N

Εγχειρίδιο χρήσης
Προσωπικ ς Υπολογιστής

Σειρά VGN-A/Σειρά VGN-FS

n N
2

Περιεχµενα
Πριν απ τη χρήση .................................................................................................................................................................6
∆ήλωση .............................................................................................................................................................................6
ENERGY STAR .....................................................................................................................................................................7
Τεκµηρίωση ......................................................................................................................................................................8
Θέµατα εργονοµίας .......................................................................................................................................................11
Πρώτα βήµατα ......................................................................................................................................................................13
Πληροφορίες σχετικά µε τις ενδεικτικές λυχνίες......................................................................................................14
Σύνδεση µε πηγή ρεύµατος..........................................................................................................................................15
Χρήση της µπαταρίας ....................................................................................................................................................16
Ασφαλής τερµατισµς του υπολογιστή σας ...............................................................................................................23
Χρήση του υπολογιστή VAIO ..............................................................................................................................................24
Χρήση του πληκτρολογίου............................................................................................................................................25
Χρήση της επιφάνειας αφής.........................................................................................................................................27
Χρήση των κουµπιών ειδικών λειτουργιών .................................................................................................................28
Χρήση της µονάδας οπτικού δίσκου............................................................................................................................30
Χρήση της λειτουργίας τηλερασης (µνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ......................................................................38
Χρήση καρτών PC ..........................................................................................................................................................40
Χρήση του Memory Stick ..............................................................................................................................................44
Χρήση του Internet.........................................................................................................................................................48
Χρήση ασύρµατου LAN (WLAN) ...................................................................................................................................49
Χρήση της λειτουργίας Bluetooth (µνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ..........................................................................58

n N
3

Χρήση περιφερειακών συσκευών ......................................................................................................................................64
Σύνδεση θυροσυνδετικού.............................................................................................................................................65
Χρήση του ποντικιού (µνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ................................................................................................78
Σύνδεση εξωτερικών ηχείων ........................................................................................................................................82
Χρήση του τηλεχειριστηρίου........................................................................................................................................87
Σύνδεση εξωτερικής οθνης........................................................................................................................................90
Επιλογή καταστάσεων προβολής.................................................................................................................................98
Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών.............................................................................................................101
Σύνδεση εξωτερικού µικροφώνου .............................................................................................................................105
Σύνδεση συσκευής Ενιαίου Σειριακού ∆ιαύλου (USB)............................................................................................106
Σύνδεση εκτυπωτή ......................................................................................................................................................109
Σύνδεση συσκευής i.LINK ...........................................................................................................................................111
Σύνδεση σε τοπικ δίκτυο (LAN)................................................................................................................................113
Εξατοµίκευση του υπολογιστή VAIO ...............................................................................................................................115
Ρύθµιση του κωδικού πρσβασης..............................................................................................................................116
Ρύθµιση του υπολογιστή µε χρήση της εφαρµογής VAIO Control Center ............................................................121
Χρήση των ρυθµίσεων εξοικονµησης ενέργειας ...................................................................................................123
∆ιαχείριση ενέργειας µε την εφαρµογή VAIO Power Management .......................................................................128
Ρύθµιση της γλώσσας σας στα Windows XP Professional ......................................................................................132
Ρύθµιση του µντεµ ....................................................................................................................................................135
Ρύθµιση ταπετσαρίας Sony ........................................................................................................................................138
Εγκατάσταση και αναβάθµιση εφαρµογών ...............................................................................................................139
∆ιαχείριση οδηγών ......................................................................................................................................................144

n N
4

Αναβάθµιση του υπολογιστή VAIO...................................................................................................................................155
Προσθήκη και αφαίρεση µνήµης................................................................................................................................156
Προφυλάξεις ......................................................................................................................................................................170
Χειρισµς της οθνης LCD.........................................................................................................................................171
Χρήση της πηγής ενέργειας .......................................................................................................................................172
Χειρισµς του υπολογιστή..........................................................................................................................................173
Χειρισµς δισκετών .....................................................................................................................................................175
Χειρισµς δίσκων.........................................................................................................................................................176
Χρήση της µπαταρίας ..................................................................................................................................................177
Χρήση των ακουστικών ...............................................................................................................................................178
Χειρισµς του Memory Stick ......................................................................................................................................178
Χειρισµς του σκληρού δίσκου ..................................................................................................................................179

n N
5

Αντιµετώπιση προβληµάτων.............................................................................................................................................180
Αντιµετώπιση προβληµάτων της µονάδας οπτικού δίσκου ....................................................................................181
Αντιµετώπιση προβληµάτων καρτών PC...................................................................................................................185
Αντιµετώπιση προβληµάτων του µντεµ ..................................................................................................................185
Αντιµετώπιση προβληµάτων της λειτουργίας Bluetooth ........................................................................................187
Αντιµετώπιση προβληµάτων του ασύρµατου LAN ...................................................................................................190
Αντιµετώπιση προβληµάτων διαχείρισης ενέργειας ...............................................................................................193
Αντιµετώπιση προβληµάτων των εξωτερικών οθονών............................................................................................194
Αντιµετώπιση προβληµάτων ήχου (ηχείο) ................................................................................................................196
Αντιµετώπιση προβληµάτων ήχου (µικρφωνο).......................................................................................................197
Αντιµετώπιση προβληµάτων δισκετών......................................................................................................................199
Αντιµετώπιση προβληµάτων εκτυπωτών ..................................................................................................................200
Αντιµετώπιση προβληµάτων συσκευών i.LINK .........................................................................................................202
Επιλογές υποστήριξης ......................................................................................................................................................203
Πληροφορίες υποστήριξης της Sony ........................................................................................................................203
e-Support ......................................................................................................................................................................204
Εµπορικά σήµατα .........................................................................................................................................................206

n N
6
Πριν απ τη χρήση

Πριν απ τη χρήση
Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του υπολογιστή Sony VAIO® και καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικ εγχειρίδιο χρήσης.
Η Sony έχει συνδυάσει την αιχµή τεχνολογίας στον ήχο, την εικνα, το υπολογιστικ σύστηµα και τις επικοινωνίες,
προκειµένου να σας παρέχει έναν υπερσύγχρονο προσωπικ υπολογιστή.

∆ήλωση
© 2005 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη παντς δικαιώµατος.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η µετάφραση ή η µετατροπή σε οποιαδήποτε αναγνώσιµη απ µηχανήµατα µορφή,
ολκληρου ή µέρους του παρντος εγχειριδίου, καθώς και του λογισµικού που περιγράφεται σε αυτ, χωρίς
προηγούµενη γραπτή έγκριση.
Η εταιρεία Sony Corporation δεν παρέχει καµία εγγύηση αναφορικά µε το παρν εγχειρίδιο, το λογισµικ ή
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που περιέχεται σε αυτ και δια του παρντος αποποιείται ρητώς κάθε έµµεσης
εγγύησης ή ευθύνης σχετικά µε την εµπορευσιµτητα ή καταλληλτητα για κάποιον συγκεκριµένο σκοπ σε ,τι
αφορά το παρν εγχειρίδιο, το λογισµικ ή άλλες σχετικές πληροφορίες. Η εταιρεία Sony Corporation δεν φέρει καµία
ευθύνη για οποιαδήποτε συµπτωµατική, παρεπµενη ή ειδική βλάβη είτε αυτή προκύπτει εκ συµβάσεων, αδικοπραξίας
ή άλλως πως, εγειρµενη απ ή σε σχέση µε το παρν εγχειρίδιο, το λογισµικ ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
που περιέχονται στο παρν ή απ τη χρήση αυτού.
Macrovision: Το προϊν αυτ ενσωµατώνει τεχνολογία προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων η οποία
προστατεύεται απ διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η χρήση
αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων επιτρέπεται µνον κατπιν παραχώρησης άδειας
χρήσης απ την εταιρεία Macrovision και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και άλλες περιορισµένες
χρήσεις προβολής, εκτς εάν η Macrovision έχει παραχωρήσει άλλου είδους άδεια. Η αντίστροφη µηχανολογική
σχεδίαση και η αποσυναρµολγηση απαγορεύονται.
Στο παρν εγχειρίδιο δεν εµφανίζονται τα σύµβολα ™ ή ®.
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Η εταιρεία Sony Corporation διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το παρν εγχειρίδιο ή τις πληροφορίες που
περιλαµβάνονται σε αυτ οποιαδήποτε χρονική στιγµή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Το λογισµικ που
περιγράφεται στο παρν διέπεται απ τους ρους ξεχωριστής συµφωνίας άδειας χρήσης.
Σηµειώστε τι οι εικ νες που υπάρχουν σε αυτ το εγχειρίδιο δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στο δικ σας µοντέλο.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για την ειδικ τερη διευθέτηση του υπολογιστή VAIO.

ENERGY STAR
Η Sony, ως εταίρος του προγράµµατος ENERGY STAR, έχει διαπιστώσει τι το συγκεκριµένο προϊν πληροί τις
κατευθυντήριες οδηγίες απδοσης ενέργειας ENERGY STAR.
Το πργραµµα International ENERGY STAR Office Equipment Program είναι ένα διεθνές πργραµµα το οποίο προωθεί
την εξοικονµηση ενέργειας κατά τη χρήση υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών γραφείου. Το πργραµµα
υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση προϊντων που διαθέτουν λειτουργίες οι οποίες µειώνουν δραστικά την
κατανάλωση ενέργειας. Αποτελεί ένα ανοιχτ σύστηµα, στο οποίο οι ιδιοκτήτες των εταιρειών µπορούν να
συµµετέχουν εθελοντικά. Τα προϊντα που αποτελούν στχο του προγράµµατος είναι εξοπλισµς γραφείου πως
υπολογιστές, οθνες, εκτυπωτές, συσκευές φαξ και φωτοτυπικά µηχανήµατα. Τα πρτυπα και τα λογτυπα που
χρησιµοποιούνται σε αυτές τις συσκευές είναι ακριβώς τα ίδια για λες τις συµµετέχουσες χώρες.
Το ENERGY STAR είναι σήµα κατατεθέν στις Η.Π.Α.
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Τεκµηρίωση
Η τεκµηρίωση που έχετε στην κατοχή σας περιλαµβάνει έντυπες πληροφορίες, καθώς και εγχειρίδια χρήσης που
µπορείτε να διαβάσετε µέσω του υπολογιστή σας.
Τα εγχειρίδια παρέχονται σε µορφή αρχείων PDF, τα οποία µπορείτε εύκολα να προβάλετε και να εκτυπώσετε.
Η πύλη My Club VAIO είναι το ιδανικ σηµείο για να ξεκινήσετε να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή VAIO — περιέχει
λα σα χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον υπολογιστή σας.
<λα τα εγχειρίδια χρήσης βρίσκονται συγκεντρωµένα στο φάκελο Documentation, τον οποίο µπορείτε να εµφανίσετε
ως εξής:
1

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και στη συνέχεια στο εικονίδιο My Club VAIO

2

Κάντε κλικ στο Documentation.

3

Επιλέξτε το εγχειρίδιο που θέλετε να διαβάσετε.

.

✍

Μπορείτε να βρείτε µνοι σας τα εγχειρίδια χρήσης µεταβαίνοντας στο Ο Υπολογιστής µου > VAIO (C:) (δίσκος C) > Documentation > Documentation
και ανοίγοντας το φάκελο για τη γλώσσα σας.
Ίσως να έχετε έναν ξεχωριστ δίσκο µε την τεκµηρίωση των συµπεριλαµβανοµένων εξαρτηµάτων.

Έντυπη τεκµηρίωση
❑ Φύλλο Προδιαγραφών — Περιλαµβάνει έναν πίνακα προδιαγραφών, λίστα πακέτων λογισµικού, παρουσίαση λων
των στοιχείων ελέγχου και θυρών και οδηγίες για την εγκατάσταση του υπολογιστή VAIO (στην πίσω πλευρά).
❑ Εγχειρίδιο αντιµετώπισης προβληµάτων — Παρέχει λύσεις σε συνήθη προβλήµατα.
❑ Εγχειρίδιο ανάκτησης — Περιλαµβάνει εξήγηση του τρπου ανάκτησης του συστήµατος του υπολογιστή σας
ταν χρειαστεί.
❑ Εγχειρίδια µε τις παρακάτω πληροφορίες: <ρους εγγύησης της Sony, κανονισµούς ασφαλείας, κανονισµούς
µ ντεµ και κανονισµούς ασύρµατων δικτύων LAN.
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Τεκµηρίωση σε ηλεκτρονική µορφή
My Club VAIO
Στο My Club VAIO µπορείτε να βρείτε:
Το φάκελο Documentation, που σάς προσφέρει:
❑ Πρσβαση στο User Guide. Αυτ το εγχειρίδιο εξηγεί λεπτοµερώς τις δυναττητες του υπολογιστή VAIO, τον
τρπο χρήσης αυτών των δυνατοτήτων µε αυτοπεποίθηση και ασφάλεια, τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών
και πολλά άλλα.
❑ Πρσβαση στο Help and Training. Πρκειται για την πύλη του VAIO Help and Support Center.
❑ Σηµαντικές πληροφορίες για τον υπολογιστή σας, µε τη µορφή επισηµάνσεων και ανακοινώσεων.
Στο My Club VAIO µπορείτε, επίσης, να βρείτε:
❑ Accessories
Θέλετε να επεκτείνετε τις δυναττητες του υπολογιστή VAIO; Κάντε κλικ σε αυτ το εικονίδιο για να δείτε τα
συµβατά εξαρτήµατα.
❑ Software
Νιώθετε δηµιουργικοί; Κάντε κλικ σε αυτ το εικονίδιο για να δείτε µια επισκπηση του λογισµικού σας και τις
επιλογές αναβάθµισης που σας προσφέρουµε.
❑ Wallpapers
Κάντε κλικ σε αυτ το εικονίδιο για να δείτε τις δηµοφιλέστερες ταπετσαρίες απ τη Sony και το Club VAIO.
❑ Links
Κάντε κλικ σε αυτ το εικονίδιο για να δείτε τις δηµοφιλέστερες ιστοθέσεις της Sony και του Club VAIO.
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Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης
Το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης αποτελεί µια περιεκτική πηγή πληροφοριών µε πρακτικές συµβουλές,
προγράµµατα εκµάθησης και επιδείξεις για να µάθετε καλύτερα τα Microsoft Windows XP και τον υπολογιστή VAIO.
Με τη λειτουργία αναζήτησης, το ευρετήριο και τον πίνακα περιεχοµένων µπορείτε να δείτε πρους βοήθειας των
Windows, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που βρίσκονται στο Internet.
Για πρσβαση στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης, κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και στη συνέχεια στο
Βοήθεια και Υποστήριξη.

Άλλες πηγές
❑ Ανατρέξετε στα αρχεία Ηλεκτρονικής βοήθειας του λογισµικού που χρησιµοποιείτε για λεπτοµερείς πληροφορίες
σχετικά µε τις δυναττητές του, καθώς και για τον τρπο αντιµετώπισης προβληµάτων.
❑ Μεταβείτε στη διεύθυνση www.club-vaio.com, για να βρείτε ηλεκτρονικά προγράµµατα εκµάθησης για το
αγαπηµένο σας λογισµικ VAIO.
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Θέµατα εργονοµίας
Ο υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως φορητή συσκευή σε διάφορα περιβάλλοντα. <ποτε είναι δυνατν, θα
πρέπει να λαµβάνετε υπψη σας τα παρακάτω θέµατα σχετικά µε την εργονοµία, ταν ο υπολογιστής χρησιµοποιείται
τσο ως σταθερς σο και ως φορητς:

❑ Θέση του υπολογιστή σας – Τοποθετήστε τον υπολογιστή ακριβώς µπροστά σας (1). Έχετε τους πήχεις σας σε
οριζντια θέση (2), µε τους καρπούς να βρίσκονται σε µια ουδέτερη, άνετη θέση (3) κατά τη χρήση του
πληκτρολογίου, της επιφάνειας αφής ή του εξωτερικού ποντικιού. Οι βραχίονες πρέπει να κρέµονται µε φυσικ
τρπο δίπλα στα πλευρά σας. Κάνετε διαλείµµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας µε τον υπολογιστή. Η υπερβολική
χρήση του υπολογιστή µπορεί να καταπονήσει τους µύες και τους τένοντες.
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❑ Κάθισµα και στάση του σώµατος – Να κάθεστε σε καρέκλα η οποία στηρίζει καλά την πλάτη σας. Ρυθµίστε το ύψος
της καρέκλας, έτσι ώστε τα πδια σας να πατάνε καλά στο δάπεδο. Ένα υποπδιο µπορεί να σας προσφέρει
περισστερη άνεση. Να κάθεστε σε χαλαρή, ρθια στάση και να αποφεύγετε να καµπουριάζετε προς τα εµπρς ή
να γέρνετε υπερβολικά προς τα πίσω.
❑ Γωνία θέασης της οθ νης του υπολογιστή – Χρησιµοποιήστε τη δυναττητα ρύθµισης της κλίσης της οθνης για
να βρείτε την καλύτερη θέση. Μπορείτε να περιορίσετε την καταπνηση των µατιών και των µυών σας ρυθµίζοντας
την κλίση της οθνης στην κατάλληλη θέση. Ρυθµίστε επίσης τη φωτειντητα της οθνης.
❑ Φωτισµ ς – Επιλέξτε µια θέση που δεν δηµιουργούνται λάµψεις και αντανακλάσεις επάνω στην οθνη απ
παράθυρα ή φώτα. Μην χρησιµοποιείτε άµεσο φως για να αποφύγετε τη δηµιουργία φωτεινών σηµείων επάνω στην
οθνη. Επίσης, µπορείτε να αγοράσετε βοηθητικά εξαρτήµατα οθνης τα οποία βοηθούν στη µείωση των
λάµψεων. Ο σωστς φωτισµς αυξάνει τη άνεση µε τη οποία εργάζεστε και την αποδοτικτητα της εργασίας.
❑ Θέση εξωτερικής οθ νης – <ταν χρησιµοποιείτε εξωτερική οθνη, τοποθετήστε τη σε µια απσταση απ που η
θέαση να είναι άνετη. Βεβαιωθείτε τι η οθνη βρίσκεται στο ύψος των µατιών ή ελαφρώς χαµηλτερα ταν
κάθεστε µπροστά σε αυτήν.

n N
13
Πρώτα βήµατα

Πρώτα βήµατα
Αυτή η εντητα περιγράφει τα πρώτα βήµατα σον αφορά τη χρήση του υπολογιστή VAIO.
❑ Πληροφορίες σχετικά µε τις ενδεικτικές λυχνίες (σελίδα 14)
❑ Σύνδεση µε πηγή ρεύµατος (σελίδα 15)
❑ Χρήση της µπαταρίας (σελίδα 16)
❑ Ασφαλής τερµατισµ ς του υπολογιστή σας (σελίδα 23)
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Πληροφορίες σχετικά µε τις ενδεικτικές λυχνίες
Ενδεικτική λυχνία

Λειτουργίες

Λειτουργία 1

Ανάβει ταν είναι σε λειτουργία ο υπολογιστής, αναβοσβήνει στην κατάσταση Αναµονής και σβήνει ταν
ο υπολογιστής βρίσκεται στην κατάσταση Αδρανοποίησης ή είναι εκτς λειτουργίας.

