στε  και  κρατ	στε  πατηµ�νο  το  πλ	κτρο  F1  και  µετ�  αν�ψτε  τον  υπολογιστ	.  

Yταν  ακο�σετε  επαναλαµβαν�µενα  ηχητικ�  σ	µατα,  αϕ	στε  το  πλ	κτρο  F1.  

Σηµει�σεις:   

α.    Ε�ν  χρησιµοποιε�τε  �να  πληκτρολ�γιο  USB  και  το  µενο�  του  προγρ�µµατος  

Setup  Utility  δεν  εµϕαν�ζεται  µε  τη  µ�θοδο  αυτ	,  τ�τε  πατ	στε  επανειληµµ�να  το  

πλ	κτρο  F1  αντ�  να  το  κρατ	σετε  πατηµ�νο  �ταν  αν�ψετε  τον  υπολογιστ	.  

β.    Ε�ν  �χει  οριστε�  κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ	στη  	 κωδικ�ς  πρ�σβασης  διαχειριστ	,  

το  µενο�  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility  εµϕαν�ζεται  αϕο�  πληκτρολογ	σετε  τον  

κωδικ�  πρ�σβασης.  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες,  ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  

“Χρ	ση  κωδικ%ν  πρ�σβασης”.

Το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  µπορε�  να  ενεργοποιηθε�  αυτ�µατα  αν  κατ�  τον  �λεγχο  

POST  διαπιστωθε�  �τι  �χει  αϕαιρεθε�  	 προστεθε�  εξοπλισµ�ς  στον  υπολογιστ	  σας.  

Εξταση και αλλαγ� ρυθµ�σεων 

Τα  στοιχε�α  που  εµϕαν�ζονται  στο  µενο�  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility  αντιστοιχο�ν  

σε  διαϕορετικ�ς  κατηγορ�ες  ρυθµ�σεων  του  συστ	µατος.  

Yταν  εργ�ζεστε  µε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility,  πρ�πει  να  χρησιµοποιε�τε  το  

πληκτρολ�γιο.  Τα  πλ	κτρα  που  µπορε�τε  να  χρησιµοποι	σετε  για  να  εκτελ�σετε  

δι�ϕορες  εργασ�ες  εµϕαν�ζονται  στο  κ�τω  µ�ρες  κ�θε  οθ�νης.  

Χρ�ση κωδικ�ν πρ�σβασης 

Το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  σας  επιτρ�πει  να  ορ�σετε  κωδικο�ς  πρ�σβασης  %στε  να  

αποτρ�ψετε  το  ενδεχ�µενο  µη  εξουσιοδοτηµ�να  �τοµα  να  αποκτ	σουν  πρ�σβαση  στον  

υπολογιστ	  σας  και  στα  δεδοµ�να  σας.  ∆ιατ�θενται  τα  ακ�λουθα  ε�δη  κωδικ%ν  

πρ�σβασης:  

v   Κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ	στη  

v   Κωδικ�ς  πρ�σβασης  διαχειριστ	  

v   Κωδικ�ς  πρ�σβαση  χρ	στη  για  τη  µον�δα  IDE  

v   Κ�ριος  κωδικ�ς  πρ�σβασης  (master  password)  για  τη  µον�δα  IDE
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∆εν  ε�ναι  απαρα�τητο  να  ορ�σετε  κωδικο�ς  πρ�σβασης  για  τη  χρ	ση  του  υπολογιστ	  

σας.  Αν  �µως  αποϕασ�σετε  να  ορ�σετε  κωδικο�ς  πρ�σβασης,  διαβ�στε  πρ%τα  τις  

ακ�λουθες  εν�τητες.  

Ορισµ�ς κωδικ�ν πρ�σβασης 

>νας  κωδικ�ς  πρ�σβασης  µπορε�  να  περι�χει  �ως  12  χαρακτ	ρες  (a-z  και  0-9)  και  

σ�µβολα  σε  οποιονδ	ποτε  συνδυασµ�.  Για  λ�γους  ασϕαλε�ας  συνιστ�ται  να  ορ�σετε  

�ναν  ″ισχυρ�″ κωδικ�  πρ�σβασης  που  δεν  µπορε�  ε�κολα  να  αποκαλυϕθε�.  Οι  ″ισχυρο�″  

κωδικο�  πρ�σβασης  ορ�ζονται  σ�µϕωνα  µε  τους  ακ�λουθους  καν�νες:  

v   >χουν  µ	κος  τουλ�χιστον  οκτ%  χαρακτ	ρων  

v   Περι�χουν  τουλ�χιστον  �ναν  αλϕαβητικ�  χαρακτ	ρα,  �ναν  αριθµητικ�  χαρακτ	ρα  

και  �να  σ�µβολο  

v   Περι�χουν  τουλ�χιστον  �να  απ�  τα  ακ�λουθα  σ�µβολα:  , . / ` ; ' []  

v   Μπορε�τε  επ�σης  να  χρησιµοποι	σετε  την  µπ�ρα  διαστ	µατος  

v   Στους  κωδικο�ς  πρ�σβασης  για  το  Setup  Utility  και  τη  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  δεν  

διακρ�νονται  οι  κεϕαλα�οι  απ�  τους  πεζο�ς  χαρακτ	ρες  

v   ∆εν  αποτελο�νται  απ�  το  �νοµ�  σας  	 το  �νοµα  χρ	στη  σας  

v   ∆εν  ε�ναι  κοιν�ς  λ�ξεις  	 κοιν�  ον�µατα  

v   ∆ιαϕ�ρουν  σηµαντικ�  απ�  τον  προηγο�µενο  κωδικ�  πρ�σβασης

Ε�ν  θ�λετε  να  ορ�σετε  �να  απ�  τα  δι�ϕορα  ε�δη  κωδικ%ν  πρ�σβασης  στον  υπολογιστ	  

σας,  τ�τε  συνιστ�ται  να  διαβ�σετε  και  να  κατανο	σετε  πρ%τα  τις  ακ�λουθες  

πληροϕορ�ες:  

v   >�ν  πληκτρολογ	σετε  λανθασµ�νο  κωδικ�  πρ�σβασης,  θα  εµϕαν�ζεται  �να  µ	νυµα  

σϕ�λµατος.  Ε�ν  πληκτρολογ	σετε  λανθασµ�νο  κωδικ�  πρ�σβασης  τρεις  ϕορ�ς  στη  

σειρ�,  θα  πρ�πει  να  σβ	σετε  και  να  αν�ψετε  ξαν�  τον  υπολογιστ	.  

v   Ε�ν  ορ�σετε  την  �δια  σειρ�  χαρακτ	ρων  τ�σο  ως  κωδικ�  πρ�σβασης  χρ	στη  (User  

Password)  �σο  και  ως  κωδικ�  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  µον�δα  IDE  (IDE  Drive  User  

Password),  θα  σας  ζητε�ται  να  καταχωρ	σετε  τον  κωδικ�  πρ�σβασης  µ�νο  µ�α  ϕορ�  

µετ�  την  εκκ�νηση  του  υπολογιστ	.  

v   Μη  µεταϕ�ρετε  µια  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  IDE  σε  �λλο  υπολογιστ	  ε�ν  �χει  

οριστε�  κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  µον�δα  IDE,  εκτ�ς  ε�ν  ο κωδικ�ς  

πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  µον�δα  IDE  υποστηρ�ζεται  επ�σης  στον  �λλο  υπολογιστ	.  

v   Ε�ν  ο υπολογιστ	ς  σας  ε�ναι  συνδεδεµ�νος  σε  �να  δ�κτυο  LAN,  η λειτουργ�α  Wake  on  

LAN  δεν  θα  λειτουργε�,  εκτ�ς  ε�ν  ορ�σετε  �ναν  κωδικ�  πρ�σβασης  χρ	στη  και  �ναν  

κωδικ�  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  µον�δα  IDE  χρησιµοποι%ντας  ακριβ%ς  την  �δια  

σειρ�  χαρακτ	ρων  και  για  τους  δ�ο  κωδικο�ς  πρ�σβασης.

Κωδικ�ς πρ�σβασης χρ�στη 

Yταν  �χει  οριστε�  κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ	στη,  ο χρ	στης  θα  ζητε�ται  να  

πληκτρολογ	σει  �ναν  �γκυρο  κωδικ�  πρ�σβασης  µε  κ�θε  εκκ�νηση  του  υπολογιστ	.  

∆εν  ε�ναι  δυνατ	  η χρ	ση  του  υπολογιστ	  ε�ν  ο χρ	στης  δεν  πληκτρολογ	σει  �ναν  

�γκυρο  κωδικ�  πρ�σβασης  χρησιµοποι%ντας  το  πληκτρολ�γιο.  

Κωδικ�ς πρ�σβασης διαχειριστ� 

Ο  κωδικ�ς  πρ�σβασης  διαχειριστ	  εµποδ�ζει  την  πραγµατοπο�ηση  αλλαγ%ν  στις  

ρυθµ�σεις  του  συστ	µατος  απ�  µη  εξουσιοδοτηµ�να  �τοµα.  Αν  ε�στε  υπε�θυνοι  για  τη  

διαχε�ριση  των  ρυθµ�σεων  σε  πολλο�ς  υπολογιστ�ς,  τ�τε  µπορε�  να  σας  ϕανε�  χρ	σιµο  

να  ορ�σετε  �ναν  κωδικ�  πρ�σβασης  διαχειριστ	.  
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Yταν  �χει  οριστε�  κωδικ�ς  πρ�σβασης  διαχειριστ	,  θα  ζητε�ται  η καταχ%ρηση  εν�ς  

κωδικο�  πρ�σβασης  κ�θε  ϕορ�  που  επιχειρε�τε  να  χρησιµοποι	σετε  το  πρ�γραµµα  

Setup  Utility.  

Αν  �χει  οριστε�  τ�σο  κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ	στη  �σο  και  κωδικ�ς  πρ�σβασης  

διαχειριστ	,  µπορε�τε  να  πληκτρολογε�τε  οποιονδ	ποτε  απ�  τους  δ�ο.  Ωστ�σο,  για  να  

αλλ�ξετε  οποιεσδ	ποτε  ρυθµ�σεις  πρ�πει  να  χρησιµοποι	σετε  τον  κωδικ�  πρ�σβασης  

διαχειριστ	.  

Κωδικ�ς πρ�σβασης χρ�στη για τη µον�δα IDE 

Ο  κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  µον�δα  IDE  (IDE  Drive  User  Password)  

χρησιµοποιε�ται  για  την  προστασ�α  των  δεδοµ�νων  στη  µον�δα  (	  στις  µον�δες)  

σκληρο�  δ�σκου  IDE.  Yταν  �χει  οριστε�  αυτ�ς  ο κωδικ�ς  πρ�σβασης,  θα  σας  ζητε�ται  να  

πληκτρολογ	σετε  �ναν  �γκυρο  πρ�σβασης  πριν  ε�ναι  δυνατ	  η χρ	ση  οποιασδ	ποτε  

µον�δας  σκληρο�  δ�σκου.  Η προτροπ	  για  την  καταχ%ρηση  αυτο�  του  κωδικο�  

πρ�σβασης  θα  εµϕαν�ζεται  µε  κ�θε  εκκ�νηση  του  υπολογιστ	.  Ε�ν  ο υπολογιστ	ς  σας  

διαθ�τει  περισσ�τερες  απ�  µ�α  µον�δες  σκληρο�  δ�σκου,  θα  πρ�πει  να  χρησιµοποιο�ν  

�λες  τον  �διο  κωδικ�  πρ�σβασης.  

 

 

Προσοχ  

Ε�ν  �χει  οριστε�  κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  µον�δα  IDE  χωρ�ς  να  �χει  

οριστε�  κ�ριος  κωδικ�ς  πρ�σβασης  (Master  Password)  για  τη  µον�δα  IDE,  δεν  θα  

υπ�ρχει  δυνατ�τητα  αποκατ�στασης  σε  περ�πτωση  που  χ�σετε  	 ξεχ�σετε  τον  

κωδικ�  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  µον�δα  IDE.  Στην  περ�πτωση  αυτ	  πρ�πει  να  

αντικατασταθε�  η µον�δα  σκληρο�  δ�σκου.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Κ�ριος  

κωδικ�ς  πρ�σβασης  για  τη  µον�δα  IDE”.

Κ!ριος κωδικ�ς πρ�σβασης για τη µον�δα IDE 

Ο  κ�ριος  κωδικ�ς  πρ�σβασης  για  τη  µον�δα  IDE  (IDE  Drive  Master  Password)  

χρησιµοποιε�ται  για  την  αποκατ�σταση  της  χρ	σης  της  µον�δας  σκληρο�  δ�σκου  σε  

περ�πτωση  που  χαθε�  	 ξεχαστε�  ο κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  µον�δα  IDE  (IDE  

Drive  User  Password).  Μ�νο  το  �τοµο  που  γνωρ�ζει  τον  κ�ριο  κωδικ�  πρ�σβασης  για  τη  

µον�δα  IDE  θα  ε�ναι  σε  θ�ση  να  ορ�σει  ν�ο  κωδικ�  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  µον�δα  

IDE.  

 

 

Προσοχ  

Βεβαιωθε�τε  �τι  ο κ�ριος  κωδικ�ς  πρ�σβασης  για  τη  µον�δα  IDE  ϕυλ�σσεται  σε  

µια  ασϕαλ	  θ�ση.  Ε�ν  χαθε�  	 ξεχαστε�  τ�σο  ο κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  

µον�δα  IDE  �σο  και  ο κ�ριος  κωδικ�ς  πρ�σβασης  για  τη  µον�δα  IDE,  τ�τε  η 

µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  θα  πρ�πει  να  αντικατασταθε�.

 Ε�ν  θ�λετε  να  ορ�σετε  τ�σο  τον  κωδικ�  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  µον�δα  IDE  �σο  και  

τον  κ�ριο  κωδικ�  πρ�σβασης  για  τη  µον�δα  IDE,  θα  πρ�πει  να  ορ�σετε  τον  κ�ριο  κωδικ�  

πρ�σβασης  για  τη  µον�δα  IDE  πριν  ορ�σετε  τον  κωδικ�  πρ�σβασης  χρ	στη  για  τη  

µον�δα  IDE.  

Ορισµ�ς, αλλαγ� και διαγραϕ� κωδικο! πρ�σβασης 

Για  να  ορ�σετε,  να  αλλ�ξετε  	 να  διαγρ�ψετε  �ναν  κωδικ�  πρ�σβασης,  κ�ντε  τα 

ακ�λουθα:  
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Σηµε�ωση:   Ο  κωδικ�ς  πρ�σβασης  µπορε�  να  περι�χει  �ως  12  χαρακτ	ρες  σε  

οποιονδ	ποτε  συνδυασµ�  (A-Z,  a-z  και  0-9).  Για  περισσ�τερες  πληροϕορ�ες,  

ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Ορισµ�ς  κωδικ%ν  πρ�σβασης”  στη  σελ�δα  28.  

1.    Ξεκιν	στε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  (βλ.  Κεϕ�λαιο  2, “Χρ	ση  του  προγρ�µµατος  

Setup  Utility”,  στη  σελ�δα  27).  

2.    Απ�  το  µενο�  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility,  επιλ�ξτε  Security.  

3.    Επιλ�ξτε  Set  Passwords. ∆ιαβ�στε  τις  πληροϕορ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στη  δεξι�  

πλευρ�  της  οθ�νης.

Επανακαθορισµ�ς κωδικο! πρ�σβασης για τη µον�δα 

σκληρο! δ�σκου και κωδικο! πρ�σβασης εκκ�νησης 

Σηµε�ωση:   Για  να  εγγραϕε�τε  στην  υπηρεσ�α  επανακαθορισµο�  κωδικ%ν  πρ�σβασης  

(Password  Reset),  χρησιµοποι	στε  τη  λειτουργ�α  ThinkVantage  Create  Rescue  

Media  στα  Windows  (επιλ�ξτε  διαδοχικ�  >ναρξη  (Start), Yλα  τα  

προγρ�µµατα  (All  Programs),  ThinkVantage  και  Create  Rescue  Media).  

Για  να  καθορ�σετε  εκ  ν�ου  τον  κωδικ�  πρ�σβασης  για  τη  µον�δα  σκληρο�  δ�σκου  και  

τον  κωδικ�  πρ�σβασης  εκκ�νησης,  κ�ντε  τα  ακ�λουθα:  

1.    Ξεκιν	στε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  (βλ.  “>ναρξη  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility”  

στη  σελ�δα  27).  

2.    Απ�  το  µενο�  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility,  επιλ�ξτε  Security.  

3.    Επιλ�ξτε  Set  Passwords. 

4.    Επιλ�ξτε  Password  Reset  Service  και  καθορ�στε  την  επιλογ	  της  προτ�µησ	ς  σας.  

∆ιαβ�στε  τις  πληροϕορ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στη  δεξι�  πλευρ�  της  οθ�νης.

Χρ�ση της λειτουργ�ας Security Profile by Device 

Η  λειτουργ�α  Security  Profile  by  Device  χρησιµοποιε�ται  για  την  ενεργοπο�ηση  	 

απενεργοπο�ηση  της  πρ�σβασης  των  χρηστ%ν  στις  ακ�λουθες  συσκευ�ς:  

 IDE  controller  Yταν  �χει  οριστε�  η τιµ	  Disable, �λες  οι συσκευ�ς  που  ε�ναι  

συνδεδεµ�νες  στο  IDE  controller  (π.χ.  µον�δες  σκληρο�  δ�σκου  	 µον�δα  

CD-ROM)  ε�ναι  απενεργοποιηµ�νες  και δεν εµϕαν�ζονται  στις  ρυθµ�σεις  

του συστ	µατος.  

Diskette  Drive  Access  Yταν  �χει  οριστε�  η τιµ	  Disable, δεν ε�ναι  δυνατ	  η πρ�σβαση  στη  

µον�δα  δισκ�τας.  

Diskette  Write  Protect  Yταν  �χει  οριστε�  η τιµ	  Enable, δεν  ε�ναι  δυνατ	  η εγγραϕ	  σε  

δισκ�τες.  Μπορε�τε  να διαβ�σετε  πληροϕορ�ες  απ�  µια δισκ�τα,  αλλ�  

δεν  µπορε�τε  να γρ�ψετε  πληροϕορ�ες  στη  δισκ�τα.
  

Για  να  ορ�σετε  τις  ρυθµ�σεις  της  λειτουργ�ας  Security  Profile  by  Device,  κ�ντε  τα  

ακ�λουθα:  

1.    Ξεκιν	στε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  (βλ.  “>ναρξη  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility”  

στη  σελ�δα  27).  

2.    Απ�  το  µενο�  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility,  επιλ�ξτε  Security.  

3.    Επιλ�ξτε  Security  Profile by  Device. 

4.    Επιλ�ξτε  τις  επιθυµητ�ς  συσκευ�ς  και  ρυθµ�σεις  και  πατ	στε  Enter.  

5.    Επιστρ�ψτε  στο  µενο�  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility  και  επιλ�ξτε  Exit  και  στη  

συν�χεια  Save  Settings  	 Save  and  exit  the  Setup  Utility. 
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Σηµε�ωση:   Ε�ν  δεν  θ�λετε  να  αποθηκε�σετε  τις  ρυθµ�σεις,  επιλ�ξτε  Exit  the  Setup  

Utility  without  saving.

Επιλογ� συσκευ�ς εκκ�νησης 

Ε�ν  δεν  πραγµατοποιε�ται  η εκκ�νηση  (boot)  του  υπολογιστ	  σας  απ�  την  αναµεν�µενη  

συσκευ	,  �πως  CD-ROM,  δισκ�τα  	 σκληρ�ς  δ�σκος,  χρησιµοποι	στε  µ�α  απ�  τις  

παρακ�τω  διαδικασ�ες  για  να  επιλ�ξετε  µια  συσκευ	  εκκ�νησης.  

Επιλογ� προσωριν�ς συσκευ�ς εκκ�νησης 

Χρησιµοποι	στε  αυτ	  τη  διαδικασ�α  για  την  εκκ�νηση  του  υπολογιστ	  σας  απ�  

οποιαδ	ποτε  συσκευ	  εκκ�νησης.  

Σηµε�ωση:   ∆εν  µπορε�  να  χρησιµοποιηθε�  οποιοδ	ποτε  CD,  σκληρ�ς  δ�σκος  	 δισκ�τα  

ως  συσκευ	  εκκ�νησης.  

1.    Σβ	στε  τον  υπολογιστ	.  

2.    Πατ	στε  και  κρατ	στε  πατηµ�νο  το  πλ	κτρο  F12  και  µετ�  αν�ψτε  τον  υπολογιστ	.  

Yταν  εµϕανιστε�  το  παρ�θυρο  Startup Device  Menu,  αϕ	στε  το  πλ	κτρο  F12.  

Σηµε�ωση:   Ε�ν  χρησιµοποιε�τε  �να  πληκτρολ�γιο  USB  και  το  παρ�θυρο  Startup 

Device  Menu  δεν  εµϕαν�ζεται  µε  τη  µ�θοδο  αυτ	,  τ�τε  πατ	στε  

επανειληµµ�να  το  πλ	κτρο  F12  αντ�  να  το  κρατ	σετε  πατηµ�νο  �ταν  

αν�ψετε  τον  υπολογιστ	.  

3.    Επιλ�ξτε  την  επιθυµητ	  συσκευ	  εκκ�νησης  απ�  το  παρ�θυρο  Startup Device  Menu  

και  πατ	στε  Enter  για  να  ξεκιν	σετε.