Μπαταρία e

Ανάβει ταν ο υπολογιστής χρησιµοποιεί τη µπαταρία, αναβοσβήνει ταν η µπαταρία πρκειται να
αποφορτιστεί τελείως, και αναβοσβήνει διπλά κατά τη φρτιση της µπαταρίας.

Memory Stick Pro/Duo

Ανάβει ταν γίνεται ανάγνωση/εγγραφή δεδοµένων απ το/στο Memory Stick. (Μην ενεργοποιείτε την
κατάσταση Αναµονής ή θέτετε τον υπολογιστή εκτς λειτουργίας ταν αυτή η ένδειξη είναι αναµµένη.)
<ταν σβήσει η ένδειξη σηµαίνει τι το Memory Stick δεν χρησιµοποιείται.

Μονάδα οπτικού δίσκου
(Μνο σειρά VGN-A)
Χωρίς ήχο % (Μνο σειρά VGN-A)

Ανάβει ταν γίνεται ανάγνωση/εγγραφή δεδοµένων απ τον/στον οπτικ δίσκο. <ταν σβήσει η ένδειξη
σηµαίνει τι δεν χρησιµοποιείται ο οπτικς δίσκος.
Ανάβει ταν η ένταση ήχου έχει απενεργοποιηθεί.

Φωτειντητα 8 (Μνο σειρά VGN-A) Ανάβει ταν η φωτειντητα της οθνης έχει µεγιστοποιηθεί.
Σκληρς δίσκος
Num Lock

Caps Lock

Scroll Lock

Ανάβει ταν γίνεται ανάγνωση/εγγραφή δεδοµένων απ το/στο σκληρ δίσκο. Μην ενεργοποιείτε την
κατάσταση Αναµονής ή θέτετε τον υπολογιστή εκτς λειτουργίας ταν αυτή η ένδειξη είναι αναµµένη.
Πατήστε το πλήκτρο Num LK για να ενεργοποιήσετε το αριθµητικ πληκτρολγιο. Πατήστε το για
δεύτερη φορά για να απενεργοποιήσετε το αριθµητικ πληκτρολγιο. <ταν η ένδειξη είναι σβηστή
σηµαίνει τι το αριθµητικ πληκτρολγιο δεν είναι ενεργοποιηµένο.
Πατήστε το πλήκτρο Caps Lock για να πληκτρολογείτε κεφαλαία γράµµατα. Τα γράµµατα εµφανίζονται πεζά εάν
πατήσετε το πλήκτρο Shift ενώ η ένδειξη είναι αναµµένη. Πατήστε αυτ το πλήκτρο για δεύτερη φορά για να
σβήσετε την ένδειξη. <ταν σβήσει η ένδειξη Caps Lock µπορείτε να πληκτρολογείτε και πάλι χωρίς κεφαλαία.
Πατήστε το πλήκτρο Scroll Lock για να αλλάξετε τον τρπο κύλισης της οθνης. <ταν σβήσει η ένδειξη
Scroll Lock, η κύλιση της οθνης εκτελείται κανονικά. Το πλήκτρο Scroll Lock λειτουργεί διαφορετικά
αναλγως του προγράµµατος που χρησιµοποιείτε και δεν λειτουργεί µε λα τα προγράµµατα.

Bluetooth

Ανάβει ταν ο διακπτης ασύρµατης λειτουργίας WIRELESS βρίσκεται στη θέση ON και έχει
ενεργοποιηθεί η τεχνολογία Bluetooth.

WIRELESS LAN

Ανάβει ταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασύρµατου LAN.
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Σύνδεση µε πηγή ρεύµατος
Ως πηγή ρεύµατος µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είτε προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος ή επαναφορτιζµενη
µπαταρία.

Χρήση προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος
Χρήση προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος
1

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύµατος (1) στον προσαρµογέα.

2

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύµατος σε πρίζα συνεχούς ρεύµατος (2).

3

Συνδέστε το καλώδιο που είναι συνδεδεµένο στο τροφοδοτικ εναλλασσµενου ρεύµατος (3) στην
υποδοχή DC In (4) του υπολογιστή.

!
Το σχήµα του βύσµατος DC In διαφέρει ανάλογα µε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος.

✍

Να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας µνον µε τον παρεχµενο προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος.

Για να διακψετε εντελώς τη παροχή ρεύµατος στον υπολογιστή σας, αποσυνδέστε τον προσαρµογέα απ την πρίζα.
Χρησιµοποιήστε πρίζα µε εύκολη πρσβαση.
Εάν δεν χρησιµοποιείτε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος για µεγάλη χρονική περίοδο, θέστε τον υπολογιστή σε κατάσταση
Αδρανοποίησης. Βλ. Χρήση της κατάστασης Αδρανοποίησης (σελίδα 126). Με αυτήν την κατάσταση εξοικονµησης ενέργειας, εξοικονοµείτε και το
χρνο που απαιτείται για να τερµατίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας µε το συνήθη τρπο.
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Χρήση της µπαταρίας
Η µπαταρία που συνοδεύει τον υπολογιστή δεν είναι πλήρως φορτισµένη κατά τη στιγµή της αγοράς.

Τοποθέτηση της µπαταρίας
Εγκατάσταση της µπαταρίας
Μοντέλα της σειράς VGN-A
1

Σβήστε τον υπολογιστή σας και κλείστε την οθνη LCD.

2

Σύρετε το διακπτη LOCK/UNLOCK (1), στο κάτω µέρος του υπολογιστή, στη θέση UNLOCK.

3

Σύρετε το διακπτη RELEASE (2), στο κάτω µέρος του υπολογιστή, στη θέση RELEASE.
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4

Αφαιρέστε το κάλυµµα θήκης µπαταρίας.

5

Τοποθετήστε τη µπαταρία στο κάλυµµα της θήκης µπαταρίας.

6

Αναποδογυρίστε τη µπαταρία που είναι πια συνδεδεµένη µε το κάλυµµα της θήκης.

7

Βάλτε το γλωσσίδι του καλύµµατος της θήκης µπαταρίας µέσα στην εγκοπή και σπρώξτε τη µπαταρία προς τα κάτω
µέσα στην θήκη µέχρι να κάνει κλικ στη θέση της.

8

Σύρετε το διακπτη LOCK/UNLOCK στην θέση LOCK για να ασφαλίσετε τη µπαταρία στον υπολογιστή.
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Μοντέλα της σειράς VGN-FS
1

Σβήστε τον υπολογιστή σας και κλείστε την οθνη LCD.

2

Σύρετε τον διακπτη κλειδώµατος (1) στη θέση UNLOCK.

3

Σύρετε τη µπαταρία στη θήκη της έως του ασφαλίσει.

4

Σύρετε τον διακπτη κλειδώµατος (1) στην θέση LOCK για να ασφαλίσετε τη µπαταρία στον υπολογιστή.

✍

<ταν ο υπολογιστής είναι απευθείας συνδεδεµένος µε εναλλασσµενο ρεύµα και η µπαταρία είναι τοποθετηµένη, χρησιµοποιεί ενέργεια απ την πρίζα
εναλλασσµενου ρεύµατος.

n N
19
Πρώτα βήµατα

Φρτιση της µπαταρίας
Η µπαταρία που συνοδεύει τον υπολογιστή δεν είναι πλήρως φορτισµένη κατά τη στιγµή της αγοράς.

Φρτιση της µπαταρίας
1

Τοποθετήστε τη µπαταρία.

2

Συνδέστε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος στον υπολογιστή.
Ο υπολογιστής φορτίζει τη µπαταρία αυτµατα (η ένδειξη µπαταρίας αναβοσβήνει µε διπλή αναλαµπή καθώς η
µπαταρία φορτίζεται).
Ένδειξη κατάστασης της µπαταρίας

Σηµασία

Αναµµένη

Ο υπολογιστής παίρνει ρεύµα απ τη µπαταρία.

Αναλαµπές

Η µπαταρία έχει αποφορτιστεί.

∆ιπλή αναλαµπή

Η µπαταρία φορτίζεται.

Σβηστή

Ο υπολογιστής παίρνει ρεύµα απ τη πρίζα.
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✍

<ταν η µπαταρία έχει σχεδν εξαντληθεί, αναβοσβήνει τσο η ενδεικτική λυχνία της µπαταρίας σο και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

∆ιατηρείτε τη µπαταρία τοποθετηµένη στον υπολογιστή ενώ είναι απευθείας συνδεδεµένος µε εναλλασσµενο ρεύµα. Η µπαταρία εξακολουθεί να
φορτίζεται ενσω χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή.
Εάν το επίπεδο φρτισης της µπαταρίας πέσει κάτω απ το 10%, πρέπει είτε να συνδέσετε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος για να
φορτιστεί η µπαταρία ή να σβήσετε τον υπολογιστή σας και να τοποθετήσετε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία.
Η µπαταρία που συνοδεύει τον υπολογιστή σας είναι τύπου ιντων λιθίου και µπορεί να φορτιστεί οποιαδήποτε στιγµή. Η φρτιση µιας µερικώς
αποφορτισµένης µπαταρίας δεν επηρεάζει την ζωή της µπαταρίας.
Η ένδειξη της µπαταρίας είναι αναµµένη ενώ χρησιµοποιείτε τη µπαταρία ως πηγή ενέργειας. <ταν η µπαταρία έχει σχεδν εξαντληθεί, αρχίζει να
αναβοσβήνει τσο η ενδεικτική λυχνία της µπαταρίας σο και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Με ορισµένες εφαρµογές και κάποιες περιφερειακές συσκευές, ο υπολογιστής ενδέχεται να µην τεθεί στην κατάσταση Αδρανοποίησης ακµα κι αν η
διάρκεια της µπαταρίας είναι µικρή. Για να αποφύγετε την απώλεια δεδοµένων ταν χρησιµοποιείτε ως πηγή ενέργειας τη µπαταρία, θα πρέπει να
αποθηκεύετε συχνά τα δεδοµένα και να ενεργοποιήσετε ο ίδιος κάποια ρύθµιση διαχείρισης ενέργειας πως η κατάσταση Αναµονής ή Αδρανοποίησης.
Εάν εξαντληθεί η µπαταρία ταν ο υπολογιστής περνάει σε κατάσταση Αναµονής, θα χάσετε σα δεδοµένα δεν είχατε αποθηκεύσει. ∆εν είναι δυνατ
να επιστρέψετε στην προηγούµενη κατάσταση εργασίας. Για να µη χάνετε δεδοµένα, θα πρέπει να τα αποθηκεύετε συχνά.
<ταν ο υπολογιστής είναι απευθείας συνδεδεµένος µε εναλλασσµενο ρεύµα και η µπαταρία είναι τοποθετηµένη, χρησιµοποιεί ενέργεια απ την πρίζα
εναλλασσµενου ρεύµατος.
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Αφαίρεση της µπαταρίας
Αφαίρεση της µπαταρίας
Μοντέλα της σειράς VGN-A
1

Σβήστε τον υπολογιστή σας και κλείστε την οθνη LCD.

2

Σύρετε το διακπτη LOCK/UNLOCK (1), στο κάτω µέρος του υπολογιστή, στη θέση UNLOCK.

3

Σύρετε το διακπτη RELEASE (2), στο κάτω µέρος του υπολογιστή, στη θέση RELEASE.
Η δεξιά άκρη του καλύµµατος θήκης µπαταρίας είναι σπρωγµένη προς τα επάνω.

4

Σηκώστε την άκρη για να αφαιρέσετε το κάλυµµα της θήκης µπαταρίας.

5

Ανοίξτε τα γλωσσίδια στο κάλυµµα της θήκης µπαταρίας για να ελευθερώσετε τη µπαταρία και να την αφαιρέσετε
απ το κάλυµµα της θήκης µπαταρίας.

6

Βάλτε τα δύο γλωσσίδια του καλύµµατος της θήκης µπαταρίας διαγωνίως µέσα στις εγκοπές και σπρώξτε το
κάλυµµα µέσα στη θήκη µέχρι να κάνει κλικ στη θέση του.
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Μοντέλα της σειράς VGN-FS
1

Σβήστε τον υπολογιστή σας και κλείστε την οθνη LCD.

2

Σύρετε τον διακπτη κλειδώµατος (1) στη θέση UNLOCK.

3

Σύρετε και κρατήστε το κουµπί απελευθέρωσης (2) και τραβήξτε τη µπαταρία εκτς του υπολογιστή.

✍

Μπορεί να χάσετε δεδοµένα εάν αφαιρέσετε τη µπαταρία ενώ ο υπολογιστής είναι αναµµένος και δεν είναι συνδεδεµένος στον προσαρµογέα
εναλλασσµενου ρεύµατος ή εάν αφαιρέσετε την µπαταρία ενώ ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση Αναµονής.
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Ασφαλής τερµατισµς του υπολογιστή σας
Για να αποφύγετε την απώλεια δεδοµένων, πρέπει να τερµατίζετε τον ο υπολογιστή σας µε τον σωστ τρπο πως
περιγράφεται στη συνέχεια.

Τερµατισµς του υπολογιστή σας
1

Θέστε εκτς λειτουργίας σες περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή σας.

2

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και στη συνέχεια, στο Τερµατισµ ς.
Εµφανίζεται το παράθυρο Τερµατισµ ς λειτουργίας των Windows.

3

Κάντε κλικ στο Τερµατισµ ς λειτουργίας.

4

Απαντήστε θετικά στα µηνύµατα που σας προειδοποιούν να αποθηκεύσετε έγγραφα ή να λάβετε υπψη σας
άλλους χρήστες και περιµένετε έως του ο υπολογιστής τεθεί αυτµατα εκτς λειτουργίας.
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας σβήνει.

✍

Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα κατά τον τερµατισµ λειτουργίας του υπολογιστή, ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο αντιµετώπισης προβληµάτων.
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Χρήση του υπολογιστή VAIO
Αφού διαβάσετε και ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται στο έντυπο Προδιαγραφών, µπορείτε να
αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή µε ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.
Συνεχίστε να διαβάζετε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον υπολογιστή VAIO που κατέχετε.
❑ Χρήση του πληκτρολογίου (σελίδα 25)
❑ Χρήση της επιφάνειας αφής (σελίδα 27)
❑ Χρήση των κουµπιών ειδικών λειτουργιών (σελίδα 28)
❑ Χρήση της µονάδας οπτικού δίσκου (σελίδα 30)
❑ Χρήση της λειτουργίας τηλε ρασης (µ νο σε επιλεγµένα µοντέλα) (σελίδα 38)
❑ Χρήση καρτών PC (σελίδα 40)
❑ Χρήση του Memory Stick (σελίδα 44)
❑ Χρήση του Internet (σελίδα 48)
❑ Χρήση ασύρµατου LAN (WLAN) (σελίδα 49)
❑ Χρήση της λειτουργίας Bluetooth (µ νο σε επιλεγµένα µοντέλα) (σελίδα 58)
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Χρήση του πληκτρολογίου
Το πληκτρολγι σας είναι πολύ παρµοιο µε εκείνο ενς επιτραπέζιου υπολογιστή, αλλά έχει επιπρσθετα πλήκτρα
που εκτελούν ειδικά σχεδιασµένες εργασίες.
Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τα κανονικά πλήκτρα, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης
των Windows και κάντε κλικ στη σύνδεση Προσαρµογή του υπολογιστή σας.
Η ιστοθέση της υπηρεσίας VAIO-Link (www.vaio-link.com) περιλαµβάνει επίσης ένα γλωσσάρι, που θα σας βοηθήσει
να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολγιο.