Σηµε�ωση:   Η  επιλογ	  µιας  συσκευ	ς  εκκ�νησης  απ�  το  παρ�θυρο  Startup Device  Menu  

δεν  οδηγε�  στη  µ�νιµη  αλλαγ	  της  σειρ�ς  εκκ�νησης.  

Αλλαγ� της σειρ�ς συσκευ�ν εκκ�νησης 

Για  να  δε�τε  	 για  να  αλλ�ξετε  µ�νιµα  την  καθορισµ�νη  σειρ�  συσκευ%ν  εκκ�νησης,  

κ�ντε  τα  ακ�λουθα:  

1.    Ξεκιν	στε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  (βλ.  “>ναρξη  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility”  

στη  σελ�δα  27).  

2.    Επιλ�ξτε  Startup. 

3.    Επιλ�ξτε  Startup Sequence. ∆ιαβ�στε  τις  πληροϕορ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στη  δεξι�  

πλευρ�  της  οθ�νης.  

4.    Επιλ�ξτε  τις  συσκευ�ς  για  την  πρωτε�ουσα  σειρ�  εκκ�νησης  (Primary  Startup 

Sequence),  τη  σειρ�  αυτ�µατης  εκκ�νησης  (Automatic  Startup Sequence)  και  τη  σειρ�  

εκκ�νησης  σε  περ�πτωση  σϕ�λµατος  (Error  Startup Sequence).  

5.    Απ�  το  µενο�  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility,  επιλ�ξτε  Exit  και  στη  συν�χεια  

επιλ�ξτε  Save  Settings  	 Save  and  exit  the  Setup  Utility. 

Ε�ν  �χετε  αλλ�ξει  αυτ�ς  τις  ρυθµ�σεις  και  θ�λετε  να  επιστρ�ψετε  στις  προεπιλεγµ�νες  

ρυθµ�σεις,  επιλ�ξτε  Load  Default  Settings  στο  µενο�  Exit.  

Ειδικς ρυθµ�σεις 

Σε  ορισµ�να  µοντ�λα  υπολογιστ%ν,  το  µενο�  Advanced  Settings  περιλαµβ�νει  µια  

επιλογ	  ενεργοπο�ησης/απενεργοπο�ησης  τεχνολογ�ας  HyperThreading.  Η επιλογ	  αυτ	  

λαµβ�νεται  υπ�ψη  µ�νο  αν  �χετε  λειτουργικ�  σ�στηµα  που  υποστηρ�ζει  την  τεχνολογ�α  

HyperThreading,  �πως  τα  Microsoft  Windows  XP.  Η προεπιλεγµ�νη  τιµ	  για  την  επιλογ	  

HyperThreading  ε�ναι  ″Enabled″.  Yµως,  ε�ν  επιλ�ξετε  Set  Defaults  και  χρησιµοποιε�τε  
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�να  λειτουργικ�  σ�στηµα  �λλο  απ�  Windows  XP,  η απ�δοση  του  υπολογιστ	  σας  µπορε�  

να  ε�ναι  µειωµ�νη  εξαιτ�ας  της  τιµ	ς  αυτ	ς.  Για  το  λ�γο  αυτ�  συνιστ�ται  να  καθορ�σετε  

την  τιµ	  ″Disabled″  για  την  επιλογ	  HyperThreading,  εκτ�ς  ε�ν  ε�στε  β�βαιοι  �τι  το  

λειτουργικ�  σας  σ�στηµα  υποστηρ�ζει  την  τεχνολογ�α  HyperThreading.  

8ξοδος απ� το πρ�γραµµα Setup Utility 

Yταν  ολοκληρ%σετε  την  εξ�ταση  	 αλλαγ	  των  ρυθµ�σεων,  πατ	στε  το  πλ	κτρο  Esc  για  

να  επιστρ�ψετε  στο  κ�ριο  µενο�  του  προγρ�µµατος  Setup  Utility  (µπορε�  να  χρειαστε�  να  

πατ	σετε  το  πλ	κτρο  Esc  αρκετ�ς  ϕορ�ς).  Ε�ν  θ�λετε  να  αποθηκε�σετε  τις  ν�ες  σας  

ρυθµ�σεις,  επιλ�ξτε  Save  Settings  	 Save  and  exit  the  Setup  Utility. ∆ιαϕορετικ�,  οι  

αλλαγ�ς  δεν  θα  αποθηκευτο�ν.  
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Παρ�ρτηµα  Α.  Ενηµρωση  προγραµµ�των  συστ�µατος  

Σε  αυτ�  το  παρ�ρτηµα  µπορε�τε  να  βρε�τε  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  την  ενηµ�ρωση  του  

POST/BIOS.  Επ�σης  εξηγε�ται  π%ς  µπορε�τε  να  αποκαταστ	σετε  τη  λειτουργ�α  του  

συστ	µατος  σε  περ�πτωση  που  αποτ�χει  η διαδικασ�α  ενηµ�ρωσης  του  POST/BIOS.  

Προγρ�µµατα συστ�µατος 

Τα  προγρµµατα  συστ�µατος  ε�ναι  το  βασικ�  επ�πεδο  λογισµικο�  που  ε�ναι  

ενσωµατωµ�νο  στον  υπολογιστ	  σας.  Περιλαµβ�νουν  τη  λειτουργ�α  αυτ�µατου  ελ�γχου  

κατ�  την  εκκ�νηση  POST  (power-on  self  test),  το  βασικ�  σ�στηµα  εισ�δου/εξ�δου  BIOS  

(basic  input/output  system)  και  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility.  Η λειτουργ�α  POST  ε�ναι  �να  

σ�νολο  ελ�γχων  και  διαδικασι%ν  που  εκτελο�νται  κ�θε  ϕορ�  που  αν�βετε  τον  

υπολογιστ	.  Το  BIOS  ε�ναι  �να  επ�πεδο  λογισµικο�  που  µετατρ�πει  οδηγ�ες  απ�  �λλα  

επ�πεδα  λογισµικο�  σε  ηλεκτρικ�  σ	µατα  που  µπορε�  να  κατανο	σει  ο υπολογιστ	ς.  

Μπορε�τε  να  χρησιµοποι	σετε  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  για  να  δε�τε  	 να  αλλ�ξετε  

τις  ρυθµ�σεις  του  υπολογιστ	  σας.  

Η  πλακ�τα  συστ	µατος  (system  board)  του  υπολογιστ	  σας  �χει  µια  περιοχ	  µν	µης  που  

ονοµ�ζεται  EEPROM  (electrically  erasable  programmable  read-only  memory),  η οπο�α  

ονοµ�ζεται  και  µν�µη  flash. Μπορε�τε  ε�κολα  να  ενηµερ%σετε  τη  λειτουργ�α  POST, το  

BIOS  και  το  πρ�γραµµα  Setup  Utility  εκκιν%ντας  τον  υπολογιστ	  σας  απ�  µια  δισκ�τα  

ενηµ�ρωσης  της  µν	µης  flash  	 εκτελ%ντας  �να  ειδικ�  πρ�γραµµα  ενηµ�ρωσης  απ�  το  

λειτουργικ�  σας  σ�στηµα.  

Η  Lenovo  µπορε�  να  προβε�  στην  πραγµατοπο�ηση  τροποποι	σεων  	 βελτι%σεων  στο  

POST/BIOS.  Yταν  παρ�χονται  ενηµερωµ�νες  εκδ�σεις  των  προγραµµ�των  συστ	µατος,  

αυτ�ς  διατ�θενται  ως  µεταϕορτ%σιµα  αρχε�α  στο  διαδ�κτυο  (ανατρ�ξτε  στον  Οδηγ�  

Αναϕορς  για  περισσ�τερες  λεπτοµ�ρειες).  Μπορε�τε  να  βρε�τε  οδηγ�ες  για  τη  χρ	ση  

των  ενηµερωµ�νων  εκδ�σεων  του  POST/BIOS  σε  �να  αρχε�ο  .txt  που  περιλαµβ�νεται  

στα  αρχε�α  που  µεταϕορτ%νετε.  Για  τα  περισσ�τερα  µοντ�λα  µπορε�τε  να  

µεταϕορτ%σετε  ε�τε  �να  πρ�γραµµα  ενηµ�ρωσης  για  τη  δηµιουργ�α  µιας  δισκ�τας  

ενηµ�ρωσης  προγραµµ�των  συστ	µατος  (δισκ�τα  flash)  ε�τε  �να  πρ�γραµµα  

ενηµ�ρωσης  που  µπορε�  να  εκτελεστε�  απ�  το  λειτουργικ�  σ�στηµα.  

Σηµε�ωση:   Για  συστ	µατα  χωρ�ς  µον�δα  δισκ�τας,  µπορε�τε  να  µεταϕορτ%σετε  �να  CD  

image  αυτ�µατης  εκκ�νησης  (γνωστ�  και  ως  .iso  image)  του  διαγνωστικο�  

προγρ�µµατος  απ�  την  ιστοσελ�δα  http://www.lenovo.com/think/support. 

Ενηµρωση του BIOS απ� δισκτα � CD-ROM 

Για  να  ενηµερ%σετε  το  BIOS  απ�  δισκ�τα  	 CD-ROM,  πρ�πει  να  κ�νετε  τα  εξ	ς:  

1.    Τοποθετ	στε  µια  δισκ�τα  	 �να  CD-ROM  ενηµ�ρωσης  (flash)  των  προγραµµ�των  

συστ	µατος  στη  µον�δα  δισκ�τας  	 οπτικο�  δ�σκου.  Μπορε�τε  να  βρε�τε  

ενηµερωµ�νες  εκδ�σεις  των  προγραµµ�των  συστ	µατος  στη  διε�θυνση  

http://www.lenovo.com/think/support στο  World  Wide  Web.  

2.    Αν�ψτε  τον  υπολογιστ	.  Αν  ε�ναι  	δη  σε  λειτουργ�α,  πρ�πει  να  τον  σβ	σετε  και  να  

τον  αν�ψετε  ξαν�.  Η ενηµ�ρωση  αρχ�ζει.  

3.    Yταν  σας  ζητηθε�  να  επιλ�ξετε  γλ%σσα,  πατ	στε  στο  πληκτρολ�γιο  σας  τον  αριθµ�  

που  αντιστοιχε�  στη  γλ%σσα  που  επιθυµε�τε  και  στη  συν�χεια  πατ	στε  το  πλ	κτρο  

Enter.  

4.    Yταν  σας  ζητηθε�  να  αλλ�ξετε  τον  αριθµ�  σειρ�ς,  πατ	στε  το  πλ	κτρο  Y. 
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5.    Πληκτρολογ	στε  τον  επταψ	ϕιο  αριθµ�  σειρ�ς  του  υπολογιστ	  σας  και  πατ	στε  το  

πλ	κτρο  Enter.  

6.    Yταν  σας  ζητηθε�  να  αλλ�ξετε  τον  τ�πο/µοντ�λο  του  υπολογιστ	  σας,  πατ	στε  το  

πλ	κτρο  Y. 

7.    Πληκτρολογ	στε  τον  τ�πο/µοντ�λο  του  υπολογιστ	  σας  (επτ�  χαρακτ	ρες)  και  

πατ	στε  το  πλ	κτρο  Enter.  

8.    Ακολουθ	στε  τις  οδηγ�ες  που  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη  για  να  ολοκληρ%σετε  την  

ενηµ�ρωση.

Ενηµρωση του BIOS απ� το λειτουργικ� σ!στηµα 

Σηµε�ωση:   Καθ%ς  γ�νονται  συνεχε�ς  βελτι%σεις  στο  δικτυακ�  τ�πο  της  Lenovo,  το  

περιεχ�µενο  των  ιστοσελ�δων  (συµπεριλαµβανοµ�νων  των  διασυνδ�σεων  

που  αναϕ�ρονται  στην  παρακ�τω  διαδικασ�α)  υπ�κειται  σε  αλλαγ	.  

1.    Στο  πρ�γραµµα  πλο	γησης,  γρ�ψτε  http://www.lenovo.com/think/support στο  πεδ�ο  

διε�θυνσης  και  πατ	στε  Enter.  

2.    Εντοπ�στε  τα  αρχε�α  µεταϕ�ρτωσης  για  τον  τ�πο  µηχαν	ς  σας,  ως  εξ	ς:  

α.    Στο  πεδ�ο  Use  Quick  path,  γρ�ψτε  τον  τ�πο  µηχαν	ς  και  πατ	στε  το  κουµπ�  Go.  

β.    Επιλ�ξτε  Continue. 

γ.    Επιλ�ξτε  Downloads  and  drivers. 

δ.    Στην  κατηγορ�α  BIOS,  επιλ�ξτε  Flash  BIOS  Update.  

ε.    Επιλ�ξτε  το  αρχε�ο  .txt  που  παρ�χει  τις  οδηγ�ες  εγκατ�στασης  για  την  

ενηµ�ρωση  (flash)  του  BIOS  (απ�  το  λειτουργικ�  σ�στηµα).
3.    Εκτυπ%στε  αυτ�ς  τις  οδηγ�ες.  Αυτ�  το  β	µα  ε�ναι  ιδια�τερα  σηµαντικ�,  καθ%ς  οι 

οδηγ�ες  αυτ�ς  δεν  εµϕαν�ζονται  στην  οθ�νη  µετ�  την  �ναρξη  της  διαδικασ�ας  

µεταϕ�ρτωσης.  

4.    Στο  παρ�θυρο  του  προγρ�µµατος  πλο	γησης,  πατ	στε  το  κουµπ�  Π�σω  (Back)  για  να  

επιστρ�ψετε  στη  λ�στα  αρχε�ων.  Ακολουθ	στε  προσεκτικ�  τις  εκτυπωµ�νες  οδηγ�ες  

για  τη  µεταϕ�ρτωση,  την  αποσυµπ�εση  και  την  εγκατ�σταση  του  ενηµερωµ�νου  

κ%δικα.

Αποκατ�σταση µετ� απ� αποτυχ�α ενηµρωσης του POST/BIOS 

Αν  η παροχ	  ηλεκτρικο�  ρε�µατος  διακοπε�  κατ�  την  ενηµ�ρωση  του  POST/BIOS  

(ενηµ�ρωση  της  µν	µης  flash),  ε�ναι  πιθαν�  να  µην  ε�ναι  δυνατ	  η σωστ	  επανεκκ�νηση  

του  υπολογιστ	  σας.  Αν  συµβε�  αυτ�,  εκτελ�στε  την  ακ�λουθη  διαδικασ�α,  η οπο�α  

ονοµ�ζεται  ″Boot-block  Recovery″. 

 1.   Σβ	στε  τον  υπολογιστ	  και  �λες  τις  συνδεδεµ�νες  συσκευ�ς,  π.χ.  εκτυπωτ�ς,  

οθ�νες  και  εξωτερικ�ς  µον�δες.  

 2.   Αποσυνδ�στε  �λα  τα  καλ%δια  ρε�µατος  απ�  τις  ηλεκτρικ�ς  πρ�ζες  και  ανο�ξτε  το  

κ�λυµµα  του  υπολογιστ	.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “:νοιγµα  του  καλ�µµατος”  στη  

σελ�δα  10.  

 3.   Αποκτ	στε  πρ�σβαση  στην  πλακ�τα  συστ	µατος.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  

“Πρ�σβαση  στην  πλακ�τα  συστ	µατος  και  στις  µον�δες”  στη  σελ�δα  12.  

 4.   Εντοπ�στε  το  διακ�πτη  εκκαθ�ρισης  CMOS/αποκατ�στασης  στην  πλακ�τα  

συστ	µατος.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Αναγν%ριση  εξαρτηµ�των  της  πλακ�τας  

συστ	µατος”  στη  σελ�δα  13.  

 5.   Αϕαιρ�στε  οποιαδ	ποτε  καλ%δια  εµποδ�ζουν  την  πρ�σβαση  στο  διακ�πτη  

εκκαθ�ρισης  CMOS/αποκατ�στασης.  

 6.   Μετακιν	στε  το  διακ�πτη  απ�  την  κανονικ	  του  θ�ση  (ακροδ�κτες  1 και  2) στους  

ακροδ�κτες  2 και  3. 
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7.   Εγκαταστ	στε  ξαν�  την  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI  (PCI  riser),  σε  περ�πτωση  που  

την  αϕαιρ�σατε.  

 8.   Κλε�στε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	  και  συνδ�στε  τα  καλ%δια  που  ε�χατε  

αποσυνδ�σει.  Ανατρ�ξτε  στην  εν�τητα  “Τοποθ�τηση  καλ�µµατος  και  σ�νδεση  

καλωδ�ων”  στη  σελ�δα  25.  

 9.   Επανασυνδ�στε  τα  καλ%δια  του  υπολογιστ	  και  της  οθ�νης  στις  πρ�ζες.  

10.    Τοποθετ	στε  τη  δισκ�τα  ενηµ�ρωσης  του  POST/BIOS  (δισκ�τα  ενηµ�ρωσης  της  

µν	µης  flash)  στη  µον�δα  A  και  αν�ψτε  τον  υπολογιστ	  και  την  οθ�νη.  

11.    Η  διαδικασ�α  αποκατ�στασης  θα  διαρκ�σει  περ�που  2-3  λεπτ�.  Κατ�  τη  δι�ρκεια  

της  διαδικασ�ας  αυτ	ς  θα  ακο�σετε  µια  σειρ�  απ�  ηχητικ�  σ	µατα.  Μετ�  την  

ολοκλ	ρωση  της  διαδικασ�ας  ενηµ�ρωσης,  θα  π�ψει  να  υπ�ρχει  εικ�να  στην  

οθ�νη,  τα  ηχητικ�  σ	µατα  θα  σταµατ	σουν  και  το  σ�στηµα  θα  κλε�σει  αυτ�µατα.  

Αϕαιρ�στε  τη  δισκ�τα  απ�  τη  µον�δα  δισκ�τας.  

12.    Επαναλ�βετε  τα  β	µατα  2 �ως  5 στη  σελ�δα  34.  

13.    Επαναϕ�ρετε  το  διακ�πτη  εκκαθ�ρισης  CMOS/αποκατ�στασης  στην  αρχικ	  του  

θ�ση.  

14.    Εγκαταστ	στε  ξαν�  την  προ�κταση  υποδοχ	ς  PCI  (PCI  riser),  σε  περ�πτωση  που  

την  αϕαιρ�σατε.  

15.    Κλε�στε  το  κ�λυµµα  του  υπολογιστ	  και  συνδ�στε  τα  καλ%δια  που  ε�χατε  

αποσυνδ�σει.  

16.    Αν�ψτε  τον  υπολογιστ	  για  να  γ�νει  επαν�ναρξη  του  λειτουργικο�  συστ	µατος.
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Παρ�ρτηµα  Β.  Καθαρισµ�ς  του  ποντικιο!  

Σε  αυτ�  το  παρ�ρτηµα  παρ�χονται  οδηγ�ες  για  τον  καθαρισµ�  του  ποντικιο�.  Η 

διαδικασ�α  αυτ	  θα  ε�ναι  διαϕορετικ	  αν�λογα  µε  τον  τ�πο  του  ποντικιο�  που  διαθ�τετε.  

Καθαρισµ�ς οπτικο! ποντικιο! 

Ε�ν  αντιµετωπ�ζετε  προβλ	µατα  µε  το  οπτικ�  σας  ποντ�κι,  ελ�γξτε  τα  ακ�λουθα:  

1.    Αποσυνδ�στε  το  ποντ�κι  απ�  τον  υπολογιστ	.  

2.    Γυρ�στε  το  ποντ�κι  αν�ποδα  και  εξετ�στε  προσεκτικ�  την  περιοχ	  του  ϕακο�.  

α.    Ε�ν  υπ�ρχει  κ�ποια  κηλ�δα  στο  ϕακ�,  καθαρ�στε  την  περιοχ	  απαλ�  µε  �να  

βαµβακ�κι.  

β.    Ε�ν  υπ�ρχει  σκ�νη  στο  ϕακ�,  ϕυσ	ξτε  απαλ�  για  να  ϕ�γει  η αποµακρυνθε�  απ�  

την  περιοχ	.
3.    Ελ�γξτε  την  επιϕ�νεια  στην  οπο�α  χρησιµοποιε�τε  το  ποντ�κι.  Ε�ν  χρησιµοποιε�τε  

το  ποντ�κι  σε  µια  επιϕ�νεια  που  αποτελε�ται  απ�  µια  πολ�πλοκη  εικ�να  	 µοτ�βο,  

µπορε�  να  ε�ναι  δ�σκολο  για  τον  επεξεργαστ	  ψηϕιακ%ν  σηµ�των  (DSP)  του  

ποντικιο�  να  προσδιορ�ζει  τις  αλλαγ�ς  στη  θ�ση  του  ποντικιο�.

Καθαρισµ�ς ποντικιο! µε µπαλ�κι 

Ε�ν  ο δε�κτης  δεν  κινε�ται  σταθερ�  στην  οθ�νη  σ�µϕωνα  µε  την  κ�νηση  του  ποντικιο�,  

µπορε�  να  ε�ναι  απαρα�τητο  να  καθαρ�σετε  το  ποντ�κι  σας.  

Σηµε�ωση:   Ο  µηχανισµ�ς  του  δικο�  σας  ποντικιο�  µπορε�  να  διαϕ�ρει  λ�γο  απ�  αυτ�ν  

που  απεικον�ζεται  στην  παρακ�τω  εικ�να.
  