Συνδυασµοί και λειτουργίες µε το πλήκτρο Fn
Συνδυασµοί/∆υναττητα

Λειτουργίες

Fn + % (F2): διακπτης ηχείου (µνο σειρά VGN-FS)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ενσωµατωµένα ηχεία και τα ακουστικά.

Fn + 2 (F3/F4): ένταση ηχείου (µνο σειρά VGN-FS)

Ρυθµίζει τη ένταση ήχου των ενσωµατωµένων ηχείων.
Για να αυξήσετε την ένταση πατήστε Fn+F4 και στη συνέχεια M ή ,, ή συνεχίστε να
πατάτε Fn+F4.
Για να µειώσετε την ένταση πατήστε Fn+F3 και στη συνέχεια m ή <, ή συνεχίστε να
πατάτε Fn+F3.

Fn + 8 (F5/F6): έλεγχος φωτειντητας

Ρυθµίζει τη φωτειντητα της οθνης LCD.
Για να αυξήσετε τη φωτειντητα πατήστε Fn+F6 και στη συνέχεια M ή ,, ή συνεχίστε
να πατάτε Fn+F6.
Για να µειώστε τη φωτειντητα πατήστε Fn+F5 και στη συνέχεια m ή <, ή συνεχίστε
να πατάτε Fn+F5.

Fn +

Εναλλαγή µεταξύ της οθνης LCD, της εξωτερικής συσκευής (π.χ. οθνη) και του
συνδυασµού οθνης LCD και εξωτερικής συσκευής.

/T (F7): διακπτης για την εξωτερική οθνη

n N
26
Χρήση του υπολογιστή VAIO
Συνδυασµοί/∆υναττητα
Fn +

(F10): ζουµ (µνο σειρά VGN-FS)

Λειτουργίες
Αλλάζει την ανάλυση της οθνης και µεγεθύνει / επαναφέρει την ψη της οθνης.

✍

Οι εργοστασιακές τιµές ανάλυσης της κανονικής ψης και της υπ µεγέθυνση ψης είναι
οι παρακάτω.
Κανονική ψη: 1280 x 800 πίξελ
Υπ µεγέθυνση ψη: 1024 x 600 πίξελ
Η ευκρίνεια της υπ µεγέθυνση ψης είναι υποδεέστερη της κανονικής ψης, επειδή για να
επιτευχθεί η µεγέθυνση εφαρµζονται ρυθµίσεις χαµηλτερης ανάλυσης στην οθνη LCD που
έχει υψηλτερη ανάλυση.
Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, αυτς ο συνδυασµς πλήκτρων απενεργοποιείται. Βεβαιωθείτε
τι έχετε κλείσει το αντίστοιχο λογισµικ πριν πατήσετε το συνδυασµ πλήκτρων.
Αυτς ο συνδυασµς πλήκτρων ενδέχεται να µην λειτουργεί µε εικνες γραφικών, επειδή
µεγεθύνει την ψη της οθνης αλλάζοντας την ανάλυση.
Η θέση και το µέγεθος των παραθύρων λογισµικού µπορεί να αλλάξει ταν µεγεθύνεται η ψη
της οθνης ή αποκαθίσταται η κανονική ψη, επειδή µε το συγκεκριµένο συνδυασµ πλήκτρων
αλλάζει η ανάλυση.
<ταν η ψη της οθνης LCD είναι υπ µεγέθυνση, µεταφέροντας την ψη στην εξωτερική οθνη
απενεργοποιείται η λειτουργία και αποκαθίσταται η κανονική ψη.
Fn +

✍

(F12): Αδρανοποίηση

Εξασφαλίζει την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. <ταν εκτελείτε αυτή την εντολή,
οι καταστάσεις του συστήµατος και των περιφερειακών συσκευών καταγράφονται
στον σκληρ δίσκο και το σύστηµα απενεργοποιείται. Για να επαναφέρετε το σύστηµα
στην αρχική του κατάσταση, χρησιµοποιήστε τον διακπτη λειτουργίας για θέσετε
τον υπολογιστή σε λειτουργία.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαχείριση της ενέργειας του συστήµατος, ανατρέξτε
στην εντητα Χρήση των ρυθµίσεων εξοικον µησης ενέργειας (σελίδα 123).

Μερικές δυναττητες δεν είναι διαθέσιµες έως του ανοίξουν τα Windows.
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Χρήση της επιφάνειας αφής
Στο πληκτρολγιο υπάρχει µια συσκευή κατάδειξης, η επιφάνεια αφής (1). Μέσω της ενσωµατωµένης επιφάνειας αφής
µπορείτε να καταδείξετε, να επιλέξετε, να µεταφέρετε και να πραγµατοποιήσετε κύλιση σε αντικείµενα που υπάρχουν
στην οθνη.

Ενέργεια

Περιγραφή

Κατάδειξη

Σύρετε το δάχτυλο σας επάνω στην επιφάνεια αφής για να µετακινήσετε τον δείκτη (2) επάνω σε κάποιο στοιχείο
ή αντικείµενο.

Κλικ

Πατήστε το αριστερ κουµπί (3) µία φορά.

∆ιπλ κλικ

Πατήστε το αριστερ κουµπί δύο φορές.

∆εξί κλικ

Πατήστε το δεξί κουµπί (4) µία φορά. Σε πολλές εφαρµογές, µε την ενέργεια αυτή εµφανίζεται ένα µενού
συντµευσης.

Μεταφορά

Σύρετε το δάχτυλ σας ενώ πατάτε το αριστερ κουµπί.

Κύλιση

Μετακινήστε το δάχτυλ σας κατά µήκος της δεξιάς πλευράς της επιφάνειας αφής για κατακρυφη κύλιση.
Μετακινήστε το δάχτυλ σας κατά µήκος της κάτω πλευράς για οριζντια κύλιση (η δυναττητα κύλισης µέσω της
επιφάνειας αφής είναι διαθέσιµη µνον στις εφαρµογές που υποστηρίζουν αυτήν τη δυναττητα).
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Χρήση των κουµπιών ειδικών λειτουργιών
Ο υπολογιστής VAIO είναι εφοδιασµένος µε ειδικά κουµπιά για να σας βοηθήσουν να χρησιµοποιήσετε τον
υπολογιστή.

Μοντέλα της σειράς VGN-A
Κουµπί ειδικής λειτουργίας

Λειτουργίες

Κουµπί Χωρίς ήχο

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ένταση του ήχου. Η λυχνία LED ανάβει ταν η ένταση
απενεργοποιηθεί.
Αύξηση και µείωση της έντασης.

Κουµπιά έντασης
(Μείωση και αύξηση της έντασης)
Μπορείτε να αυξήσετε και να µειώσετε την ένταση της φωτειντητας. <ταν η οθνη είναι σε µέγιστη ένταση
φωτειντητας, η λυχνία LED ανάβει.
Κουµπί Φωτειν τητα
Αισθητήρας αυτ µατης φωτειν τητας:
Απ την εργοστασιακή ρύθµιση, ο αισθητήρας φωτς ανιχνεύει τις συνθήκες φωτειντητας του περιβάλλοντος και η
φωτειντητα της οθνης ρυθµίζεται ανάλογα. Αυτή η ρύθµιση ισχύει µνο ταν στην οθνη έχει επιλεγεί η λειτουργία
αυτµατης ρύθµισης της φωτειντητας. Πατήστε το κουµπί φωτειντητας για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
αυτµατης φωτειντητας. Πληροφορίες για να ρυθµίσετε το γενικ επίπεδο της αυτµατης φωτειντητας θα βρείτε
στην εντητα Ρύθµιση του υπολογιστή µε χρήση της εφαρµογής VAIO Control Center (σελίδα 121).
Κουµπί Μεγέθυνση οθ νης (ζουµ) Αλλάζει την ανάλυση εικνας σε λες τις εφαρµογές, εκτς εκείνων που χρησιµοποιούν τη συσκευή DVD.
Οι εργοστασιακές τιµές ανάλυσης της κανονικής ψης και της υπ µεγέθυνση ψης εξαρτώνται απ το
µοντέλο, πως σηµειώνεται παρακάτω. Για τον τύπο της οθνης LCD που παρέχεται µε τον υπολογιστή
:
σας, δείτε Οθ νη LCD στο τυπωµένο φύλλο Προδιαγραφών.
❑ Μοντέλα µε οθνη WUXGA LCD
Κανονική ψη: 1920 x 1200 πίξελ
Υπ µεγέθυνση ψη: 1280 x 768 πίξελ
❑ Μοντέλα µε οθνη WXGA+ LCD
Κανονική ψη: 1440 x 900 πίξελ
Υπ µεγέθυνση ψη: 1024 x 600 πίξελ
Απ προεπιλογή, µε το κουµπί S1 γίνεται εκκίνηση του λογισµικού VAIO Zone. Μπορείτε επίσης να
αναθέσετε σε αυτ το κουµπί συντµευσης άλλες ενέργειες που εκτελείτε συχνά. Βλ. Ρύθµιση του
Κουµπί S1
:
υπολογιστή µε χρήση της εφαρµογής VAIO Control Center (σελίδα 121).
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✍

<ταν µια εξωτερική οθνη είναι συνδεδεµένη στον υπολογιστή σας, το κουµπί Μεγέθυνση οθ νης είναι απενεργοποιηµένο.

Η υπ µεγέθυνση ψη δεν είναι τσο καθαρή σο η κανονική ψη.
Πατώντας το κουµπί Μεγέθυνση οθ νης αλλάζει η ανάλυση και έτσι µπορεί να προκληθεί σφάλµα σε κάποιο λογισµικ που ήδη εκτελείται και που δεν
υποστηρίζει αλλαγή ανάλυσης. Βεβαιωθείτε τι έχετε κλείσει τέτοια προγράµµατα λογισµικού πριν πατήσετε το κουµπί Μεγέθυνση οθ νης.
Το κουµπί Μεγέθυνση οθ νης µπορεί να µην λειτουργεί µε εικνες γραφικών, επειδή µεγεθύνει την ψη της οθνης αλλάζοντας την ανάλυση.
Η θέση και το µέγεθος των παραθύρων λογισµικού µπορεί να αλλάξει ταν µεγεθύνεται η ψη της οθνης ή αποκαθίσταται η κανονική ψη.
<ταν η ψη της οθνης LCD είναι υπ µεγέθυνση, µεταφέροντας την ψη στην εξωτερική οθνη απενεργοποιείται η λειτουργία και αποκαθίσταται η
κανονική ψη.

Μοντέλα της σειράς VGN-FS
Κουµπί ειδικής λειτουργίας
Κουµπιά S1/S2

Λειτουργίες
Εξορισµού το κουµπί S1 ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ένταση του ήχου και το κουµπί S2
πραγµατοποιεί εναλλαγή µεταξύ της εξδου οθνης µεταξύ της οθνης LCD και της εξωτερικής
συσκευής. Μπορείτε επίσης να αναθέσετε σε αυτά τα κουµπιά συντµευσης άλλες ενέργειες που
εκτελείτε συχνά. Βλ. Ρύθµιση του υπολογιστή µε χρήση της εφαρµογής VAIO Control Center (σελίδα 121).
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Χρήση της µονάδας οπτικού δίσκου
Ο υπολογιστής VAIO είναι εφοδιασµένος µε µία µονάδα οπτικού δίσκου.

Εισαγωγή δίσκου
1

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

2

Πατήστε το κουµπί εξαγωγής (1) για να ανοίξετε τη µονάδα.
Ο δίσκος υποδοχής σύρεται προς τα έξω.

3

Τοποθετήστε έναν δίσκο στο µέσον του δίσκου υποδοχής, έχοντας την ετικέτα στραµµένη προς τα επάνω, ώστε
ο δίσκος να ασφαλίσει στη θέση του.

4

Κλείστε το δίσκο υποδοχής ωθώντας τον απαλά.
!
Μην αφαιρείτε τον οπτικ δίσκο ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονµησης ενέργειας (Αναµονή ή Αδρανοποίηση). Ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή.
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✍

Εάν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε εξωτερική µονάδα οπτικού δίσκου, συνδέστε τη µονάδα πριν απ την εκκίνηση οποιουδήποτε προεγκατεστηµένου
προγράµµατος CD/DVD.

✍

Ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο αντιµετώπισης προβληµάτων εάν έχετε προβλήµατα µε τη χρήση των δίσκων.

Η θέση του κουµπιού εξαγωγής εξαρτάται απ το µοντέλο του υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για λεπτοµέρειες σχετικά
µε το µοντέλο σας.
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Ανάγνωση και εγγραφή δίσκων CD και DVD
Ο υπολογιστής σας αναπαράγει και αντιγράφει δίσκους CD και DVD, αναλγως του µοντέλου σας. Ελέγξτε τις
προδιαγραφές σχετικά µε τον τύπο µονάδας οπτικού δίσκου που είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας.
Χρησιµοποιήστε τον πίνακα που ακολουθεί για να δείτε τα µέσα που υποστηρίζει η µονάδα οπτικού δίσκου.
Μονάδα οπτικού δίσκου

Αναπαράγει

Αντιγράφει σε

CD-ROM

CD, CD-R και CD-RW

—

DVD-ROM

DVD και τα περισστερα DVD-R, DVD-RW, DVD+R,

—

DVD+RW και DVD+R DL (∆ιπλής στρώσης)*
CD-RW

CD, CD-R και CD-RW

CD-R και CD-RW

CD-RW/DVD-ROM

CD, CD-R, CD-RW, DVD, τα περισστερα DVD-R,

CD-R και CD-RW

DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (∆ιπλής στρώσης)* και
DVD+RW
DVD-RW

CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R,

CD-R, CD-RW, DVD-R και DVD-RW

DVD+R DL (∆ιπλής στρώσης)* και DVD+RW
DVD±RW

*

CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R,

CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R,

DVD+R DL (∆ιπλής στρώσης)* και DVD+RW

DVD+R DL (∆ιπλής στρώσης)* και DVD+RW

Μνο σε επιλεγµένα µοντέλα.

!
Αυτ το προϊν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που πληρούν τις τυποποιηµένες προδιαγραφές του προτύπου συµπιεσµένων δίσκων
ψηφιακού ήχου (CD Standard). DualDisc είναι ένας δίσκος µε δύο πλευρές, απ τις οποίες στη µία αποθηκεύεται περιεχµενο DVD και στην άλλη
ψηφιακς ήχος. Επισηµαίνεται τι η αναπαραγωγή σε αυτ το προϊν της πλευράς ήχου (πλευρά περιεχοµένου µη DVD) ενς DualDisc ενδέχεται να µην
είναι δυνατή, επειδή δεν πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου CD Standard.
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!
Λγω των πολλών µορφών δίσκων που είναι διαθέσιµες σήµερα, ταν αγοράζετε προεγγεγραµµένους ή κενούς δίσκους για χρήση σε κάποιον
υπολογιστή Sony VAIO, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις πληροφορίες στη συσκευασία σον αφορά τη συµβαττητα αναπαραγωγής και
εγγραφής µε τις µονάδες οπτικού δίσκου του υπολογιστή σας. Η Sony ∆ΕΝ εγγυάται τη συµβαττητα των µονάδων CD VAIO µε δίσκους που δεν είναι
σύµφωνοι µε το επίσηµο πρτυπο µορφής "CD" (ή το πρτυπο "DVD" ταν πρκειται για µονάδες DVD). Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ VAIO Ή ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ∆ΙΕΝΕΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις µορφές δίσκων, επικοινωνήστε µε την εταιρία κυκλοφορίας του συγκεκριµένου προεγγεγραµµένου δίσκου ή τον
κατασκευαστή των εγγράψιµων δίσκων.