 

 

�1�  ∆ακτ�λιος  συγκρ�τησης  

�2�  Μπαλ�κι  
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�3�  Πλαστικο�  τροχ�σκοι  

�4�  Κ�λυϕος  για το  µπαλ�κι
  

Για  να  καθαρ�σετε  �να  ποντ�κι  που  λειτουργε�  µε  µπαλ�κι:  

1.    Σβ	στε  τον  υπολογιστ	.  

2.    Γυρ�στε  το  ποντ�κι  αν�ποδα  και  µελετ	στε  το  κ�τω  µ�ρος  του  ποντικιο�.  Γυρ�στε  το  

δακτ�λιο  συγκρ�τησης  �1�  στη  θ�ση  ξεκλειδ%µατος  για  να  αϕαιρ�σετε  το  µπαλ�κι.  

3.    Κρατ	στε  την  παλ�µη  του  χεριο�  σας  π�νω  απ�  το  δακτ�λιο  συγκρ�τησης  και  το  

µπαλ�κι  �2�  και  γυρ�στε  το  ποντ�κι  στην  κανονικ	  του  θ�ση,  �τσι  %στε  να  π�σουν  ο 

δακτ�λιος  συγκρ�τησης  και  το  µπαλ�κι  στο  χ�ρι  σας.  

4.    Πλ�ντε  το  µπαλ�κι  µε  χλιαρ�  νερ�  και  σαπο�νι  και  σκουπ�στε  το  καλ�  µε  �να  

καθαρ�  �ϕασµα.  Φυσ	ξτε  προσεκτικ�  στο  κ�λυϕος  �4�  για  να  αποµακρυνθο�ν  τυχ�ν  

χνο�δια  και  σκ�νη.  

5.    Ελ�γξτε  αν  �χουν  λερωθε�  οι  πλαστικο�  τροχ�σκοι  �3�  στο  κ�λυϕος  για  το  µπαλ�κι.  

Στην  περ�πτωση  αυτ	  εµϕαν�ζεται  συν	θως  µια  σκο�ρη  λωρ�δα  στο  κ�ντρο  των  

τροχ�σκων.  

6.    Ε�ν  οι  τροχ�σκοι  �χουν  λερωθε�,  τ�τε  καθαρ�στε  τους  χρησιµοποι%ντας  �να  

βαµβακ�κι  βουτηγµ�νο  σε  οιν�πνευµα.  Γυρ�στε  τους  τροχ�σκους  µε  το  δ�χτυλ�  σας  

και  σκουπ�στε  τους  µε  το  βαµβακ�κι  �ως  �του  καθαριστο�ν  πλ	ρως.  Βεβαιωθε�τε  �τι  

οι  τροχ�σκοι  βρ�σκονται  ακ�µα  κεντραρισµ�νοι  στη  θ�ση  τους  αϕο�  τους  

καθαρ�σετε.  

7.    Αϕαιρ�στε  οποιαδ	ποτε  χνο�δια  που  µπορε�  να  �χει  αϕ	σει  το  βαµβακ�κι  στους  

τροχ�σκους.  

8.    Επανατοποθετ	στε  το  µπαλ�κι  και  το  δακτ�λιο  συγκρ�τησης.  

9.    Αν�ψτε  ξαν�  τον  υπολογιστ	.
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Παρ�ρτηµα  Γ.  Εντολς  για  τον  προγραµµατισµ�  του  modem  

Στην  εν�τητα  αυτ	  παρ�χονται  εντολ�ς  για  τον  προγραµµατισµ�  του  modem  απ�  το  

χρ	στη.  

To modem  δ�χεται  εντολ�ς  �ταν  ε�ναι  σε  κατ�σταση  εκτ�λεσης  εντολ%ν  (Command  

Mode).  Το  modem  µεταβα�νει  αυτ�µατα  σε  κατ�σταση  εκτ�λεσης  εντολ%ν  �ταν  

καλ�σετε  �ναν  αριθµ�  και  πραγµατοποι	σετε  µια  σ�νδεση.  Οι  εντολ�ς  µπορο�ν  να  

σταλο�ν  στο  modem  σας  απ�  �να  PC  �που  εκτελε�ται  λογισµικ�  επικοινωνι%ν  	 απ�  

οποιεσδ	ποτε  �λλες  τερµατικ�ς  συσκευ�ς.  

Yλες  οι  εντολ�ς  που  αποστ�λλονται  στο  modem  πρ�πει  να  αρχ�ζουν  µε  AT  και  να  

τελει%νουν  µε  ENTER. Μπορε�τε  να  γρ�ψετε  τις  εντολ�ς  ε�τε  µε  πεζο�ς  ε�τε  µε  

κεϕαλα�ους  χαρακτ	ρες,  αλλ�  �χι  µε  αν�µικτους  πεζο�ς  και  κεϕαλα�ους  χαρακτ	ρες.  

Για  να  κ�νετε  τη  γραµµ	  εντολ%ν  πιο  ευαν�γνωστη,  µπορε�τε  να  αϕ	σετε  κεν�  χ%ρο  

αν�µεσα  στις  εντολ�ς.  Ε�ν  παραλε�ψετε  µια  παρ�µετρο  απ�  µια  εντολ	  που  απαιτε�  τον  

καθορισµ�  µιας  παραµ�τρου,  ε�ναι  σαν  να  καθορ�σετε  την  παρ�µετρο  µε  την  τιµ	  0.  

Παρ�δειγµα:  

ATH  [ENTER]  

Βασικς εντολς AT  

Στους  παρακ�τω  π�νακες,  �λες  οι  προεπιλεγµ�νες  ρυθµ�σεις  εµϕαν�ζονται  µε  
ντονους  

χαρακτ ρες. 

 Εντολ  Λειτουργ�α  

A Απ�κριση  σε εισερχ�µενη  κλ	ση  απ�  το 

χρ	στη  

A/ Επαν�ληψη  τελευτα�ας  εντολ	ς  που  

εκτελ�στηκε.  ∆εν  πρ�πει  πριν  την εντολ	  A/ να  

γρ�ψετε  AT  	 µετ�  την εντολ	  να γρ�ψετε  

ENTER.  

D_ 0 - 9, A-D,  # και  * 

L επαν�ληψη  κλ	σης  τελευτα�ου  αριθµο�  

P παλµικ	  κλ	ση  

Σηµε�ωση:  Η παλµικ  κλ ση  δεν  υποστηρ�ζεται  

στις  χ�ρες  Αυστραλ�α,  Ν
α  Ζηλανδ�α,  Νορβηγ�α  

και Ν�τια  Αϕρικ .  

T τονικ  κλ ση  

W αναµον	  για δε�τερο  τ�νο  κλ	σης  

, πα�ση  

@ αναµον	  για π�ντε  δευτερ�λεπτα  σιωπ	ς  

! flash  

; επιστροϕ	  στην  κατ�σταση  εκτ�λεσης  εντολ%ν  

(Command  Mode)  µετ�  την  κλ	ση  
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Εντολ  Λειτουργ�α  

DS=n  Κλ	ση  εν�ς  απ�  τους  τ�σσερις  αριθµο�ς  

τηλεϕ%νου  (n=0-3)  που  ε�ναι  αποθηκευµ�νοι  στη 

µη πτητικ	  (non-volatile)  µν	µη  

E_ E0  ∆εν  γ�νεται  αντ	χηση  (echoing)  εντολ%ν  

E1  Γ�νεται  αντ χηση  (echoing)  εντολ�ν  

+++  Χαρακτ	ρες  διαϕυγ	ς  - Μετ�βαση  απ�  

κατ�σταση  µεταϕορ�ς  δεδοµ�νων  (Data  Mode)  

σε κατ�σταση  εκτ�λεσης  εντολ%ν  (εντολ	  

T.I.E.S.) 

H_  H0  Επιβολ	  κατεβ�σµατος  ακουστικο�  modem  

(″hang  up″)  

H1  Επιβολ	  ανεβ�σµατος  ακουστικο�  modem  

(″off-hook″) 

Σηµε�ωση:  Η εντολ  H1 δεν υποστηρ�ζεται  για  

την  Ιταλ�α  

I_ I0 Παρουσ�αση  κωδικο�  αναγν%ρισης  προϊ�ντος  

I1 ∆οκιµ	  ελεγκτικο�  αθρο�σµατος  εργοστασιακο�  

ROM  

I2 ∆οκιµ	  εσωτερικ	ς  µν	µης  

I3 Ταυτ�τητα  firmware  

I4 ∆εσµευµ�νη  ταυτ�τητα  

L_ L0  Χαµηλ	  �νταση  ηχε�ου  

L1  Χαµηλ  
νταση  ηχε�ου  

L2  Μ�τρια  �νταση  ηχε�ου  

L3  Υψηλ	  �νταση  ηχε�ου  

M_  M0  Απενεργοπο�ηση  εσωτερικο�  ηχε�ου  

M1  Εσωτερικ�  ηχε�ο  ενεργοποιηµ
νο  µ
χρι  τον 

εντοπισµ�  ϕορ
α  

M2  Εσωτερικ�  ηχε�ο  π�ντα  ενεργοποιηµ�νο  

M3  Εσωτερικ�  ηχε�ο  ενεργοποιηµ�νο  µ�χρι  τον  

εντοπισµ�  ϕορ�α  και απενεργοποιηµ�νο  κατ�  

την  κλ	ση  

N_  Συµπεριλαµβ�νεται  µ�νο  για λ�γους  

συµβατ�τητας,  δεν �χει  συγκεκριµ�νη  

λειτουργ�α  

O_  O0  Επιστροϕ	  στην  κατ�σταση  µεταϕορ�ς  

δεδοµ�νων  (Data  Mode)  

O1  Επιστροϕ	  στην  κατ�σταση  µεταϕορ�ς  

δεδοµ�νων  (Data  Mode)  και �ναρξη  

επανεκπα�δευσης  εξισωτ	  (equalizer  retrain)  

P Ορισµ�ς  παλµικ ς  κλ σης  ως προεπιλεγµ
νου  

τρ�που  κλ σης  

Q_  Q0  To  modem  αποστ�λλει  αποκρ�σεις  

Sr?  Αν�γνωση  και παρουσ�αση  τιµ	ς  στον  

καταχωρητ	  r. 

Sr=n  Καθορισµ�ς  τιµ	ς  n για τον  καταχωρηστ	  r (n = 

0-255).  
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Εντολ  Λειτουργ�α  

T Ορισµ�ς  τονικ ς  κλ σης  ως  προεπιλεγµ
νου  

τρ�που  κλ σης  

V_ V0  Αριθµητικ
ς  αποκρ�σεις  

V1  Λεκτικ
ς  αποκρ�σεις  

W_  W0  Αναϕορ#  ταχ�τητας  DTE  µ�νο  

W1  Αναϕορ�  ταχ�τητας  γραµµ	ς,  πρωτοκ�λλου  

δι�ρθωσης  σϕαλµ�των  και ταχ�τητας  DTE  

W2  Αναϕορ�  ταχ�τητας  DCE  µ�νο  

X_ X0  Απ�κριση/τυϕλ	  κλ	ση  συµβατ	  µε  Hayes  

Smartmodem  300  

X1  �δια  µε X0 συν  �λες  τις  αποκρ�σεις/τυϕλ	  

κλ	ση  CONNECT  

X2  �δια  µε X1 συν  εντοπισµ�  τ�νου  κλ	σης  

X3  �δια  µε X1 συν  εντοπισµ�  κατειληµµ�νου  

σ	µατος/τυϕλ	  κλ	ση  

X4  Yλες  οι αποκρ�σεις  συν  εντοπισµ�  τ�νου  

κλ	σης  και  κατειληµµ�νου  σ	µατος  

Z_ Z0 Επαναϕορ�  και  αν�κτηση  ενεργο�  προϕ�λ  0 

Z1 Επαναϕορ�  και  αν�κτηση  ενεργο�  προϕ�λ  1
  

Εντολς Extended AT  

 Εντολ  Λειτουργ�α  

&C_  &C0  Επιβολ	  υψηλο�  σ	µατος  εντοπισµο�  ϕορ�α  

(ON)  

&C1  Ενεργοπο�ηση  CD �ταν  υπ#ρχει  αποµακρυσµ
νος  

ϕορ
ας  

&D_  &D0  Αγν�ηση  σ µατος  DTR  απ�  το modem  

&D1  Το modem  επιστρ�ϕει  στην  κατ�σταση  

εκτ�λεσης  εντολ%ν  (Command  Mode)  µετ�  απ�  

εναλλαγ	  DTR  

&D2  Το modem  τερµατ�ζει  την  κλ ση  και επιστρ
ϕει  

στην  κατ#σταση  εκτ
λεσης  εντολ�ν  (Command  

Mode)  µετ#  απ�  εναλλαγ  DTR  

&D3  Επαναϕορ�  ρυθµ�σεων  modem  µετ�  απ� 

εναλλαγ	  DTR  

&F_  &F  Αν�κληση  προεπιλεγµ�νων  εργοστασιακ%ν  

ρυθµ�σεων  

&G_  &G0  Τ�νος  ϕρο�ρησης  (guard  tone)  

απενεργοποιηµ
νος  

&G1  Τ�νος  ϕρο�ρησης  απενεργοποιηµ�νος  

&G2  Τ�νος  ϕρο�ρησης  στα  1800  Hz  

&K_  &K0  Απενεργοπο�ηση  ελ�γχου  ρο	ς  (flow  control)  

&K3  Ενεργοπο�ηση  ελ
γχου  ρο ς  εξοπλισµο�  

RTS/CTS  
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Εντολ  Λειτουργ�α  

&K4  Ενεργοπο�ηση  ελ�γχου  ρο	ς  λογισµικο�  

XON/XOFF  

&K5  Ενεργοπο�ηση  διαϕανο�ς  ελ�γχου  ρο	ς  

XON/XOFF  

&K6  Ενεργοπο�ηση  ελ�γχου  ρο	ς  RTS/CTS  και  

XON/XOFF  

&M_  &M0  Ασ�γχρονη  λειτουργ�α  

&P_  &P0  Τιµ  ΗΠΑ  για την  αναλογ�α  

ανεβ#σµατος/κατεβ#σµατος  ακουστικο�  

(off-hook-to-on-hook  ratio)  

&P1  Τιµ	  Ηνωµ�νου  Βασιλε�ου  και  Χονγκ  Κονγκ  για  

την  αναλογ�α  ανεβ�σµατος/κατεβ�σµατος  

ακουστικο�  

&P2  �δια  µε  &P0  αλλ�  στους  20 παλµο�ς  αν�  λεπτ�  

&P3  �δια  µε  &P1  αλλ�  στους  20 παλµο�ς  αν�  λεπτ�  

&R_  &R0  ∆εσµευµ�νη  

&R1  Λειτουργ�α  CTS  σ�µϕωνα  µε τις  απαιτ σεις  

ελ
γχου  ρο ς  

&S_  &S0  Επιβολ  υψηλο�  σ µατος  DSR  (ON)  

&S1  DSR  απενεργοποιηµ�νο  σε  κατ�σταση  

εκτ�λεσης  εντολ%ν  (Command  Mode),  

ενεργοποιηµ�νο  σε  κατ�σταση  σ�νδεσης  

(On-line  Mode)  

&T_  &T0  Τερµατισµ�ς  δοκιµ	ς  σε εξ�λιξη  

&T1  Εκτ�λεση  τοπικ	ς  αναλογικ	ς  δοκιµ	ς  

ανακ�κλωσης  (loopback)  

&T3  Εκτ�λεση  τοπικ	ς  ψηϕιακ	ς  δοκιµ	ς  

ανακ�κλωσης  

&T4  Ικανοπο�ηση  α�τησης  εξ αποστ#σεως  ψηϕιακ ς  

δοκιµ ς  ανακ�κλωσης  απ�  αποµακρυσµ
νο  

modem  

&T5  Απ�ρριψη  α�τησης  εξ αποστ�σεως  ψηϕιακ	ς  

δοκιµ	ς  ανακ�κλωσης  

&T6  Εκτ�λεση  εξ αποστ�σεως  ψηϕιακ	ς  δοκιµ	ς  

ανακ�κλωσης  

&T7  Εκτ�λεση  εξ αποστ�σεως  ψηϕιακ	ς  δοκιµ	ς  

ανακ�κλωσης  και  αυτο-δοκιµ	ς  

&T8  Εκτ�λεση  τοπικ	ς  αναλογικ	ς  δοκιµ	ς  

ανακ�κλωσης  και  αυτο-δοκιµ	ς  

&V  &V0  Παρουσ�αση  ενεργ%ν  και  αποθηκευµ�νων  

προϕ�λ  

&V1  Παρουσ�αση  στατιστικ%ν  στοιχε�ων  τελευτα�ας  

σ�νδεσης  

&W_  &W0  Αποθ	κευση  ενεργο�  προϕ�λ  ως προϕ�λ  0 

&W1  Αποθ	κευση  ενεργο�  προϕ�λ  ως προϕ�λ  1 

%E_  %E0  Απενεργοπο�ηση  αυτ�-επανεκπα�δευσης  

(auto-retrain)  
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Εντολ  Λειτουργ�α  

%E1  Ενεργοπο�ηση  αυτο-επανεκπα�δευσης  

+MS?  Παρουσ�αση  των  τρεχουσ%ν  ρυθµ�σεων  

επιλογ	ς  διαµ�ρϕωσης  (Select  Modulation)  

+MS=?  Παρουσ�αση  λ�στας  των  υποστηριζ�µενων  

επιλογ%ν  διαµ�ρϕωσης  

+MS=a,b,c,e,f  Επιλογ	  διαµ�ρϕωσης  (modulation),  �που:  a=0,  

1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, 69, b=0-1,  

c=300-56000,  d=300-  56000;  e=0-1  και  f=0-1.  A, 

b, c, d, e, f προεπιλογ	=12, 1, 300,  56000,  0, 0. Η 

παρ�µετρος  “a”  ορ�ζει  το επιθυµητ�  

πρωτ�κολλο  διαµ�ρϕωσης,  �που:  0=V.21,  

1=V.22,  2=V.22bis,  3=V.23,  9=V.32,  10=V.32bis,  

11=V.34,  12=V.90,K56Flex,V.34......,56=K  56Flex,  

V.90,V.34......,  64=Bell  103 και  69=Bell  212.  Η 

παρ�µετρος  “b”  ορ�ζει  αν ε�ναι  ενεργοποιηµ�νη  

η αυτ�µατη  λειτουργ�α  (automode),  �που:  

0=αυτ�µατη  λειτουργ�α  απενεργοποιηµ�νη,  

1=αυτ�µατη  λειτουργ�α  ενεργοποιηµ�νη  

σ�µϕωνα  µε  V.8/V.32  Annex  A. Η παρ�µετρος  

“c”  ορ�ζει  την  ελ�χιστη  τιµ	  δεδοµ�νων  

σ�νδεσης  (300-56000).  Η παρ�µετρος  “d”  ορ�ζει  

τη µ�γιστη  τιµ	  δεδοµ�νων  σ�νδεσης  

(300-56000).  Η παρ�µετρος  “e”  καθορ�ζει  το 

ε�δος  κωδικοαποκωδικοποιητ	  (codec)  (0=Law  

και 1=A-Law).  Η παρ�µετρος  “f” ορ�ζει  τον  

εντοπισµ�  δυϕιοκλεπτικ	ς  σηµατοδοσ�ας  

(“robbed  bit”  signaling  detection)  (0=εντοπισµ�ς  

ενεργοποιηµ�νος,  1=εντοπισµ�ς  

απενεργοποιηµ�νος)
  

Εντολς MNP/V.42/V.42bis/V.44 

 Εντολ  Λειτουργ�α  

%C_  %C0  Απενεργοπο�ηση  συµπ�εσης  δεδοµ�νων  MNP  Class  5 και  

V.42bis  

%C1  Ενεργοπο�ηση  συµπ�εσης  δεδοµ�νων  MNP  Class  5 µ�νο  

%C2  Ενεργοπο�ηση  συµπ�εσης  δεδοµ�νων  V.42bis  µ�νο  

%C3  Ενεργοπο�ηση  συµπ�εσης  δεδοµ
νων  MNP  Class  5 και  

V.42bis  

&Q_  &Q0  Απευθε�ας  ζε�ξη  δεδοµ�νων  (direct  data  link)  µ�νο  (�δια  µε 

\N1)  

&Q5  Ζε�ξη  δεδοµ
νων  V.42 µε  επιλογ
ς  υποβ#θµισης  λειτουργ�ας  

(fallback)  

&Q6  Κανονικ	  ζε�ξη  δεδοµ�νων  µ�νο  (�δια  µε \N0)  

+DS44=0,  0 Απενεργοπο�ηση  V.44  

+DS44=3,  0 Ενεργοπο�ηση  V.44  

+DS44?  Τρ�χουσες  τιµ�ς  

+DS44=?  Λ�στα  υποστηριζ�µενων  τιµ%ν
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Εντολς Fax Class 1 