Πληροφορίες σχετικά µε την εγγραφή δεδοµένων σε δίσκους
❑ Για να καταστήσετε τα δεδοµένα σε ένα δίσκο αναγνώσιµα απ µια µονάδα οπτικού δίσκου, πρέπει να κλείσετε την
περίοδο λειτουργίας της εγγραφής (session) ταν εξαγάγετε το δίσκο απ τον οδηγ. Για να ολοκληρώσετε αυτή
τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται στο λογισµικ που έχετε στην κατοχή σας.
❑ Να χρησιµοποιείτε µνον δίσκους που έχουν κυκλικ σχήµα. Μη χρησιµοποιείτε δίσκους άλλου σχήµατος (αστέρι,
καρδιά, κάρτα κ.λπ.), καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη µονάδα δίσκου.
❑ Μη χτυπάτε και µη κουνάτε τον υπολογιστή κατά την εγγραφή των δεδοµένων σε δίσκο.
❑ Απενεργοποιήστε την προστασία οθνης και εξέλθετε απ λογισµικά προστασίας απ ιούς πριν απ την εγγραφή
δεδοµένων σε κάποιον δίσκο.
❑ Μην χρησιµοποιείτε λογισµικά που βρίσκονται εγκατεστηµένα στη µνήµη κατά την εγγραφή δεδοµένων σε δίσκο.
Ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον υπολογιστή.
❑ <ταν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή εγγραφής δίσκων, βεβαιωθείτε τι έχετε κλείσει λες τις άλλες εφαρµογές.
❑ Ποτέ µην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου. ∆ακτυλικά αποτυπώµατα και σκνη στην επιφάνεια ενς δίσκου
µπορεί να προκαλέσουν λάθη εγγραφής.
❑ Μην αλλάζετε πηγή τροφοδοσίας κατά τη χρήση του προεγκατεστηµένου λογισµικού ή κατά τη χρήση λογισµικού
αντιγραφής δίσκων CD.
❑ Ποτέ µην κολλάτε αυτοκλλητα στους δίσκους. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει ανεπανρθωτα τη χρήση του δίσκου.
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❑ Συνδέστε στον υπολογιστή σας και χρησιµοποιήστε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος ή βεβαιωθείτε
τι η µπαταρία είναι φορτισµένη σε ποσοστ τουλάχιστον 50%.
❑ Ορισµένες επιτραπέζιες συσκευές DVD και µονάδες DVD υπολογιστών µπορεί να µην είναι δυνατν να
αναπαραγάγουν δίσκους DVD που δηµιουργήθηκαν µε το VAIO Zone.

✍

Τα υψηλής ταχύτητας CD-RW υποστηρίζονται στα µοντέλα της σειράς VGN-A αλλά χι σε αυτά της σειράς VGN-FS.
Υποστηρίζεται εγγραφή σε δίσκους DVD-RW συµβατούς µε DVD-RW έκδοσης 1.1/1.2.
Υποστηρίζεται ανάγνωση δίσκου 8 εκ, αλλά δεν υποστηρίζεται εγγραφή δίσκου 8 εκ.

Επειδή η µέγιστη ταχύτητα εγγραφής σε DVD+R DL (∆ιπλού στρώµατος) δίσκους είναι 2,4x, µπορεί να χρειαστεί αρκετς χρνος να τελειώσει η εγγραφή
σε τέτοιους δίσκους. Ανατρέξτε στο τυπωµένο φύλλο Προδιαγραφών για περισστερες πληροφορίες για τον οδηγ του οπτικού δίσκου.

Πληροφορίες σχετικά µε την αναπαραγωγή δίσκων DVD
Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απδοση κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις
παρακάτω υποδείξεις.
❑ Μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους DVD χρησιµοποιώντας τη µονάδα οπτικού δίσκου και το λογισµικ
VAIO Zone. ∆είτε το αρχείο βοήθειας του προγράµµατος VAIO Zone, για λεπτοµέρειες.
❑ Κλείστε λες τις ανοιχτές εφαρµογές, προτού ξεκινήσετε την αναπαραγωγή κάποιας ταινίας DVD.
❑ Μην χρησιµοποιείτε βοηθητικές εφαρµογές εγκατεστηµένες στη µνήµη για να αυξήσετε την ταχύτητα πρσβασης
του δίσκου ταν αναπαραγάγετε δίσκους DVD. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή.
❑ Απενεργοποιήστε την προστασία οθνης και εξέλθετε απ λογισµικά προστασίας απ ιούς πριν απ την
αναπαραγωγή δίσκων.
❑ Ορισµένοι δίσκοι που έχουν εγγραφεί σε 20 ή 24 bit ενδέχεται να δηµιουργούν θρυβο κατά την αναπαραγωγή
τους. Εάν υπάρχουν συνδεδεµένες συσκευές ήχου, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας και στα ηχεία.
Μειώστε την ένταση του ήχου πριν απ την αναπαραγωγή δίσκων DVD.
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❑ Μην ενεργοποιείτε καταστάσεις εξοικονµησης ενέργειας κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD.
❑ Στους δίσκους DVD αναγράφονται ενδείξεις κωδικών περιοχής υποδεικνύοντας την περιοχή και τους τύπους
συσκευής που µπορείτε να τους αναπαραγάγετε. Εάν ο δίσκος DVD ή το περίβληµά του δεν φέρει την ένδειξη "2"
(η Ευρώπη ανήκει στην περιοχή "2") ή "all" (αυτ σηµαίνει τι µπορείτε να αναπαραγάγετε το δίσκο DVD
οπουδήποτε στον κσµο), δεν µπορείτε να αναπαραγάγετε το δίσκο στη συσκευή αυτή.
!
Εάν αλλάξετε τον κωδικ περιοχής του δίσκου DVD ενώ εκτελείται το λογισµικ WinDVD, επανεκκινήστε το λογισµικ ή αφαιρέστε το δίσκο και
τοποθετήστε τον ξανά ώστε να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθµιση.

❑ Μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του κωδικού περιοχής της µονάδας DVD. Τυχν προβλήµατα που θα
παρουσιαστούν λγω της αλλαγής των ρυθµίσεων του κωδικού περιοχής της µονάδας DVD δεν καλύπτονται απ
την εγγύηση.
❑ Εάν ο υπολογιστής διαθέτει Ασύρµατο δίκτυο LAN και αυτ είναι ενεργοποιηµένο, η αναπαραγωγή δίσκων DVD
ενδέχεται να προκαλέσει διακοπές στον ήχο και την εικνα.
❑ <ταν αναπαράγετε DVD (εικνας ή ήχου) και θέλετε να αφαιρέσετε µια συσκευή USB, πως ηχεία USB,
βεβαιωθείτε τι έχετε διακψει πρώτα την αναπαραγωγή του DVD. Αν αφαιρέσετε µία συσκευή USB κατά την
αναπαραγωγή DVD (εικνας ή ήχου), µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Αναπαραγωγή δίσκων CD
Αναπαραγωγή δίσκου CD ήχου
1

Τοποθετήστε το δίσκο στη µονάδα οπτικού δίσκου.

2

Εάν δεν εµφανιστεί τίποτα στην επιφάνεια εργασίας έπειτα απ την τοποθέτηση δίσκου CD ήχου, κάντε κλικ στο
κουµπί Έναρξη, επιλέξτε Qλα τα προγράµµατα και κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα λογισµικ δίσκων CD, πως είναι
το λογισµικ SonicStage.
Εάν εµφανιστεί το παράθυρο CD ήχου, κάντε µια επιλογή.
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Αντιγραφή αρχείων σε δίσκο CD
Για να καθορίσετε τον τύπο δίσκου CD που υποστηρίζει ο υπολογιστής σας, ανατρέξτε στην εντητα Ανάγνωση και
εγγραφή δίσκων CD και DVD (σελίδα 32).

Αντιγραφή αρχείων σε δίσκο CD-RW ή CD-R
1

Τοποθετήστε έναν κεν δίσκο CD-R ή CD-RW στη µονάδα οπτικού δίσκου.
Εάν εµφανιστεί το παράθυρο Μονάδα CD, κάντε κλικ στην επιλογή Καµία ενέργεια.

2

Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows πατώντας παράλληλα το πλήκτρο Windows και το πλήκτρο E.

3

Στον πίνακα Φάκελοι στα αριστερά βρείτε το(τα) αρχείο(α) ή τον(τους) φάκελο(φακέλους) που θέλετε να
αντιγράψετε και :
❑ Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο(α) ή στο φάκελο(ους), επιλέξτε Αποστολή προς, και επιλέξτε το νοµα της µονάδας
οπτικού δίσκου*.
❑ Σύρετε το(τα) αρχείο(α) ή τον(τους) φάκελο(φακέλους) στο εικονίδιο της µονάδας οπτικού δίσκου στον πίνακα
Αποθηκευµένα αρχεία σε αυτ ν τον υπολογιστή.

4

Κλείστε το Windows Explorer.

5

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στο Ο Υπολογιστής µου.

6

Κάντε κλικ στο εικονίδιο της µονάδας οπτικού δίσκου στην τοποθεσία Συσκευές µε αφαιρούµενους χώρους
αποθήκευσης. Θα εµφανιστεί ένα νέο παράθυρο µε το αρχείο(α) ή το φάκελο(ους) που θέλετε να αντιγράψετε
στην τοποθεσία Αρχεία έτοιµα για εγγραφή στο CD.

7

Στο πλαίσιο Εργασίες εγγραφής CD, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή αυτών των αρχείων σε CD.

8
*

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγ εγγραφής CD.
Το γράµµα της µονάδας ανάγνωσης/εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει αναλγως της διευθέτησης του υλισµικού του συστήµατς σας.

!
Μη χτυπάτε και µη κουνάτε τον υπολογιστή κατά την εγγραφή των δεδοµένων σε δίσκο.
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Αναπαραγωγή δίσκων DVD
Αναπαραγωγή δίσκων DVD
1

Κλείστε λες τις ανοιχτές εφαρµογές.

2

Τοποθετήστε το δίσκο DVD στη µονάδα οπτικού δίσκου.

3

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και επιλέξτε Qλα τα προγράµµατα.

4

Επιλέξτε ένα λογισµικ δίσκων DVD για την αναπαραγωγή του δίσκου DVD.

Για οδηγίες σχετικά µε τη χρήση κάποιου προγράµµατος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο βοήθειας που συνοδεύει το
λογισµικ δίσκων DVD.

Αντιγραφή αρχείων σε δίσκο DVD
Αντιγραφή αρχείων σε δίσκο DVD-R ή DVD-RW
1

Συνδέστε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος στον υπολογιστή.

2

Τοποθετήστε το δίσκο στη µονάδα οπτικού δίσκου.

3

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και επιλέξτε Qλα τα προγράµµατα.

4

Απ το υποµενού επιλέξτε το λογισµικ DVD που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

Για οδηγίες σχετικά µε τη χρήση κάποιου προγράµµατος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο βοήθειας που συνοδεύει το
λογισµικ δίσκων DVD.

n N
38
Χρήση του υπολογιστή VAIO

Χρήση της λειτουργίας τηλερασης (µνο σε επιλεγµένα µοντέλα)
Αν το µοντέλο που αγοράσατε συνοδεύεται απ θυροσυνδετικ A/V, σηµαίνει τι ο υπολογιστής σας διαθέτει δέκτη
τηλερασης. Σε συνδυασµ µε το λογισµικ VAIO Zone της Sony, η κάρτα δέκτη τηλερασης σάς επιτρέπει:
❑ Να παρακολουθείτε, να εγγράφετε και να κάνετε αναπαραγωγή αναλογικών προγραµµάτων καλωδιακής και
επίγειας τηλερασης, µε τηλεχειρισµ.
❑ Να µετατρέψετε το αναλογικ βίντεο και ήχο σε ψηφιακ χρησιµοποιώντας τις εισδους S-video ή σύνθετου
σήµατος βίντεο και τις ηχητικές εισδους.
❑ Να τακτοποιήσετε και να επιθεωρήσετε τις µονάδες βίντεο και να δηµιουργήσετε πολλαπλούς φακέλους.
❑ Να ρυθµίσετε ένα χρονοδιακπτη για την εγγραφή καναλιών σε επαναλαµβανµενο χρνο.
❑ Να αναστείλετε την παρακολούθηση τηλερασης (χρονική µεταφορά).
❑ Να δηµιουργήσετε ροή δεδοµένων µε τα περιεχµενα των εγγραφών τηλερασης µέσω Ethernet (ή WLAN) στους
συνδεδεµένους υπολογιστές.

✍

Η Sony δεν µπορεί να εγγυηθεί τη δηµιουργία ροής εγγεγραµµένου περιεχοµένου εάν είναι πέραν ενς ορισµένου επιπέδου υψηλής ποιτητος.
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Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του λογισµικού VAIO Zone και του τηλεχειρισµού, ανατρέξτε στο ειδικ
εγχειρίδιο. ∆ιαφορετικά, διαβάστε τα αρχεία βοήθειας που υπάρχουν µέσα στο ίδιο το λογισµικ.
Το tvtv αναβαθµίζει τις λειτουργίες τηλερασης του VAIO σε ένα νέο επίπεδο. ∆εν θα ξαναχάσετε το αγαπηµένο σας
τηλεοπτικ πργραµµα: µπορείτε να κάνετε εγγραφή στο VAIO (που είναι εφοδιασµένο µε τηλεοπτικ δέκτη) ενώ
εσείς λείπετε, µέσω του διαδικτύου. Ο αλληλεπιδραστικς οδηγς προγραµµάτων (Interactive Programme Guide) tvtv
σάς δίνει µια περιεκτική σύνοψη των τηλεοπτικών προγραµµάτων και του χρνου εκποµπής τους και κάνει αυτµατα
συγχρονισµ µε το VAIO, που και αν βρίσκεστε εκείνη την ώρα. Για περισστερες πληροφορίες, διαβάστε τα αρχεία
HTML Welcome to TVTV στον υπολογιστή σας.

Για να συνδέσετε επίγεια ή καλωδιακή τηλεραση στον υπολογιστή σας
1
2
*

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου της κεραίας / της καλωδιακής τηλερασης (παρέχεται µνο σε επιλεγµένα
µοντέλα*) στη θύρα VHF/UHF του θυροσυνδετικού.
Συνδέστε το άλλο άκρο στον ακροδέκτη τοίχου της τηλερασης.
Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα εξαρτήµατα που παρέχονται µε το µοντέλο σας.
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Χρήση καρτών PC
Οι κάρτες PC σάς επιτρέπουν να συνδέετε φορητές εξωτερικές συσκευές.

Τοποθέτηση κάρτας PC
Τοποθέτηση κάρτας PC
1

Βάλτε την κάρτα PC µέσα στην υποδοχή κάρτας PC µε την εµπρσθια ετικέτα να βλέπει προς τα επάνω.

2

Ωθήστε απαλά την κάρτα PC µέσα στην υποδοχή.
Η κάρτα PC αναγνωρίζεται αυτµατα απ το σύστηµα.
Στη γραµµή εργασιών εµφανίζεται το εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού.
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✍

Ορισµένες συσκευές είναι πιθαν να µην λειτουργούν σωστά, ταν επαναφέρετε µερικές φορές τον υπολογιστή στην Κανονική κατάσταση απ την
κατάσταση Αναµονής ή την κατάσταση Αδρανοποίησης. Με ορισµένες κάρτες PC, εάν εναλλάσσετε την κατάσταση του υπολογιστή µεταξύ της
Κανονικής κατάστασης και των καταστάσεων Αναµονής ή Αδρανοποίησης ενώ η κάρτα είναι τοποθετηµένη, είναι πιθαν να µην αναγνωρίζεται κάποια
συσκευή που είναι συνδεδεµένη στο σύστηµά σας. Επανεκκινήστε το σύστηµα για να διορθώσετε το πρβληµα. Η επανεκκίνηση θα επαναφέρει την
αρχική κατάσταση του υπολογιστή.

Ενώ η κάρτα είναι τοποθετηµένη, ο υπολογιστής µπορεί να µην µεταβεί στην κατάσταση διαχείρισης ενέργειας Αδρανοποίησης. Μπορεί να περάσει σε
κατάσταση Αναµονής. Συνιστάται να αφαιρείτε την κάρτα πριν απ τη µετάβαση του υπολογιστή σας στην κατάσταση Αδρανοποίησης.
Μερικές κάρτες PC ή οι λειτουργίες τους µπορεί να µην είναι συµβατές µε τον υπολογιστή σας.
Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει δύο υποδοχές κάρτας PC:
- Μπορούν να δεχτούν (παράλληλα) δύο κάρτες Type I, δύο κάρτες Type II ή µία κάρτα Type III. Αυτές οι υποδοχές είναι συµβατές µε θύρες CardBus.
- Χρησιµοποιήστε τη χαµηλτερη υποδοχή για τις κάρτες PC Type III.
- Για κάθε κάρτα PC, χρησιµοποιείτε πάντοτε την ίδια υποδοχή. Αν αλλάξετε υποδοχή, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήµατα µε ορισµένες
κάρτες PC.
Φροντίστε να χρησιµοποιήσετε την πιο πρσφατη έκδοση του προγράµµατος οδήγησης που διατίθεται απ τον κατασκευαστή της κάρτας PC.
Εάν στην καρτέλα ∆ιαχείριση συσκευών στο παράθυρο Ιδι τητες συστήµατος εµφανίζεται το σύµβολο "!", απεγκαταστήστε το πργραµµα οδήγησης
και στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
Μην πιέζετε µε δύναµη την κάρτα PC µέσα στην υποδοχή. Μπορεί να καταστρέψετε τις ακίδες της υποδοχής σύνδεσης. Εάν δυσκολεύεστε να
τοποθετήσετε µια κάρτα PC, ελέγξτε εάν τοποθετείτε την κάρτα PC προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει την κάρτα
PC, για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρπο χρήσης.
Μην µεταφέρετε τον υπολογιστή ενώ αγγίζετε την κεφαλή µιας κάρτας PC, καθώς σε περίπτωση που ασκηθεί πίεση ή µηχανική κρούση στην κάρτα
ενδέχεται να καταστραφούν οι ακίδες της υποδοχής σύνδεσης.
Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε µια κάρτα PC δεν χρειάζεται να θέσετε τον υπολογιστή εκτς λειτουργίας.
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Αφαίρεση κάρτας PC
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αφαιρέσετε την κάρτα PC ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία. Εάν
δεν αφαιρεθεί µε τον κατάλληλο τρπο, ενδέχεται το σύστηµα να µην λειτουργήσει κανονικά.