 +FAE=n  Αυτ�µατη  απ�κριση  σε δεδοµ�να/fax  

+FCLASS=n  Κατηγορ�α  υπηρεσι%ν  

+FRH=n  Λ	ψη  δεδοµ�νων  µε  πλαισ�ωση  (framing)  HDLC  

+FRM=n  Λ	ψη  δεδοµ�νων  

+FRS=n  Λ	ψη  σιωπ	ς  

+FTH=n  Μ�ταδοση  δεδοµ�νων  µε πλαισ�ωση  HDLC  

+FTM=n  Μετ�δοση  δεδοµ�νων  

+FTS=n  ∆ιακοπ	  µετ�δοσης  και  αναµον	
  

Εντολς Fax Class 2 

 +FCLASS=n  Κλ�ση  υπηρεσι%ν  

+FAA=n  Προσαρµοστικ	  απ�κριση  

+FAXERR  Τιµ	  σϕ�λµατος  Fax  

+FBOR  Σειρ�  bits  δεδοµ�νων  (data  bit  order)  ϕ�σης  C 

+FBUF?  Μ�γεθος  ενδι�µεσης  µν	µης  (buffer)  (για  αν�γνωση  µ�νο)  

+FCFR  ∆	λωση  επιβεβα�ωσης  για λ	ψη  

+FCLASS=  Κλ�ση  υπηρεσι%ν  

+FCON  Απ�κριση  σ�νδεσης  τηλεοµοι�τυπου  

+FCIG  Ορισµ�ς  ταυτ�τητας  σταθµοσκοπο�µενου  σταθµο�  (polled  station)  

+FCIG:  Αναϕορ�  ταυτ�τητας  σταθµοσκοπο�µενου  σταθµο�  

+FCR  ∆υνατ�τητα  λ	ψης  

+FCR=  ∆υνατ�τητα  λ	ψης  

+FCSI:  Αναϕορ�  ταυτ�τητας  καλο�µενου  σταθµο�  

+FDCC=  Παρ�µετροι  δυνατοτ	των  DCE  

+FDCS:  Αναϕορ�  τρ�χουσας  συνεδρ�ας  

+FDCS=  Αποτελ�σµατα  τρ�χουσας  συνεδρ�ας  

+FDIS:  Αναϕορ�  δυνατοτ	των  εξ  αποστ�σεως  λειτουργ�ας  

+FDIS=  Παρ�µετροι  τρ�χουσας  συνεδρ�ας  

+FDR  Αρχ	  	 συν�χιση  λ	ψης  δεδοµ�νων  ϕ�σης  C 

+FDT=  Μετ�δοση  δεδοµ�νων  

+FDTC:  Αναϕορ�  δυνατοτ	των  σταθµοσκοπο�µενου  σταθµο�  

+FET:  Απ�κριση  PPM  (post  page  message)  

+FET=N  Μετ�δοση  στ�ξης  σελ�δας  

+FHNG  Τερµατισµ�ς  κλ	σης  µε κατ�σταση  

+FK  Τερµατισµ�ς  συνεδρ�ας  

+FLID=  Σειρ�  χαρακτ	ρων  τοπικ	ς  ταυτ�τητας  

+FLPL  >γγραϕο  για σταθµοσκ�πηση  (polling)  

+FMDL?  Προσδιορισµ�ς  µοντ�λου  

+FMFR?  Προσδιορισµ�ς  κατασκευαστ	  
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+FPHCTO  Λ	ξη  προθεσµ�ας  ϕ�σης  C 

+FPOLL  ∆ηλ%νει  α�τηση  σταθµοσκ�πησης  (polling)  

+FPTS:  Κατ�σταση  µεταϕορ�ς  σελ�δας  

+FPTS=  Κατ�σταση  µεταϕορ�ς  σελ�δας  

+FREV?  Προσδιορισµ�ς  αναθε%ρησης  

+FSPT  Ενεργοπο�ηση  σταθµοσκ�πησης  (polling)  

+FTSI:  Αναϕορ�  ταυτ�τητας  σταθµο�  µετ�δοσης
  

Εντολς ϕων�ς 

 #BDR  Επιλογ	  ρυθµο�  µετ�δοσης  (baud  rate)  

#CID  Ενεργοπο�ηση  εντοπισµο�  ταυτ�τητας  καλο�ντος  και µορϕ	  αναϕορ�ς  

#CLS  Επιλογ	  Data,  Fax  	 Voice/Audio  

#MDL?  Προσδιορισµ�ς  µοντ�λου  

#MFR?  Προσδιορισµ�ς  κατασκευαστ	  

#REV?  Προσδιορισµ�ς  επιπ�δου  αναθε%ρησης  

#TL  Επ�πεδο  µετ�δοσης  ηχητικ%ν  δεδοµ�νων  εξ�δου  

#VBQ?  Ερ%τηµα  για µ�γεθος  ενδι�µεσης  µν	µης  (buffer  size)  

#VBS  Bits  αν�  δε�γµα  (ADPCM  	 PCM)  

#VBT  Χρονιστ	ς  ηχητικ%ν  τ�νων  

#VCI?  Προσδιορισµ�ς  µεθ�δου  συµπ�εσης  

#VLS  Επιλογ	  ϕωνητικ	ς  γραµµ	ς  

#VRA  Χρονιστ	ς  αποχ%ρησης  επαν�κλησης  (ringback  goes  away)  

#VRN  Χρονιστ	ς  απουσ�ας  επαν�κλησης  (ringback  never  came)  

#VRX  Κατ�σταση  λ	ψης  ϕων	ς  

#VSDB  Συντονιστ	ς  διαγραϕ	ς  σιωπ	ς  (silence  deletion  tuner)  

#VSK  Ρ�θµιση  εϕεδρικ	ς  ενδι�µεσης  µν	µης  (buffer  skid)  

#VSP  Περ�οδος  εντοπισµο�  σιωπ	ς  

#VSR  Επιλογ	  ρυθµο�  δειγµατοληψ�ας  (sampling  rate)  

#VSS  Συντονιστ	ς  διαγραϕ	ς  σιωπ	ς  (silence  deletion  tuner)  

#VTD  ∆υνατ�τητα  αναϕορ�ς  τ�νου  DTMF  

#VTM  Ενεργοπο�ηση  δυνατ�τητας  τοποθ�τησης  σηµαδιο�  χρονοµ�τρησης  (timing  

mark)  

#VTS  ∆ηµιουργ�α  τονικ%ν  σηµ�των  

#VTX  Κατ�σταση  µετ�δοσης  ϕων	ς
 

 

Παρ�ρτηµα  Γ. Εντολ�ς  για τον προγραµµατισµ�  του modem 45



Ειδοπο�ηση  για  τους  χρ στες  στην  Ελβετ�α:  

Ε�ν  δεν  �χει  απενεργοποιηθε�  το  σ	µα  Taxsignal  στην  τηλεϕωνικ	  σας  γραµµ	  

Swisscom,  ενδ�χεται  να  µη  λειτουργε�  σωστ�  το  modem  σας.  Η δυσλειτουργ�α  

αυτ	  µπορε�  να  διορθωθε�  µε  την  εϕαρµογ	  εν�ς  ϕ�λτρου  µε  τις  παρακ�τω  

προδιαγραϕ�ς:  

Telekom  PTT  SCR-BE  

Taximpulssperrfilter-12kHz  

PTT  Art. 444.112.7  

Bakom  93.0291.Z.N  
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Παρ�ρτηµα  ∆.  Ειδικς  παρατηρ�σεις  

Η  Lenovo  ενδ�χεται  να  µη  διαθ�τει  σε  �λες  τις  χ%ρες  τα  προϊ�ντα,  τις  υπηρεσ�ες  	 τις  

λειτουργ�ες  που  περιγρ�ϕονται  στο  �γγραϕο  αυτ�.  Για  πληροϕορ�ες  σχετικ�  µε  τα  

προϊ�ντα  και  τις  υπηρεσ�ες  που  παρ�χονται  στην  περιοχ	  σας,  συµβουλευτε�τε  τον  

τοπικ�  εκπρ�σωπο  της  Lenovo.  Οποιαδ	ποτε  αναϕορ�  σε  προϊ�ν,  πρ�γραµµα  	 

υπηρεσ�α  της  Lenovo  δεν  σηµα�νει  ο�τε  υποδηλ%νει  �τι  µπορε�  να  χρησιµοποιηθε�  µ�νο  

το  συγκεκριµ�νο  προϊ�ν,  πρ�γραµµα  	 η συγκεκριµ�νη  υπηρεσ�α  της  Lenovo.  Μπορε�  

να  χρησιµοποιηθε�  οποιοδ	ποτε  ισοδ�ναµο  λειτουργικ%ς  προϊ�ν,  πρ�γραµµα  	 

υπηρεσ�α  που  δεν  παραβι�ζει  δικαι%µατα  πνευµατικ	ς  ιδιοκτησ�ας  της  Lenovo.  Ωστ�σο,  

η  αξιολ�γηση  και  επαλ	θευση  της  λειτουργ�ας  οποιουδ	ποτε  �λλου  προϊ�ντος,  

προγρ�µµατος  	  υπηρεσ�ας  ε�ναι  αποκλειστικ	  ευθ�νη  του  χρ	στη.  

Η  Lenovo  ενδ�χεται  να  �χει  ευρεσιτεχν�ες  	 εκκρεµε�ς  αιτ	σεις  ευρεσιτεχν�ας  που  

συνδ�ονται  µε  θ�µατα  που  καλ�πτει  το  παρ�ν  �γγραϕο.  Η  κατοχ	  αυτο�  του  εγγρ�ϕου  

δεν  σας  παρ�χει  οποιοδ	ποτε  δικα�ωµα  επ�  αυτ%ν  των  ευρεσιτεχνι%ν.  Για  ερωτ	σεις  

σχετικ�  µε  �δειες  χρ	σης,  µπορε�τε  να  απευθ�νεστε  εγγρ�ϕως  στην  ακ�λουθη  

διε�θυνση:  

   Lenovo  (United  States),  Inc.  

   500  Park  Offices  Drive,  Hwy.  54  

   Research  Triangle  Park,  NC  27709  

   U.S.A.  

   Attention:  Lenovo  Director  of  Licensing

Η  LENOVO  GROUP  LTD.  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΑΥΤΗ  ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  “ΩΣ  ΕΧΕΙ”  ΚΑΙ  ΧΩΡΙΣ  

ΚΑΝΕΝΟΣ  ΕΙ∆ΟΥΣ  ΕΓΓΥΗΣΗ,  ΡΗΤΗ  �  ΣΙΩΠΗΡΗ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ,  ΤΩΝ  

ΣΙΩΠΗΡΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΠΕΡΙ  ΜΗ  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,  

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ  ΣΚΟΠΟΥΣ.  Σε  

ορισµ�νες  δικαιοδοσ�ες  δεν  επιτρ�πεται  η αποπο�ηση  ρητ%ν  	 σιωπηρ%ν  εγγυ	σεων  σε  

συγκεκριµ�νες  συναλλαγ�ς  και,  εποµ�νως,  η παραπ�νω  δ	λωση  µπορε�  να  µην  ισχ�ει  

για  εσ�ς.  