Αφαίρεση κάρτας PC

✍

Για να αφαιρέσετε µια κάρτα PC ταν ο υπολογιστής είναι εκτς λειτουργίας, παραλείψτε τα βήµατα 1 έως 7.

1

Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού που υπάρχει στη γραµµή εργαλείων.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού.

2

Επιλέξτε το υλισµικ που επιθυµείτε να αποσυνδέσετε.

3

Κάντε κλικ στο ∆ιακοπή.
Εµφανίζεται το παράθυρο Τερµατισµ ς λειτουργίας συσκευής.

4

Βεβαιωθείτε τι είναι δυνατή η ασφαλής αφαίρεση της συσκευής απ το σύστηµα.

5

Κάντε κλικ στο OK.
Θα εµφανιστεί ένα παράθυρο, στο οποίο αναφέρεται τι η συσκευή µπορεί να αφαιρεθεί µε ασφάλεια.

6

Κάντε κλικ στο OK.

7

Κάντε κλικ στο Κλείσιµο.

8

Ωθήστε το κουµπί απελευθέρωσης της κάρτας PC, έτσι ώστε το κουµπί να πεταχτεί προς τα έξω.

9

Ωθήστε για δεύτερη φορά το κουµπί απελευθέρωσης της κάρτας PC, έτσι ώστε η κάρτα PC να πεταχτεί προς
τα έξω.

10 Πιάστε απαλά την κάρτα και τραβήξτε την έξω απ την υποδοχή.
11 Εάν το κουµπί απελευθέρωσης της κάρτας PC εξακολουθεί να είναι έξω, πιέστε το ξανά προς τα µέσα.

n N
43
Χρήση του υπολογιστή VAIO

✍

Εάν αφαιρέσετε την κάρτα PC απ τον υπολογιστή ταν είναι αναµµένος, το σύστηµά σας µπορεί να καταρρεύσει και να χάσετε τα δεδοµένα που δεν
είχαν αποθηκευτεί.

Προτού αφαιρέσετε την κάρτα PC απ τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της κάρτας PC στη γραµµή εργασιών και κλείστε την κάρτα. Κλείστε
σες εφαρµογές χρησιµοποιούν την κάρτα PC προτού την αφαιρέσετε. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να χαθούν δεδοµένα.
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Χρήση του Memory Stick
Ο υπολογιστής VAIO υποστηρίζει τη χρήση Memory Stick. To Memory Stick είναι µια συσκευή συµπαγής, φορητή και
πολλαπλών χρήσεων ειδικά σχεδιασµένη για την ανταλλαγή και την κοινή χρήση ψηφιακών δεδοµένων µε συµβατά
προϊντα, πως είναι οι ψηφιακές κάµερες και τα κινητά τηλέφωνα. Λγω του τι είναι αποσπώµενο, χρησιµοποιείται
ως εξωτερικ µέσο αποθήκευσης δεδοµένων.
Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για τα Memory Stick που είναι συµβατά µε τον υπολογιστή VAIO και για
να διαπιστώσετε εάν υφίστανται περιορισµοί.
❑ Μπορείτε να αγοράσετε Memory Stick απ την ιστοθέση Sony Style (www.sonystyle-europe.com) ή απ τον τοπικ
αντιπρσωπο της Sony.
❑ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το ποιοι υπολογιστές VAIO είναι συµβατοί µε ποια Memory Stick, µπορείτε να
βρείτε στη διεύθυνση www.vaio-link.com.

Προστασία ενς Memory Stick απ εγγραφή
Ορισµένα Μemory Stick διαθέτουν έναν διακπτη αποτροπής της διαγραφής, προκειµένου να προστατεύονται
πολύτιµα δεδοµένα απ τυχαία διαγραφή ή αντικατάσταση.
Μετακινήστε την καρτέλα οριζντια ή κάθετα* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προστασία απ
εγγραφή. <ταν ο διακπτης αποτροπής διαγραφής βρίσκεται στη θέση µη προστασίας εγγραφής, µπορούν να
αποθηκευτούν δεδοµένα στο Memory Stick. <ταν ο διακπτης αποτροπής διαγραφής βρίσκεται στη θέση προστασίας
εγγραφής, ττε µπορείτε να κάνετε ανάγνωση αλλά χι εγγραφή δεδοµένων στο Memory Stick.

*

Ορισµένες εκδσεις Memory Stick δεν διαθέτουν διακπτη αποτροπής της διαγραφής.
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Τοποθέτηση του Memory Stick
Ένα Memory Stick µπορεί να τοποθετηθεί στον υπολογιστή µε 2 τρπους:
❑ Μέσω της υποδοχής για Memory Stick.
❑ Με χρήση µιας υποδοχής κάρτας PC. Για να γίνει αυτ, χρειάζεστε έναν πρσθετο προσαρµογέα κάρτας PC.
Μπορείτε να τοποθετείτε µνον ένα Memory Stick κάθε φορά.

Τοποθέτηση Memory Stick χρησιµοποιώντας την υποδοχή Memory Stick
1

Τοποθετήστε το Memory Stick µε το βέλος στραµµένο προς τα επάνω και προς την υποδοχή Memory Stick.

2

Αν ο υπολογιστής σας έχει ένα κάλυµµα στην υποδοχή Memory Stick, σηκώστε το.

3

Σύρετε προσεκτικά το Memory Stick µέσα στην υποδοχή ωστου να ασφαλίσει στην θέση του.
Το Memory Stick εντοπίζεται αυτµατα απ το σύστηµα και εµφανίζεται το παράθυρο Ο Υπολογιστής µου ως τοπική
µονάδα, µε το αντίστοιχο γράµµα (ανάλογα µε τη διευθέτηση του υπολογιστή σας).
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✍

Η θέση της υποδοχής Memory Stick εξαρτάται απ το µοντέλο του υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για λεπτοµέρειες
σχετικά µε το µοντέλο σας.

!
Κατά την εισαγωγή του Memory Stick µέσα στην υποδοχή, να το κρατάτε έχοντας το βέλος στραµµένο προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να αποφύγετε
να προκαλέσετε ζηµιά στον υπολογιστή ή στο Memory Stick, µην πιέζετε µε δύναµη το Memory Stick µέσα στην υποδοχή, εάν δεν εισέρχεται οµαλά.
Μην τοποθετείτε περισστερα απ ένα Memory Stick στην αντίστοιχη υποδοχή. Η λανθασµένη τοποθέτηση του Memory Stick ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στη συσκευή.

✍

Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει Memory Stick Duo. Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τα Memory Stick Duo, επισκεφθείτε την ιστοθέση
Memory Stick στη διεύθυνση http://www.memorystick.com/en/.

Προβολή των περιεχοµένων
Αναλγως του µοντέλου που έχετε αγοράσει, ενδέχεται να εµφανιστεί το παράθυρο Memory Stick αφού
τοποθετήσετε ένα Memory Stick. Απ αυτ το παράθυρο µπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε, εκτυπώσετε,
αντιγράψετε ή να οργανώσετε τις εικνες ή τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί στο Memory Stick. Εάν δεν
εµφανιστεί το παράθυρο Memory Stick αφού τοποθετήσετε το Memory Stick, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

Προβολή περιεχοµένων
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στο Ο Υπολογιστής µου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ο Υπολογιστής µου.

2

Κάντε κλικ στο Memory Stick.
Θα εµφανιστεί το παράθυρο Memory Stick εµφανίζοντας τα περιεχµενα που είναι αποθηκευµένα στο
Memory Stick.
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∆ιαµρφωση του Memory Stick
Τα Memory Stick είναι διαµορφωµένα και έτοιµα για χρήση κατά την αγορά τους. Εάν χρειαστεί να διαµορφώσετε ξανά
το Memory Stick, χρησιµοποιήστε το λογισµικ Memory Stick Formatter που παρέχεται µε το Memory Stick. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του Memory Stick Formatter, ανατρέξτε στο αρχείο βοηθείας του
Memory Stick Formatter.
!
Η διαµρφωση των Memory Stick διαγράφει λα τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα σε αυτά. Πριν διαµορφώσετε ξανά κάποιο Memory Stick, βεβαιωθείτε
τι δεν περιέχει αρχεία που θέλετε να κρατήσετε. ∆ηµιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας σηµαντικών δεδοµένων πριν απ τη διαµρφωση του Memory Stick.

∆ιαµρφωση των Memory Stick
1

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, επιλέξτε Qλα τα προγράµµατα, Memory Stick Utility και κάντε κλικ στο
Memory Stick Formatter.
Θα εµφανιστεί το παράθυρο Memory Stick Formatter.

2

Κάντε κλικ στο Start Format και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθνη.

3

Έπειτα απ τη διαµρφωση, κάντε κλικ στην επιλογή Exit.

Αφαίρεση του Memory Stick
Αφαίρεση Memory Stick χρησιµοποιώντας την υποδοχή Memory Stick
1

Βεβαιωθείτε τι η ενδεικτική λυχνία Memory Stick είναι σβηστή.

2

Ωθήστε το Memory Stick προς τα µέσα στον υπολογιστή.
Το Memory Stick πετάγεται προς τα έξω.

3

Αφαιρέστε το Memory Stick απ την υποδοχή.
!
Πάντα αφαιρείτε το Memory Stick απαλά, διαφορετικά µπορεί να πεταχτεί προς τα έξω χωρίς να το περιµένετε.
Μην αφαιρείτε το Memory Stick ενώ είναι αναµµένη η ενδεικτική λυχνία Memory Stick. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, µπορεί να χάσετε δεδοµένα. Ενδεχοµένως
να απαιτηθεί µεγάλο χρονικ διάστηµα για την αποθήκευση µεγάλου γκου δεδοµένων, για αυτν τον λγο βεβαιωθείτε τι έχει σβήσει η ενδεικτική
λυχνία πριν απ την αφαίρεση του Memory Stick.
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Χρήση του Internet
∆ηµιουργία σύνδεσης για το Internet µέσω τηλεφώνου
Για να συνδεθείτε µε το Internet, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας µε τηλεφωνική γραµµή µέσω τηλεφωνικού
καλωδίου (δεν παρέχεται). Εφσον συνδέσετε το τηλεφωνικ καλώδιο, είστε έτοιµοι να συνδεθείτε µε το Internet.

Σύνδεση του τηλεφωνικού καλωδίου
1
2

Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου (1) στη θύρα του µντεµ
Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα στον τοίχο (2).

στον υπολογιστή.

✍

Ο υπολογιστή σας δεν λειτουργεί µε µεριζµενες γραµµές, δεν µπορεί να συνδεθεί µε τηλεφωνική συσκευή κερµατοδέκτη και ενδεχοµένως να µην
λειτουργεί µε πολλαπλές τηλεφωνικές γραµµές ή τηλεφωνικ κέντρο. Ορισµένες απ αυτές τις συνδέσεις ενδέχεται να δηµιουργήσουν αυξηµένο
ηλεκτρικ φορτίο, µε αποτέλεσµα την πιθανή πρκληση βλάβης στο εσωτερικ µντεµ.
Εάν συνδέσετε τηλεφωνικ καλώδιο που διέρχεται µέσω διαµεριστή, το µντεµ ή η συνδεδεµένη συσκευή ενδεχοµένως να µη λειτουργεί σωστά.

∆ηµιουργία σύνδεσης µε το Internet µέσω τηλεφώνου
1

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, επιλέξτε Qλα τα προγράµµατα, Βοηθήµατα, Επικοινωνίες, και κάντε κλικ στο
Οδηγ ς δηµιουργίας σύνδεσης.
Εµφανίζεται ο Οδηγ ς δηµιουργίας σύνδεσης.

2

Κάντε κλικ στο κουµπί Επ µενο. Εάν εµφανιστεί το παράθυρο Πληροφορίες τοποθεσίας, ακολουθήστε τις οδηγίες
που εµφανίζονται στην οθνη.

3

Εάν δεν έχει ήδη επιλεγεί, κάντε κλικ να επιλέξετε Σύνδεση στο Internet, και κάντε κλικ στο Επ µενο.

4

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθνη.
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Χρήση ασύρµατου LAN (WLAN)
Χρησιµοποιώντας το ασύρµατο LAN (WLAN) της Sony, λες οι ψηφιακές συσκευές σας που διαθέτουν ενσωµατωµένη
δυναττητα ασύρµατου LAN µπορούν να επικοινωνούν ελεύθερα µεταξύ τους µέσω ενς ισχυρού δικτύου. Το WLAN
αποτελεί ένα δίκτυο στο οποίο κάποιος χρήστης έχει τη δυναττητα να συνδεθεί σε ένα τοπικ δίκτυο (LAN), µέσω
ασύρµατης (µε ραδιοκύµατα) σύνδεσης. Με τον τρπο αυτν, δεν χρειάζεται πλέον να τραβάτε καλώδια ή σύρµατα
µέσα απ τοίχους και δάπεδα.
Το WLAN της Sony υποστηρίζει λες τις κανονικές δραστηριτητες Ethernet, αλλά µε τα πρσθετα πλεονεκτήµατα της
κινητικτητας και της περιαγωγής. Μπορείτε να συνεχίσετε να έχετε πρσβαση σε πληροφορίες, πρους Internet/
ενδοδικτύου και δικτύου, ακµα και στο µέσον κάποιας συνέλευσης ή καθώς κινείστε απ το ένα µέρος στο άλλο.
Μπορείτε να επικοινωνείτε χωρίς σηµείο πρσβασης, γεγονς που σηµαίνει τι είναι δυνατή η επικοινωνία µεταξύ
περιορισµένου αριθµού υπολογιστών (ad-hoc). Ή µπορείτε να επικοινωνείτε µέσω σηµείου πρσβασης που σας
επιτρέπει να δηµιουργείτε πλήρη υποδοµή δικτύου (υποδοµή).

✍

Σε ορισµένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισµοί απ τους τοπικούς κανονισµούς αναφορικά µε τη χρήση των προϊντων WLAN
(π.χ. περιορισµένος αριθµς καναλιών). Εποµένως, προτού ενεργοποιήσετε τη δυναττητα WLAN, διαβάστε προσεκτικά το Regulations.
Η επιλογή των καναλιών επεξηγείται περαιτέρω σε αυτ το εγχειρίδιο (βλ. Επιλογή καναλιών για το ασύρµατο LAN (σελίδα 56)).
Το WLAN χρησιµοποιεί το πρτυπο IEEE802.11b/g, το οποίο καθορίζει την τεχνολογία που χρησιµοποιείται. Στο πρτυπο περιλαµβάνεται η µέθοδος
κρυπτογράφησης: Wired Equivalent Privacy (WEP), που αποτελεί πρωτκολλο για την ασφάλεια και η WiFi Protected Access (WPA). Η WiFi Protected
Access, που προτείνεται απ κοινού απ τις IEEE και Wi-Fi Alliance, είναι µία προδιαγραφή προτύπων βασισµένη σε διαλειτουργικές βελτιώσεις
ασφάλειας που αυξάνουν το επίπεδο προστασίας των δεδοµένων και τον έλεγχο πρσβασης σε υπάρχοντα δίκτυα WiFi. Η WPA έχει σχεδιαστεί ώστε να
είναι συµβατή µε την επµενη προδιαγραφή IEEE802.11i. Χρησιµοποιεί τη βελτιωµένη κρυπτογράφηση δεδοµένων TKIP (Temporal Key Integrity Protocol
- πρωτκολλο ακεραιτητας προσωρινού κλειδιού) σε συνδυασµ µε τη ταυτοποίηση χρήστη 802.1X και EAP (Extensible Authentication Protocol Πρωτκολλο εκτεταµένης ταυτοποίησης). Η κρυπτογράφηση των δεδοµένων προστατεύει την ευάλωτη ασύρµατη σύνδεση µεταξύ των πελατών και των
Σηµείων Πρσβασης. Επιπλέον, υπάρχουν άλλοι τυπικοί µηχανισµοί ασφαλείας δικτύων LAN για την εξασφάλιση της προστασίας του προσωπικού
απορρήτου πως: κωδικς πρσβασης προστασίας, διατερµατική κρυπτογράφηση, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα και πιστοποίηση ταυττητας.
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Οι συσκευές ασύρµατου LAN που χρησιµοποιούν το πρτυπο IEEE802.11a, καθώς και εκείνες που χρησιµοποιούν το πρτυπο IEEE802.11b ή g δεν
µπορούν να επικοινωνήσουν, επειδή οι συχντητες είναι διαφορετικές.
IEEE802.11b: Η τυπική ταχύτητα είναι 11 Mbps ή περίπου 30 έως 100 φορές µεγαλύτερη απ την ταχύτητα µιας τυπικής σύνδεσης µέσω τηλεφώνου.
IEEE802.11a/g: Η τυπική ταχύτητα είναι 54 Mbps ή περίπου 5 φορές µεγαλύτερη απ µίας συσκευής ασύρµατου LAN που χρησιµοποιεί το πρτυπο
IEEE802.11b.

Επικοινωνία χωρίς Σηµείο Πρσβασης (ad-hoc)
Ένα προσωριν (ad-hoc) δίκτυο, είναι ένα δίκτυο στο οποίο δηµιουργείται ένα τοπικ δίκτυο αποκλειστικά απ τις
ίδιες τις ασύρµατες συσκευές, χωρίς άλλη κεντρική συσκευή ελέγχου ή Σηµείο Πρσβασης. Κάθε συσκευή
επικοινωνεί απευθείας µε τις υπλοιπες συσκευές του δικτύου. Μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε ένα νέο δίκτυο
στο σπίτι.
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Επικοινωνία χωρίς Σηµείο Πρσβασης (ad-hoc)
1

Ενεργοποιήστε το διακπτη WIRELESS (σε µοντέλα µε τη λειτουργία Bluetooth*1) ή WIRELESS LAN (σε µοντέλα
χωρίς τη λειτουργία Bluetooth).
Σε µοντέλα µε τη λειτουργία Bluetooth, κάντε διπλ κλικ στο
(
/
) στη γραµµή εργασιών για να εµφανιστεί
το παράθυρο Wireless Device Switch. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable 2.4 GHz Wireless LAN και κάντε κλικ
στο OK.

2

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

3

Κάντε κλικ στο Συνδέσεις δικτύου και Internet.

4

Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Συνδέσεις δικτύου.

5

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Σύνδεση ασύρµατου δικτύου και επιλέξτε Ιδι τητες.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες σύνδεσης ασύρµατου δικτύου.

6

Επιλέξτε την καρτέλα Ασύρµατα δίκτυα.

7

Κάντε κλικ στο κουµπί Προσθήκη….
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες ασύρµατου δικτύου.

8

Πληκτρολογήστε το Qνοµα δικτύου (SSID)*2.
Μπορείτε να επιλέξετε έναν 32-ψήφιο αλφαριθµητικ κωδικ.

9

Επιλέξτε Άνοιγµα απ το πτυσσµενο πλαίσιο Ελεγχος ταυτ τητας δικτύου.

10 Επιλέξτε WEP απ το πτυσσµενο πλαίσιο Κρυπτογράφηση δεδοµένων.
11 Αποεπιλέξτε το κουµπί της επιλογής Αυτ µατη παροχή κλειδιού.
Εµφανίζονται ορισµένες πληροφορίες.
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12 Εισάγετε το Κλειδί δικτύου*2.
Το κλειδί δικτύου θα πρέπει να αποτελείται απ 5 ή 13 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες ή 10 ή 26 δεκαεξαδικούς*3
χαρακτήρες. Μπορείτε να επιλέξετε ,τι επιθυµείτε.
13 Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε και πάλι ακριβώς το ίδιο Κλειδί δικτύου.
14 Επιλέξτε Αυτ είναι ένα δίκτυο υπολογιστής-προς-υπολογιστή (ad hoc), ασύρµατα σηµεία πρ σβασης δεν
χρησιµοποιούνται στο κάτω µέρος της οθνης.
15 Κάντε κλικ στο OK.
Το νοµα που έχετε ορίσει στο Qνοµα δικτύου εµφανίζεται στο πλαίσιο Προτιµώµενα δίκτυα.
16 Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρηµένους.
Εµφανίζεται το παράθυρο Για προχωρηµένους.
17 Επιλέξτε ∆ίκτυα Υπολογιστή-προς-υπολογιστή (ad hoc) µ νο.
18 Κάντε κλικ στο Κλείσιµο.
19 Κάντε κλικ στο OK.
Ο υπολογιστής είναι πλέον έτοιµος να επικοινωνήσει µε κάποιον άλλον υπολογιστή.
*1

Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει τη λειτουργία Bluetooth.

*2

Εάν επιθυµείτε να έχετε επικοινωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων υπολογιστών, πρέπει να ρυθµίσετε λους αυτούς τους υπολογιστές, ακριβώς µε τον ίδιο τρπο.
Αυτ σηµαίνει τι το Qνοµα δικτύου και το Κλειδί δικτύου που θα ορίσετε για τον κάθε υπολογιστή, πρέπει να είναι τα ίδια µε εκείνα που είχατε ορίσει για τον
πρώτο υπολογιστή.

*3

∆εκαεξαδικ : Μια αριθµητική αναπαράσταση η οποία χρησιµοποιεί τα ψηφία 0-9, µε τη συνήθη σηµασία τους, µαζί µε τα γράµµατα A-F (ή a-f) µε σκοπ να
αναπαραστήσει δεκαεξαδικά ψηφία µε τιµές (δεκαδικού) απ 10 έως 15.

✍

Το προσωριν (ad-hoc) δίκτυο δεν υποστηρίζει WPA.

!
Στη Γαλλία, για τη νµιµη χρήση των συσκευών WLAN σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µνον κάποια συγκεκριµένα κανάλια.
Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Regulations.
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Αποσύνδεση απ δίκτυο υπολογιστή προς υπολογιστή (ad-hoc)
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Συνδέσεις δικτύου και Internet.

3

Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Συνδέσεις δικτύου.

4

Στο δεξί πίνακα κάτω απ την επιλογή Τοπικ δίκτυο ή Internet υψηλής ταχύτητας, κάντε διπλ κλικ στην επιλογή
Σύνδεση ασύρµατου δικτύου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Κατάσταση σύνδεσης ασύρµατου δικτύου.

5

Κάντε κλικ στο Ιδι τητες.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες σύνδεσης ασύρµατου δικτύου.

6

Στην καρτέλα Ασύρµατα δίκτυα κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρηµένους.
Εµφανίζεται το παράθυρο Για προχωρηµένους.

7

Κάντε κλικ για να επιλέξετε Κάθε διαθέσιµο δίκτυο (προτιµώµενο σηµείου πρ σβασης), και κάντε κλικ
στο Κλείσιµο.

8

Κάντε κλικ στο OK.

9

Κάντε κλικ στο Κλείσιµο.

10 Απενεργοποιήστε το διακπτη WIRELESS ή WIRELESS LAN.
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Επικοινωνία µε Σηµείο Πρσβασης (υποδοµή)
Το ∆ίκτυο υποδοµής είναι ένα δίκτυο το οποίο επεκτείνει το υπάρχον ενσύρµατο τοπικ δίκτυο µε ένα δίκτυο µε
ασύρµατες συσκευές, µέσω ενς Σηµείου Πρσβασης, για παράδειγµα του Sony Access Point. Το Σηµείο Πρσβασης
γεφυρώνει τα ασύρµατα µε τα ενσύρµατα LAN και δρα ως κεντρικς ελεγκτής για το ασύρµατο LAN. Το Σηµείο
Πρσβασης συντονίζει τη µετάδοση και τη λήψη απ πολλαπλές ασύρµατες συσκευές, εντς µιας συγκεκριµένης
εµβέλειας.

n N
55
Χρήση του υπολογιστή VAIO

Σύνδεση µε ασύρµατο δίκτυο
1

Ενεργοποιήστε το διακπτη WIRELESS (σε µοντέλα µε τη λειτουργία Bluetooth*) ή WIRELESS LAN (σε µοντέλα
χωρίς τη λειτουργία Bluetooth).
Σε µοντέλα µε τη λειτουργία Bluetooth, κάντε διπλ κλικ στο
(
/
) στη γραµµή εργασιών για να εµφανιστεί
το παράθυρο Wireless Device Switch. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable 2.4 GHz Wireless LAN και κάντε κλικ
στο OK.

2

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

3

Κάντε κλικ στο Συνδέσεις δικτύου και Internet.

4

Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Συνδέσεις δικτύου.

5

Στο δεξί πίνακα κάτω απ την επιλογή Τοπικ δίκτυο ή Internet υψηλής ταχύτητας, κάντε διπλ κλικ στην επιλογή
Σύνδεση ασύρµατου δικτύου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Σύνδεση ασύρµατου δικτύου.

6

Επιλέξτε το δίκτυο που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε.

7

Πληκτρολογήστε το Κλειδί δικτύου.

8

Κάντε κλικ στο Σύνδεση.
Μετά απ 30 δευτερλεπτα, δηµιουργείται η σύνδεση.

*

Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει τη λειτουργία Bluetooth.

Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση ενς σηµείου πρσβασης, ανατρέξτε στο έντυπο που
συνοδεύει το Σηµείο Πρ σβασης.

✍

Το κλειδί WPA θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
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Επιλογή καναλιών για το ασύρµατο LAN
Σε διαµρφωση 802.11b/g, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα κανάλια 1 έως 13.

(α) Με Σηµείο Πρσβασης ("Υποδοµή")
❑ Το χρησιµοποιούµενο κανάλι θα είναι το κανάλι που έχει επιλεγεί απ το Σηµείο Πρσβασης.
!
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλογή του καναλιού που θα χρησιµοποιείται απ το σηµείο πρσβασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του
σηµείου πρσβασης.

(β) Χωρίς Σηµείο Πρσβασης ("ad-hoc")
❑ Εάν η ασύρµατη σύνδεση δηµιουργηθεί απ τον υπολογιστή VAIO, θα επιλεγεί το κανάλι 11.
!
Στη Γαλλία, για τη νµιµη χρήση των συσκευών WLAN σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µνον κάποια συγκεκριµένα κανάλια.
Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Regulations.

❑ Εάν η ασύρµατη σύνδεση έχει γίνει απ συσκευή οµτιµου ασύρµατου LAN, ττε για την επικοινωνία του
ασύρµατου LAN θα χρησιµοποιηθεί το κανάλι που έχει επιλεγεί απ τη συσκευή οµτιµου ασύρµατου LAN.
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✍

Το εύρος ζώνης 2,4 GHz που χρησιµοποιείται απ συσκευές συµβατές µε ασύρµατο LAN χρησιµοποιείται επίσης απ διάφορες άλλες συσκευές. Παρτι
στις συσκευές που είναι συµβατές µε ασύρµατο LAN χρησιµοποιούνται τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν τη παρεµβολή απ άλλες συσκευές που
χρησιµοποιούν το ίδιο εύρος ζώνης, τέτοια παρεµβολή µπορεί να προκαλέσει µικρτερη ταχύτητα επικοινωνίας, στεντερη εµβέλεια επικοινωνίας ή
διακοπτµενες ασύρµατες συνδέσεις.

Η ταχύτητα επικοινωνίας διαφέρει ανάλογα µε την απσταση µεταξύ των συσκευών επικοινωνίας, την ύπαρξη εµποδίων µεταξύ τέτοιων συσκευών, τη
διαµρφωση της συσκευής, τις συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας και το λογισµικ που χρησιµοποιείται. Επιπλέον, µπορεί να διακοπεί η επικοινωνία ανάλογα
µε τις συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας.
Η εµβέλεια επικοινωνίας διαφέρει ανάλογα µε την πραγµατική απσταση µεταξύ των συσκευών επικοινωνίας, την ύπαρξη εµποδίων µεταξύ τέτοιων
συσκευών, τις συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας, το γειτονικ περιβάλλον που περιλαµβάνει την ύπαρξη τοίχων και των υλικών τοίχων και το λογισµικ που
χρησιµοποιείται.
Η χρήση προϊντων IEEE802.11b και IEEE802.11g στο ίδιο ασύρµατο δίκτυο µπορεί να µειώσει την ταχύτητα επικοινωνίας λγω ραδιοπαρεµβολής.
Λαµβάνοντας αυτ υπψη, τα προϊντα IEEE802.11g είναι σχεδιασµένα για να µειώνουν την ταχύτητα επικοινωνίας προκειµένου να εξασφαλίσουν
επικοινωνία µε προϊντα IEEE802.11b.
Εάν αλλάξετε το ασύρµατο κανάλι στο σηµείο πρσβασης, µπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα επικοινωνίας ταν αυτή δεν είναι η αναµενµενη.

!
Στη Γαλλία, για τη νµιµη χρήση των συσκευών WLAN σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µνον κάποια συγκεκριµένα κανάλια.
Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Regulations.
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Χρήση της λειτουργίας Bluetooth (µνο σε επιλεγµένα µοντέλα)
Είναι δυνατή η επίτευξη ασύρµατης επικοινωνίας µεταξύ του υπολογιστή σας και άλλων συσκευών Bluetooth πως
είναι κάποιος άλλος υπολογιστής ή ένα κινητ τηλέφωνο. Μπορείτε να µεταφέρετε δεδοµένα µεταξύ αυτών των
συσκευών χωρίς καλώδια και µέχρι απσταση 10 µέτρων σε ανοιχτ χώρο.
Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει τη
λειτουργία Bluetooth.

Σύνεση συσκευής Bluetooth
1

Ενεργοποιήστε το διακπτη WIRELESS.

2

Κάντε διπλ κλικ στο

3

Επιλέξτε την επιλογή Bluetooth.

4

Κάντε κλικ στο OK.

(

/

) στη γραµµή εργασιών για να εµφανιστεί το παράθυρο Wireless Device Switch.
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Πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth
❑ Ο ρυθµς µεταφοράς δεδοµένων διαφέρει, ανάλογα µε τις ακλουθες συνθήκες:
❑ Εµπδια πως τοίχοι που βρίσκονται µεταξύ των συσκευών
❑ Απσταση µεταξύ συσκευών
❑ Υλικ χρησιµοποιούµενο στους τοίχους
❑ Εγγύτητα σε µικροκύµατα και ασύρµατα τηλέφωνα
❑ Παρεµβολή ραδιοσυχνοτήτων και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες
❑ ∆ιευθέτηση συσκευής
❑ Τύπος εφαρµογής λογισµικού
❑ Τύπος λειτουργικού συστήµατος
❑ Χρησιµοποίηση λειτουργικοτήτων Ασύρµατου LAN και Bluetooth ταυτχρονα στον υπολογιστή
❑ Μέγεθος αρχείου που ανταλλάσσεται
❑ Σηµειώνεται τι λγω των περιορισµών του προτύπου Bluetooth, είναι δυνατή η καταστροφή µεγάλων αρχείων
κατά την διάρκεια συνεχούς µετάδοσης λγω ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών απ το περιβάλλον.
❑ <λες οι συσκευές Bluetooth πρέπει να πιστοποιούνται προκειµένου να επιβεβαιώνεται τι τηρούνται τα ισχύοντα
απαιτούµενα πρτυπα. Ακµη και αν τηρούνται τα πρτυπα, η απδοση της συσκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
και οι διαδικασίες λειτουργίας µπορεί να διαφέρουν. Ενδεχοµένως να µην είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδοµένων
σε λες τις περιπτώσεις.
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❑ Η ζώνη 2,4 GHz µε την οποία οι συσκευές Bluetooth ή συσκευές ασύρµατου LAN λειτουργούν, χρησιµοποιείται απ
διάφορες συσκευές. Οι συσκευές Bluetooth χρησιµοποιούν την τεχνολογία για να ελαχιστοποιούν τις παρεµβολές
απ άλλες συσκευές που χρησιµοποιούν το ίδιο µήκος κύµατος. Ταχύτητα επικοινωνίας και αποστάσεις µπορεί να
είναι κατώτερες απ τις κανονικές τιµές. Οι παρεµβολές απ άλλες συσκευές ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν
τη διακοπή της επικοινωνίας. Μη χρησιµοποιείτε ταυτχρονα την λειτουργία Bluetooth και συσκευές ασύρµατης
επικοινωνίας που χρησιµοποιούν την ζώνη 2,4 GHz, πως µια ασύρµατη κάρτα LAN PC.

✍

∆ιαβάστε το Regulations Guide πριν χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

❑ Η λειτουργία Bluetooth µπορεί να µην λειτουργεί ανάλογα µε τις συσκευές τρίτων κατασκευαστών ή την έκδοση
λογισµικού που χρησιµοποιείται απ τρίτες εταιρείες.

Ασφάλεια Bluetooth
Η ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth διαθέτει µια λειτουργία πιστοποίησης ταυττητας που σας επιτρέπει να είστε
βέβαιος µε ποιν επικοινωνείτε. Με την λειτουργία πιστοποίησης ταυττητας, µπορείτε να αποφύγετε οποιαδήποτε
την πρσβαση στον υπολογιστή σας απ ανώνυµη συσκευή Bluetooth.
Την πρώτη φορά που δύο συσκευές Bluetooth επικοινωνούν, πρέπει να καθοριστεί ένα κοιν Passkey (ένας κωδικς
που απαιτείται για την πιστοποίηση ταυττητας) και για τις δύο συσκευές που θα καταχωρηθούν. Εφσον καταχωρηθεί
µια συσκευή δεν απαιτείται να επανεισαχθεί το Passkey.
Προκειµένου να αποφευχθεί ο εντοπισµς άλλων συσκευών Bluetooth, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις Bluetooth
πως περιγράφεται στις ακλουθες σελίδες.
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Επικοινωνία µε άλλη συσκευή Bluetooth
Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας µε µια συσκευή Bluetooth πως ένας άλλος υπολογιστής ή ένα κινητ
τηλέφωνο χωρίς κανένα καλώδιο.
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Επικοινωνία µε άλλη συσκευή Bluetooth
1

Ενεργοποιήστε το διακπτη WIRELESS.

2

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

3

Κάντε κλικ στο Συνδέσεις δικτύου και Internet.

4

Κάντε κλικ στο Συσκευές Bluetooth.
Εµφανίζεται το παράθυρο Συσκευή Bluetooth.