Οι  πληροϕορ�ες  αυτ�ς  µπορε�  να  περιλαµβ�νουν  τεχνικ�ς  ανακρ�βειες  	 τυπογραϕικ�  

λ�θη.  Περιοδικ�,  πραγµατοποιο�νται  αλλαγ�ς  στις  πληροϕορ�ες  αυτο�  του  εγγρ�ϕου.  

Οι  αλλαγ�ς  αυτ�ς  ενσωµατ%νονται  σε  κ�θε  ν�α  �κδοση  του  εγγρ�ϕου.  Η Lenovo  µπορε�  

να  προβε�  οποιαδ	ποτε  στιγµ	  και  χωρ�ς  ειδοπο�ηση  σε  βελτι%σεις  	/και  

τροποποι	σεις  προϊ�ντων  	/και  προγραµµ�των  που  περιγρ�ϕονται  σε  αυτ	  την  �κδοση.  

Τα  προϊ�ντα  που  περιγρ�ϕονται  στο  παρ�ν  �γγραϕο  δεν  προορ�ζονται  για  χρ	ση  σε  

εµϕυτε�σεις  	  �λλες  εϕαρµογ�ς  υποστ	ριξης  της  ζω	ς,  η δυσλειτουργ�α  των  οπο�ων  

µπορε�  να  προκαλ�σει  σωµατικ	  βλ�βη  	 θ�νατο  ανθρ%πων.  Οι  πληροϕορ�ες  που  

περι�χονται  στο  παρ�ν  �γγραϕο  δεν  επηρε�ζουν  ο�τε  τροποποιο�ν  τις  προδιαγραϕ�ς  	 

εγγυ	σεις  των  προϊ�ντων  Lenovo.  Τ�ποτα  στο  παρ�ν  �γγραϕο  δεν  θα  θεωρηθε�  ρητ	  	 

σιωπηρ	  �δεια  	 υποχρ�ωση  αποζηµ�ωσης  στα  πλα�σια  των  δικαιωµ�των  πνευµατικ	ς  

ιδιοκτησ�ας  της  Lenovo  	 τρ�των.  Yλες  οι  πληροϕορ�ες  που  περι�χονται  στο  παρ�ν  

�γγραϕο  προσδιορ�στηκαν  σε  συγκεκριµ�να  περιβ�λλοντα  και  παρουσι�ζονται  ως  

παρ�δειγµα.  Τα  αποτελ�σµατα  σε  �λλα  περιβ�λλοντα  λειτουργ�ας  µπορε�  να  διαϕ�ρουν.  

Η  Lenovo  µπορε�  να  χρησιµοποι	σει  	 να  διανε�µει  οποιεσδ	ποτε  απ�  τις  πληροϕορ�ες  

που  παρ�χετε  µε  οποιονδ	ποτε  τρ�πο  θεωρε�  κατ�λληλο  χωρ�ς  καµ�α  υποχρ�ωση  προς  

εσ�ς.  
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Οποιεσδ	ποτε  αναϕορ�ς  σε  δικτυακο�ς  τ�πους  µη-Lenovo  που  περι�χονται  σε  αυτ	  την  

�κδοση  παρ�χονται  µ�νο  για  τη  διευκ�λυνσ	  σας  και  δεν  συνιστο�ν  κατ�  καν�να  τρ�πο  

επιδοκιµασ�α  των  συγκεκριµ�νων  δικτυακ%ν  τ�πων.  Τα  υλικ�  σε  αυτο�ς  τους  δικτυακο�ς  

τ�πους  δεν  αποτελο�ν  µ�ρος  των  υλικ%ν  αυτο�  του  προϊ�ντος  Lenovo  και  η εκ  µ�ρους  

σας  χρ	ση  των  εν  λ�γω  δικτυακ%ν  τ�πων  γ�νεται  µε  δικ	  σας  ευθ�νη.  

Οποιαδ	ποτε  δεδοµ�να  απ�δοσης  περιλαµβ�νονται  στο  �γγραϕο  αυτ�  �χουν  

συγκεντρωθε�  σε  περιβ�λλον  ελεγχ�µενης  λειτουργ�ας.  Κατ�  συν�πεια,  τα  

αποτελ�σµατα  απ�δοσης  που  συγκεντρ%θηκαν  σε  �λλα  λειτουργικ�  περιβ�λλοντα  

µπορε�  να  διαϕ�ρουν  σηµαντικ�.  Ορισµ�νες  µετρ	σεις  πραγµατοποι	θηκαν  σε  

συστ	µατα  σε  περιβ�λλον  αν�πτυξης  και  δεν  εγγυ�µαστε  �τι  οι  µετρ	σεις  αυτ�ς  θα  

�χουν  το  �διο  αποτ�λεσµα  σε  γενικ%ς  διαθ�σιµα  συστ	µατα.  Επιπλ�ον,  ορισµ�νες  

µετρ	σεις  µπορε�  να  ε�ναι  το  αποτ�λεσµα  συµπερασµατικ	ς  εξαγωγ	ς.  Τα  πραγµατικ�  

αποτελ�σµατα  µπορε�  να  διαϕ�ρουν.  Οι  χρ	στες  αυτο�  του  εγγρ�ϕου  θα  πρ�πει  να  

επαληθε�σουν  τα  δεδοµ�να  που  ισχ�ουν  για  το  δικ�  τους  περιβ�λλον.  

Σηµε�ωση σχετικ� µε την ξοδο τηλε�ρασης 

Η  ακ�λουθη  σηµε�ωση  ισχ�ει  για  τα  µοντ�λα  που  �χουν  την  εργοστασιακ�  

εγκατεστηµ�νη  λειτουργ�α  εξ�δου  τηλε�ρασης.  

Το  προϊ�ν  αυτ�  περιλαµβ�νει  τεχνολογ�α  προστασ�ας  πνευµατικ%ν  δικαιωµ�των  που  

προστατε�εται  απ�  µεθ�δους  που  περιγρ�ϕονται  σε  ορισµ�νες  ευρεσιτεχν�ες  στις  

Η.Π.Α.  και  �λλα  δικαι%µατα  πνευµατικ	ς  ιδιοκτησ�ας  που  αν	κουν  στη  Macrovision  

Corporation  και  �λλους  κατ�χους  δικαιωµ�των.  Η χρ	ση  της  εν  λ�γω  τεχνολογ�ας  

προστασ�ας  πνευµατικ%ν  δικαιωµ�των  πρ�πει  να  ε�ναι  εξουσιοδοτηµ�νη  απ�  τη  

Macrovision  Corporation  και  να  προορ�ζεται  για  οικιακ	  χρ	ση  και  �λλους  σκοπο�ς  

περιορισµ�νης  προβολ	ς,  εκτ�ς  αν  υπ�ρχει  σχετικ	  εξουσιοδ�τηση  για  �λλη  χρ	ση  

απ�  τη  Macrovision  Corporation.  Απαγορε�εται  η αντ�στροϕη  µηχ�νευση  (reverse  

engineering)  και  η αποσυναρµολ�γηση.  

Εµπορικ� σ�µατα 

Οι  ακ�λουθοι  �ροι  ε�ναι  εµπορικ�  σ	µατα  της  Lenovo  στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  	/και  

σε  �λλες  χ%ρες:  

   Lenovo  

   ThinkCentre  

   ThinkPad  

   ThinkVantage

Οι  ακ�λουθοι  �ροι  ε�ναι  εµπορικ�  σ	µατα  της  International  Business  Machines  

Corporation  στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  	/και  σε  �λλες  χ%ρες:  

   IBM  (χρησιµοποιε�ται  µετ�  απ�  �δεια)  

   Wake  on  LAN

Οι  �ροι  Microsoft  και  Windows  ε�ναι  εµπορικ�  σ	µατα  της  Microsoft  Corporation  στις  

Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  	/και  σε  �λλες  χ%ρες.  

Οι  �ροι  Intel,  Celeron  και  Pentium  ε�ναι  εµπορικ�  σ	µατα  της  Intel  Corporation  στις  

Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  	/και  σε  �λλες  χ%ρες.  

Ο  �ρος  Linux  ε�ναι  εµπορικ�  σ	µα  του  Linus  Torvalds στις  Ηνωµ�νες  Πολιτε�ες  	/και  σε  

�λλες  χ%ρες.  

:λλες  επωνυµ�ες  εταιρει%ν  	 ονοµασ�ες  προϊ�ντων  	 υπηρεσι%ν  µπορε�  να  ε�ναι  

εµπορικ�  σ	µατα  	 σ	µατα  υπηρεσι%ν  �λλων.  
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Ευρετ�ριο  
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σειρ� συσκευ%ν  εκκ�νησης  31 

�νοιγµα  του καλ�µµατος  10 

αντικατ�σταση  της µπαταρ�ας 23 
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αποκατ�σταση  µον�δας  σκληρο�  δ�σκου 29 
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ασϕ�λεια
κλειδαρι�  23 

µηχανισµο�  3 

ασϕ�λιση  µον�δας  σκληρο�  δ�σκου  29 

∆
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εσωτερικ�ς  µον�δες 16 
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ϕων	 45 

Extended  AT 41 

Fax Class 1 44 

Fax Class 2 44 

MNP/V.42/V.42bis/V.44  43 

εντοπισµ�ς  εξαρτηµ�των  11 

εξαρτ	µατα,  εσωτερικ�  11 

�ξοδος απ� το Setup Utility 32 

εξωτερικ�ς  προαιρετικ�ς  συσκευ�ς  7 

επανακαθορισµ�ς
κωδικ�ς  πρ�σβασης  για τη µον�δα σκληρο�  δ�σκου 30 

κωδικ�ς  πρ�σβασης  εκκ�νησης  30 
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προσωριν	  συσκευ	  εκκ�νησης  31 

συσκευ	  εκκ�νησης  31 

επ�πεδο  θορ�βου  5 

εσωτερικ�ς  µον�δες  2 

Κ
καθαρισµ�ς  ποντικιο�  37 

κ�λυµµα
�νοιγµα  10 

κλε�σιµο  25 

καλ%δια,  σ�νδεση  25 

κ�ρτα
εγκατ�σταση  15 

υποδοχ�ς  15 

PCI (peripheral component  interconnect)  4 

κ�ρτα προ�κτασης  (riser) 15 

κ�ρτα PCI 15 

κ�ρτες επ�κτασης  3 

κωδικο�  πρ�σβασης
θ�µατα που πρ�πει να ληϕθο�ν  υπ�ψη  28 

κωδικ�ς  πρ�σβασης
διαγραϕ	  24 

διαχειριστ	  28 

κ�ριος  κωδικ�ς  πρ�σβασης  για τη µον�δα IDE 29 

κωδικ�ς  πρ�σβασης  χρ	στη για τη µον�δα IDE 29 

ορισµ�ς,  αλλαγ	,  διαγραϕ	  29 

που �χει χαθε� 	 ξεχαστε�  24 

χρ	στη  28 
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θ	κες 17 
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