5

Κάντε κλικ στο Προσθήκη.
Εµφανίζεται το παράθυρο Οδηγ ς προσθήκης συσκευής Bluetooth.

6

Επιλέξτε το Η συσκευή µου είναι ρυθµισµένη και έτοιµη και µετά κάντε κλικ στο Επ µενο.

7

Επιλέξτε την αποµακρυσµένη συσκευή µε την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κύλιση της
λίστας Λίστα συσκευών Bluetooth για να κάνετε την επιλογή σας. Μετά κάντε κλικ στο Επ µενο.

8

Κάντε µια απ τις ακλουθες επιλογές:
❑ Εάν θέλετε τα Windows να σας παράσχουν έναν κωδικ, επιλέξτε Επιλογή κωδικού για λογαριασµ µου.
❑ Εάν η τεκµηρίωση της άλλης συσκευής Bluetooth περιέχει κωδικ πρσβασης, κάντε κλικ στο Χρήση κωδικού
απ τις οδηγίες και εισάγετέ τον.
❑ Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε το δικ σας κλειδί πρσβασης, κάντε κλικ στο Let me use my own passkey και
εισάγετέ τον.
❑ Εάν η συσκευή σας δεν χρησιµοποιεί κλειδί πρσβασης, κάντε κλικ στο Χωρίς χρήση κωδικού.

9

Κάντε κλικ Επ µενο για να συνεχίσετε.

10 Εφσον πιστοποιηθεί επιτυχώς η ταυττητα της αποµακρυσµένης συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

✍

Ο κωδικς µπορεί να είναι διαφορετικς κάθε φορά, αλλά πρέπει να είναι ο ίδιος στα δύο άκρα.

Για µερικές συσκευές, πως ένα ποντίκι, δεν χρειάζεται να εισαχθεί κωδικς.
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Μεταφορά δεδοµένων απ ή προς άλλη συσκευή Bluetooth
1

Επιλέξτε κουµπί Έναρξη, και έπειτα Qλα τα προγράµµατα, Βοηθήµατα, Επικοινωνίες, και κάντε κλικ στο
Οδηγ ς µεταφοράς αρχείων µέσω Bluetooth.
Εµφανίζεται το παράθυρο Οδηγ ς µεταφοράς αρχείων µέσω Bluetooth.

2

Κάντε κλικ στο Επ µενο για να συνεχίσετε.

3

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθνη.

Σύνδεση σε δίκτυο µε συσκευή Bluetooth
Με συνδέσεις Bluetooth, µπορείτε να γίνετε συνδροµητής σε ένα δίκτυο προσωπικής περιοχής (PAN), το οποίο είναι
ένα δίκτυο βασισµένο στο Πρωτκολλο Internet (IP).
1

Ενεργοποιήστε το διακπτη WIRELESS.

2

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

3

Κάντε κλικ στο Συνδέσεις δικτύου και Internet.

4

Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου.

5

Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση δικτύου Bluetooth.
Θα εµφανιστεί το παράθυρο Συσκευές προσωπικού δικτύου Bluetooth.
❑ Εάν επιθυµείτε να συνδεθείτε µε συσκευή Bluetooth που δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Προσθήκη.
❑ Εάν επιθυµείτε να συνδεθείτε µε συσκευή Bluetooth που εµφανίζεται, επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής και
κάντε κλικ στο Σύνδεση.

6

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθνη.

Τερµατισµς της σύνδεσης Bluetooth
Για να τερµατίσετε τη σύνδεση Bluetooth, απενεργοποιήστε το διακπτη WIRELESS. Η ενδεικτική λυχνία του
Bluetooth σβήνει.
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Χρήση περιφερειακών συσκευών
Μπορείτε να προσθέσετε δυναττητες στον υπολογιστή σας, χρησιµοποιώντας τις διάφορες θύρες που υπάρχουν
στη µονάδα.
❑ Σύνδεση εν ς θυροσυνδετικού (Port Replicator) (σελίδα 65)
❑ Χρήση του ποντικιού (µ νο σε επιλεγµένα µοντέλα) (σελίδα 78)
❑ Σύνδεση εξωτερικών ηχείων (σελίδα 82)
❑ Χρήση του τηλεχειριστηρίου (σελίδα 87)
❑ Σύνδεση εξωτερικής οθ νης (σελίδα 90)
❑ Επιλογή καταστάσεων προβολής (σελίδα 98)
❑ Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών (σελίδα 101)
❑ Σύνδεση εξωτερικού µικροφώνου (σελίδα 105)
❑ Σύνδεση συσκευής Ενιαίου Σειριακού ∆ιαύλου (USB) (σελίδα 106)
❑ Σύνδεση εκτυπωτή (σελίδα 109)
❑ Σύνδεση συσκευής i.LINK (σελίδα 111)
❑ Σύνδεση σε τοπικ δίκτυο (LAN) (σελίδα 113)
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Σύνδεση θυροσυνδετικού
Η σύνδεση ενς θυροσυνδετικού σας δίνει την δυναττητα να συνδέσετε επιπρσθετα περιφερειακά στον
υπολογιστή σας, πως εκτυπωτή και εξωτερική οθνη.
Ενδεχοµένως ο υπολογιστής σας να συνοδεύεται απ θυροσυνδετικ αναλγως του µοντέλου που αγοράσατε. Εάν
χι, µπορείτε να αγοράσετε ένα προαιρετικ θυροσυνδετικ.
Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για να διαπιστώσετε εάν το µοντέλο σας συνοδεύεται απ
θυροσυνδετικ.
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Εντοπισµς θυρών στο θυροσυνδετικ
Θυροσυνδετικ A/V για µοντέλα της σειράς VGN-A
A Υποδοχές εισδου σύνθετου ήχου (σελίδα 67)
B Υποδοχή εισδου σύνθετου σήµατος βίντεο (σελίδα 67)
C Θύρα εισδου S-Video (σελίδα 67)
D Θύρα VHF/UHF*1 (σελίδα 39)
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Θύρες USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)*2 (σελίδα 106)
Θύρα οθνης (VGA) (σελίδα 91)
Υποδοχή έντασης (σελίδα 84)
Θύρα DVI-D (σελίδα 91)
Υποδοχές ηχείων (δεξί και αριστερ) (σελίδα 84)
Θύρα οπτικής εξδου (συχντητα εξδου 96 kHz/48 kHz/
44 kHz/µεταβλητή)
Θύρα δικτύου (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (σελίδα 113)
Υποδοχές εξδου σύνθετου ήχου (σελίδα 96)
Υποδοχή εξδου σύνθετου σήµατος βίντεο (σελίδα 96)
Θύρα εξδου S-Video (σελίδα 96)
Θύρα εκτυπωτή (σελίδα 109)

P Θύρες USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)*2 (σελίδα 106)
Q Θύρα DC In (σελίδα 15)
*1

Το σχήµα της θύρας VHF/UHF διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα ή
την περιοχή.

*2

Υποστηρίζει υψηλή/ πλήρη/ χαµηλή ταχύτητα.

✍

Η θύρα εκτυπωτή στο θυροσυνδετικ προορίζεται µνο για τη
σύνδεση εκτυπωτών.
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✍

Στο θυροσυνδετικ A/V µπορείτε να συνδέσετε µιά εξωτερική πηγή βίντεο/ήχου, πως βιντεοκάµερα, βίντεο ή συσκευή DVD. Συνδέστε το καλώδιο
βίντεο της συσκευής βίντεο/ήχου στην υποδοχή εισδου S-βίντεο ή σύνθετου σήµατος βίντεο και το καλώδιο ήχου στις υποδοχές εισδου
σύνθετου ήχου.

Επαγγελµατικ θυροσυνδετικ για µοντέλα της σειράς VGN-A
A Υποδοχές εισδου σύνθετου ήχου (σελίδα 67)
B
C
D
E

Θύρες USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)* (σελίδα 106)
Θύρα οθνης (VGA) (σελίδα 91)
Θύρα DVI-D (σελίδα 91)
Θύρα οπτικής εξδου (συχντητα εξδου 96 kHz/48 kHz/
44 kHz/µεταβλητή)

F Θύρα δικτύου (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (σελίδα 113)

G
H
I
J

Υποδοχές εξδου σύνθετου ήχου (σελίδα 96)
Υποδοχή εξδου σύνθετου σήµατος βίντεο (σελίδα 96)
Θύρα εξδου S-Video (σελίδα 96)
Θύρα εκτυπωτή (σελίδα 109)

K Θύρες USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)* (σελίδα 106)
L Θύρα DC In (σελίδα 15)
*

Υποστηρίζει υψηλή/ πλήρη/ χαµηλή ταχύτητα.

✍

Στο επαγγελµατικ θυροσυνδετικ µπορείτε να συνδέσετε µια εξωτερική πηγή ήχου, πως συσκευή CD. Συνδέστε το καλώδιο ήχου της συσκευής ήχου
στην υποδοχή εισδου σύνθετου ήχου.

!
<ταν συνδέσετε καλώδιο βίντεο στις υποδοχές εξδου S Video και εξδου σύνθετου σήµατος βίντεο, η υποδοχή εξδου σύνθετου σήµατος βίντεο
απενεργοποιείται.
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Θυροσυνδετικ A/V για µοντέλα της σειράς VGN-FS
A Θύρες USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)*1 (σελίδα 106)
B Υποδοχή ακουστικών/ηχείων (σελίδα 82)
C Υποδοχή εισδου σύνθετου σήµατος βίντεο (σελίδα 68)
D Θύρες USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)*1 (σελίδα 106)
E Θύρα DC In (σελίδα 15)
F Θύρα δικτύου (Ethernet) (100BASE-TX / 10BASE-T)
(σελίδα 113)

G Θύρα οθνης (VGA) (σελίδα 91)
H Θύρα οπτικής εξδου (συχντητα εξδου 96 kHz/48 kHz/
44 kHz/µεταβλητή)

I Υποδοχές εισδου σύνθετου ήχου (σελίδα 68)
J Θύρα εισδου S-Video (σελίδα 68)
K Θύρα VHF/UHF*2 (σελίδα 39)

✍

*1

Υποστηρίζει υψηλή/ πλήρη/ χαµηλή ταχύτητα.

*2

Το σχήµα της θύρας VHF/UHF διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα ή
την περιοχή.

Στο θυροσυνδετικ A/V µπορείτε να συνδέσετε µιά εξωτερική πηγή βίντεο/ήχου, πως βιντεοκάµερα, βίντεο ή συσκευή DVD. Συνδέστε το καλώδιο
βίντεο της συσκευής βίντεο/ήχου στην υποδοχή εισδου S-βίντεο ή σύνθετου σήµατος βίντεο και το καλώδιο ήχου στις υποδοχές εισδου
σύνθετου ήχου.
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Επαγγελµατικ θυροσυνδετικ για µοντέλα της σειράς VGN-FS
A Θύρα DC In (σελίδα 15)
B Θύρα δικτύου (Ethernet) (100BASE-TX / 10BASE-T)
(σελίδα 113)

C Θύρα οθνης (VGA) (σελίδα 91)
D Θύρα εκτυπωτή (σελίδα 109)
E Θύρες USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)* (σελίδα 106)
*

Υποστηρίζει υψηλή/ πλήρη/ χαµηλή ταχύτητα.

!
Το θυροσυνδετικ µπορεί να τροφοδοτηθεί µνο απ τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος που παρέχεται µε τον υπολογιστή σας. Μην
αφαιρέσετε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος απ το θυροσυνδετικ και την πρίζα εναλλασσµενου ρεύµατος ταν χρησιµοποιείται το
θυροσυνδετικ. Μπορεί να προκληθεί ζηµιά στα δεδοµένα ή βλάβη υλισµικού.

✍

Η θύρα εκτυπωτή στο θυροσυνδετικ προορίζεται µνο για τη σύνδεση εκτυπωτών.
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Σύνδεση του υπολογιστή σας στο θυροσυνδετικ
Σύνδεση του υπολογιστή σας στο θυροσυνδετικ
Μοντέλα της σειράς VGN-A
1

Αποσυνδέστε λα τα περιφερειακά απ τον υπολογιστή.

2

Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος (1) στον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος και σε µια πρίζα
εναλλασσµενου ρεύµατος.

3

Συνδέστε το καλώδιο του προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος (2) στην θύρα DC In (3) στο θυροσυνδετικ (4).
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4

Ανοίξτε το κάλυµµα του συνδετήρα του θυροσυνδετικού.

5

Ευθυγραµµίστε τον συνδετήρα στο κάτω µέρος του υπολογιστή µε τον συνδετήρα του θυροσυνδετικού και
σπρώξτε προς τα κάτω µέχρι να κάνει κλικ στη θέση του.
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6

Σύρετε το διακπτη κλειδώµατος στη θέση LOCK.

7

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
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Μοντέλα της σειράς VGN-FS
1

Αποσυνδέστε λα τα περιφερειακά απ τον υπολογιστή.

2

Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος (1) στον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος και σε µια πρίζα
εναλλασσµενου ρεύµατος.

3

Συνδέστε το καλώδιο του προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος (2) στην θύρα DC In (3) στο θυροσυνδετικ (4).

4

Ανοίξτε το κάλυµµα του συνδετήρα του θυροσυνδετικού.
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5

Ευθυγραµµίστε τον συνδετήρα στο κάτω µέρος του υπολογιστή µε τον συνδετήρα του θυροσυνδετικού και
σπρώξτε προς τα κάτω µέχρι να κάνει κλικ στη θέση του.

!
<ταν έχετε συνδέσει το θυροσυνδετικ A/V στον υπολογιστή σας, δεν µπορείτε να έχετε πρσβαση στη θύρα DC In, στη θύρα οθνης (VGA), στην τρίτη
θύρα USB απ το εµπρς µέρος και στην υποδοχή δικτύου (Ethernet) του υπολογιστή.

✍

Χρησιµοποιείτε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος που παρέχεται µε τον υπολογιστή σας ή τον προαιρετικ προσαρµογέα της Sony.

!
Μη µετακινείτε τον υπολογιστή σας ενώ είναι συνδεδεµένος στο θυροσυνδετικ, γιατί αυτ µπορεί να αποσπασθεί και να προκαλέσει ζηµιά στο
θυροσυνδετικ και στον υπολογιστή.
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Αποσύνδεση του υπολογιστή σας απ το θυροσυνδετικ
!
Βεβαιωθείτε τι έχετε σβήσει τον υπολογιστή πριν τον αποσυνδέσετε απ το θυροσυνδετικ για να αποφύγετε απώλεια µη αποθηκευµένων δεδοµένων.

Αποσύνδεση του υπολογιστή σας απ το θυροσυνδετικ
Μοντέλα της σειράς VGN-A
1

Σβήστε τον υπολογιστή και τα συνδεδεµένα περιφερειακά.

2

Σύρετε το διακπτη κλειδώµατος στη θέση UNLOCK.
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3

Αποµακρύνετε τον υπολογιστή απ το θυροσυνδετικ.

4

Κλείστε το κάλυµµα του συνδετήρα του θυροσυνδετικού στο κάτω µέρος του υπολογιστή σας.
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Μοντέλα της σειράς VGN-FS
1

Αποµακρύνετε τον υπολογιστή απ το θυροσυνδετικ.

2

Κλείστε το κάλυµµα του συνδετήρα του θυροσυνδετικού στο κάτω µέρος του υπολογιστή σας.

✍

Είναι εξαιρετικά σηµαντικ να κλείνετε το κάλυµµα του συνδετήρα του θυροσυνδετικού αφού αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας απ αυτ. Εάν το
κάλυµµα αφεθεί ανοικτ, σκνη µπορεί να µπει µέσα και να κάνει ζηµιά στον υπολογιστή.
Για να διακψετε εντελώς τη παροχή ρεύµατος στον υπολογιστή σας, αποσυνδέστε τον προσαρµογέα απ την πρίζα.
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Χρήση του ποντικιού (µνο σε επιλεγµένα µοντέλα)
Ο υπολογιστής σας διαθέτει ένα ασύρµατο οπτικ ποντίκι, το οποίο δεν χρειάζεται να συνδεθεί µε καλώδιο και
χρησιµοποιεί µια λυχνία LED αντί της συνηθισµένης µπίλιας. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το ποντίκι οπουδήποτε σας
βολεύει, µέσα σε µιά απσταση περίπου 80 εκ.* απ την κεντρική µονάδα. Αποφύγετε τη χρήση του ποντικιού επάνω σε
γυαλί ή άλλο διαφανές υλικ. Σε τέτοια περίπτωση, θα υπάρξουν παρεµβολές στην οµαλή κίνηση του δροµέα στην οθνη.
*

Η αποτελεσµατική απσταση χρήσης εξαρτάται απ το περιβάλλον.

A Αριστερ κουµπί

B

C

D

E

Κάντε κλικ ή διπλ κλικ µε το αριστερ κουµπί για να
επιλέξετε στοιχεία. Για να σύρετε και να αφήσετε στοιχεία,
κρατήστε πατηµένο το αριστερ κουµπί ενώ σύρετε το
ποντίκι και µετά αφήστε το κουµπί για να αφήσετε το
στοιχείο.
Κεντρική ροδέλα
Περιστρέψτε τη ροδέλα για ολίσθηση της σελίδας επάνω ή
κάτω. Πατήστε τη ροδέλα µία φορά για να κλειδώσετε τη
λειτουργία ολίσθησης και να ελέγχετε την κίνηση
µετακινώντας ολκληρο το ποντίκι (η λειτουργία ολίσθησης
είναι διαθέσιµη µνο µε εφαρµογές που την υποστηρίζουν).
∆εξι κουµπί
Πατήστε το δεξι κουµπί µία φορά για να εµφανιστεί ένα
σύντοµο µενού µε διάφορες επιλογές, ανάλογα µε το
περιβάλλον (η λειτουργία δεν είναι πάντοτε ενεργή).
∆ιακπτης ρεύµατος
Σύρετε το διακπτη για να ανάψετε και να σβήσετε το
ποντίκι. Αυτ θα σας βοηθήσει να εξοικονοµήσετε
ενέργεια απ τη µπαταρία.
Κουµπί CONNECT
Πατήστε το για να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία µεταξύ
του υπολογιστή VAIO και του ασύρµατου ποντικιού.
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Πριν χρησιµοποιήσετε το ποντίκι
Πριν χρησιµοποιήσετε το ασύρµατο ποντίκι, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία µεταξύ του υπολογιστή και
του ποντικιού.

Σύνδεση του ασύρµατου ποντικιού
1

Βάλτε τις δύο συγκεκριµένες µπαταρίες ΑΑ µέσα στο ασύρµατο ποντίκι, πως υποδεικνύεται.

2

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

3

Πατήστε το κουµπί CONNECT (1) στον υπολογιστή.
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4

Γυρίστε ανάποδα το ποντίκι, σύρετε το διακπτη ρεύµατος στη θέση ON και πατήστε το κουµπί CONNECT.
Η επικοινωνία µεταξύ του ασύρµατου ποντικιού και του υπολογιστή είναι τώρα ενεργοποιηµένη.

✍

Τα βήµατα 3 και 4 πρέπει να γίνουν µε διαφορά έως και 10 δευτερλεπτα το ένα απ το άλλο.

∆ύο µπαταρίες ΑΑ, ειδικές για χρήση στο ασύρµατο ποντίκι, παρέχονται µε τον υπολογιστή σας. Η συσκευασία τους φέρει µια ειδική ετικέτα που δηλώνει
τι προορίζονται για χρήση στο ποντίκι.
Εάν το ασύρµατο ποντίκι σας δεν λειτουργεί σωστά, ίσως πρέπει να αντικατασταθούν οι µπαταρίες. Εάν το ασύρµατο ποντίκι σας δεν χρησιµοποιηθεί
για µεγάλο χρονικ διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες για να αποφύγετε πιθανή ζηµιά απ διαρροή.
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Ρύθµιση των λειτουργιών του ποντικιού
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές και άλλο υλικ .

3

Κάντε κλικ στο Ποντίκι.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες: Ποντίκι.

4

Αλλάξτε τις ρυθµίσεις.

Για ρύθµιση του ποντικιού σας για αριστερχειρους χρήστες
1

Κάντε κλικ στην καρτέλα Κουµπιά του παραθύρου Ιδι τητες: Ποντίκι.

2

Επιλέξτε το κουµπί επιλογής δίπλα στο Εναλλαγή πρωτεύοντος και δευτερεύοντος.

3

Κάντε κλικ στο OK.
Οι νέες ρυθµίσεις του ποντικιού είναι τώρα ενεργές.
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Σύνδεση εξωτερικών ηχείων
Ο υπολογιστής παρέχεται µε ένα ζεύγος εξωτερικών ηχείων για να αξιοποιήσετε µε τον καλύτερο τρπο το λογισµικ
VAIO Zone.
Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για να διαπιστώσετε εάν το µοντέλο σας συνοδεύεται απ
εξωτερικά ηχεία.

Εξωτερικά ηχεία για µοντέλα της σειράς VGN-A
A Έλεγχος έντασης
Στο δεξι ηχείο υπάρχει ένας διακπτης ελέγχου της
έντασης. Γυρίστε τον δεξιστροφα ή αριστερστροφα για
να ρυθµίσετε την ένταση ηχείου.

B ∆έκτης υπερύθρων για το τηλεχειριστήριο
Το αριστερ ηχείο είναι εφοδιασµένο µε το δέκτη
υπερύθρων, για επικοινωνία µε το τηλεχειριστήριο.
Σκοπεύστε µε το τηλεχειριστήριο αυτν τον αισθητήρα
για λειτουργίες.
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Εξωτερικά ηχεία για µοντέλα της σειράς VGN-FS
A Υποδοχή ακουστικών
B Έλεγχος έντασης
Γυρίστε δεξιστροφα ή αριστερστροφα για να ρυθµίσετε
την ένταση ηχείου.

C Κουµπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
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Σύνδεση εξωτερικών ηχείων
Εξωτερικά ηχεία για µοντέλα της σειράς VGN-A
1

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο θυροσυνδετικ A/V.

2

Συνδέστε το καλώδιο έντασης (1) του ηχείου στην υποδοχή έντασης του θυροσυνδετικού.

3

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων (2) στις υποδοχές ηχείων.

4

Συνδέστε το καλώδιο USB (3) σε µία θύρα USB.
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!
Για να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για τη ρύθµιση της έντασης, πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB του ηχείου στη θύρα USB.
Τοποθετήστε τα ηχεία σε σταθερή επιφάνεια.
Μη πιάνετε την εσοχή στην εµπρσθια ψη του ηχείου εάν θέλετε να το κρατήσετε.

Εξωτερικά ηχεία για µοντέλα της σειράς VGN-FS
1

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο θυροσυνδετικ A/V.

2

Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος (1) στον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος και σε µια πρίζα
εναλλασσµενου ρεύµατος.

3

Συνδέστε το καλώδιο του προσαρµογέα (2) στο δεξι ηχείο (3).

4

Συνδέστε το καλώδιο του αριστερού ηχείου (4) στην υποδοχή ηχείου L του δεξιού ηχείου.

5

Συνδέστε το καλώδιο ηχείου (5) στην υποδοχή ακουστικών του θυροσυνδετικού.
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Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιτητα του ήχου του υπολογιστή σας µε τη σύνδεση και άλλων εξωτερικών ηχείων
απευθείας στον υπολογιστή σας.

Σύνδεση εξωτερικών ηχείων
1

Συνδέστε το καλώδιο των ηχείων (1) στην υποδοχή των ακουστικών (2) i.

2

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ηχείων στο εξωτερικ ηχείο (3).

3

Μειώστε τη ένταση του ήχου των ηχείων προτού τα ενεργοποιήσετε.

✍

Βεβαιωθείτε τι τα ηχεία που διαθέτετε προορίζονται για χρήση µε υπολογιστή.

!
Μην τοποθετείτε δισκέτες επάνω στα ηχεία, διτι το µαγνητικ τους πεδίο µπορεί να καταστρέψει τα δεδοµένα που βρίσκονται αποθηκευµένα σε αυτές.
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Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Ο υπολογιστής παρέχεται µε ένα τηλεχειριστήριο για να αξιοποιήσετε µε τον καλύτερο τρπο το λογισµικ VAIO Zone.
Ο δέκτης υπερύθρων για επικοινωνία µε το τηλεχειριστήριο, που παρέχεται µε τα µοντέλα της σειράς VGN-A,
βρίσκεται στο αριστερ εξωτερικ ηχείο. Βεβαιωθείτε τι συνδέσατε τον υπολογιστή σας στο θυροσυνδετικ A/V και
έχετε συνδέσει τα ηχεία στον υπολογιστή σας πριν χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
Αν ο υπολογιστής σας είναι ένα απ τα µοντέλα της σειράς VGN-FS, ττε για να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο
πρέπει να έχετε συνδέσει τον παρεχµενο δέκτη υπερύθρων στον υπολογιστή.
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A Κουµπί "Χωρίς ήχο"
Σβήνει τα εξωτερικά ηχεία. Πατήστε το κουµπί
"Χωρίς ήχο" για να ανάψετε τα ηχεία.

B Κουµπιά καναλιών
Επιλέξτε τα αντίστοιχα κανάλια.

C Κουµπιά άµεσης επιλογής
Ενεργοποίηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του
VAIO Zone.

D Κουµπί έντασης
Αυξάνει* ή µειώνει την ένταση του ηχείου.

E Κουµπί ελέγχου καναλιού
Αλλάζει το κανάλι, επιλέγοντας το επµενο ή το
προηγούµενο.

F Κουµπί STANDBY
Βάζει το σύστηµα σε κατάσταση αναµονής (Standby).

G Κουµπιά λειτουργίας
Χρησιµοποιήστε αυτά τα κουµπιά για λειτουργίες του
VAIO Zone.

*

Με το τηλεχειριστήριο, µπορείτε να αυξήσετε την ένταση µέχρι το επίπεδο που έχει οριστεί µε το ρυθµιστικ έντασης που βρίσκεται πάνω στο εξωτερικ ηχείο.
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Σύνδεση του εξωτερικού δέκτη υπερύθρων στα µοντέλα της σειράς VGN-FS
1

Επιλέξτε τη θύρα USB (1)

που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε.

2

Συνδέστε το καλώδιο του εξωτερικού δέκτη υπερύθρων (2) στη θύρα USB.
Τώρα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το δέκτη υπερύθρων (3).
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Σύνδεση εξωτερικής οθνης
Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερική οθνη στον υπολογιστή VAIO. Για παράδειγµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον
υπολογιστή µε οθνη υπολογιστή ή µε συσκευή προβολής.
❑ Σύνδεση οθ νης υπολογιστή (σελίδα 91)
❑ Σύνδεση οθ νης υπολογιστή πολυµέσων (σελίδα 93)
❑ Σύνδεση τηλε ρασης (σελίδα 94)
❑ Σύνδεση συσκευής προβολής (σελίδα 97)

✍

Συνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος, αφού πρώτα έχετε συνδέσει λα τα υπλοιπα καλώδια.
Οι εξωτερικές οθνες χρησιµοποιούνται ως δεύτερες οθνες.
Αποκλειστικά στο λειτουργικ σύστηµα Windows, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε µια εξωτερική οθνη για να ρυθµίσετε πολλαπλές οθνες.
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Σύνδεση οθνης υπολογιστή
Μπορείτε να συνδέσετε µια οθνη υπολογιστή είτε απευθείας στον υπολογιστή σας ή µέσω του (προαιρετικού)
θυροσυνδετικού.

Σύνδεση οθνης υπολογιστή
Μοντέλα της σειράς VGN-A
1

Εάν χρειάζεται, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύµατος (1) στην οθνη και το άλλο άκρο στην πρίζα.

2

Εάν θέλετε να συνδέσετε µια οθνη VGA, συνδέστε το καλώδιο της οθνης (2) (δεν παρέχεται) στη θύρα οθνης
(VGA) (3) a στον υπολογιστή ή στο θυροσυνδετικ.

3

Εάν θέλετε να συνδέσετε οθνη TFT/DVI, συνδέστε το καλώδιο της οθνης (δεν παρέχεται) στη θύρα DVI-D
στο θυροσυνδετικ.

Μοντέλα της σειράς VGN-FS
1

Εάν χρειάζεται, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύµατος (1) στην οθνη και το άλλο άκρο στην πρίζα.

2

Συνδέστε το καλώδιο της οθνης (2) (δεν παρέχεται) στη θύρα οθνης (VGA) (3) a του υπολογιστή.
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✍

Τα µοντέλα της σειράς VGN-A είναι εφοδιασµένα µε θύρα DVI-D.

Το DVI-D σηµαίνει Digital Visual Interface - Digital (Ψηφιακή Οπτική-∆ιασύνδεση - Ψηφιακή). Είναι ένα είδος θύρας DVI που υποστηρίζει µνο ψηφιακά
σήµατα βίντεο και χι αναλογικά σήµατα βίντεο. Έχει 24 ακίδες.
Η θύρα DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) (Ψηφιακή Οπτική-∆ιασύνδεση - Ολοκληρωµένη) υποστηρίζει ψηφιακά σήµατα βίντεο και αναλογικά
σήµατα βίντεο. Έχει 29 ακίδες.

!
∆εν µπορείτε να συνδέσετε DVI-I µε καλώδιο VGA σε θύρα DVI-D!
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Σύνδεση οθνης υπολογιστή πολυµέσων
Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή µε οθνη υπολογιστή πολυµέσων που περιλαµβάνει ενσωµατωµένα ηχεία και
µικρφωνο.

Σύνδεση οθνης υπολογιστή πολυµέσων
1

Συνδέστε το ηλεκτρικ καλώδιο της οθνης υπολογιστή πολυµέσων (1) σε πρίζα εναλλασσµενου ρεύµατος.

2

Συνδέστε το καλώδιο της οθνης (2) (δεν παρέχεται) στη θύρα οθνης (VGA) (3) a στον υπολογιστή ή στο
(προαιρετικ) θυροσυνδετικ.

3

Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου (4) στην υποδοχή ακουστικών (5) i του υπολογιστή.

4

Συνδέστε το καλώδιο του µικροφώνου (6) στην υποδοχή µικροφώνου (7) m του υπολογιστή.
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Σύνδεση τηλερασης
Μπορείτε να συνδέσετε µια τηλεραση στα µοντέλα της σειράς VGN-A ή στο θυροσυνδετικ.

Για να συνδέσετε µια τηλεραση στον υπολογιστή
1

Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος της τηλερασης (1) στην πρίζα.

2

Συνδέστε το ένα άκρο ενς καλωδίου ήχου/βίντεο (2) στην υποδοχή εξδου AV (3) T στον υπολογιστή και το άλλο
στην τηλεραση.

3

Αλλάξτε το κανάλι εισδου της τηλερασης σε εξωτερική πηγή.

4

Ρυθµίστε τη διαµρφωση της τηλερασης.

✍

Πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο AV, το οποίο θα πρέπει να έχει υποδοχή µίνι βύσµατος στο ένα άκρο και 3 υποδοχές σύνδεσης RCA (ονοµάζεται
επίσης "cinch") στο άλλο. Εάν η τηλερασή σας δεν διαθέτει υποδοχές RCA, αλλά έχει υποδοχή Scart, θα πρέπει να προµηθευτείτε έναν µετατροπέα
RCA σε Scart. Εάν ο υπολογιστής διαθέτει θύρα S-video, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη θύρα ως εναλλακτική υποδοχή σύνδεσης.
Ανατρέξτε στη σελίδα Knowledge Bases της διαδικτυακής τοποθεσίας VAIO-Link.
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✍

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τα περιφερειακά, για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τον τρπο χρήσης.

Εάν τοποθετήσετε ένα δίσκο DVD στη µονάδα DVD-ROM για να παρακολουθήσετε µια ταινία στην τηλερασή σας, ο συνδυασµς των πλήκτρων Fn+F7
ενδέχεται να µην ενεργοποιήσει τη δυναττητα εναλλαγής της προβολής µεταξύ της οθνης LCD και της τηλερασης.
Λύση:

1

Αφαιρέστε το δίσκο DVD απ τον υπολογιστή.

2

Αφού αφαιρεθεί ο δίσκος DVD, χρησιµοποιήστε το συνδυασµ των πλήκτρων Fn+F7 για να αλλάξετε την
προβολή µεταξύ της οθνης LCD και της τηλερασης.

Η εικνα εµφανίζεται τσο στην οθνη LCD σο και στην τηλεραση. Τοποθετήστε και πάλι το δίσκο DVD και ανοίξτε το πργραµµα αναπαραγωγής DVD.
Εάν η ανάλυση της οθνης του υπολογιστή είναι υψηλτερη απ 1024 x 768 πίξελ, ένα τµήµα της εικνας δεν θα εµφανίζεται στην τηλεραση. Το τµήµα
της εικνας που δεν φαίνεται στην τηλεραση µπορεί να εµφανιστεί µε τη µετακίνηση του δροµέα στον υπολογιστή. Εάν επιθυµείτε να προβάλετε
ολκληρη την εικνα, αλλάξτε την ανάλυση της οθνης του υπολογιστή σε 1024 x 768 πίξελ ή µικρτερη.
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Για να συνδέσετε µια τηλεραση στο θυροσυνδετικ
1

Συνδέστε το θυροσυνδετικ στον υπολογιστή σας.

2

Συνδέστε το ένα άκρο ενς καλωδίου ήχου/βίντεο (1) στις υποδοχές εξδου σύνθετου ήχου και στην υποδοχή
εξδου σύνθετου σήµατος βίντεο (2) στο θυροσυνδετικ και το άλλο άκρο στις υποδοχές σύνθετου ήχου και
βίντεο στην τηλεραση.
Αν η τηλέραση διαθέτει είσοδο s-video, µπορείτε να έχετε καλύτερη ποιτητα εικνας κάνοντας σύνδεση µέσω
s-video και χι µέσω σύνθετου σήµατος βίντεο. Σε τέτοια περίπτωση, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου
S-Video (3) στην υποδοχή εξδου S-Video (4) στο θυροσυνδετικ και το άλλο άκρο στην υποδοχή S-Video της
τηλερασης. Θα πρέπει και πάλι να συνδέσετε τις υποδοχές εξδου σύνθετου ήχου, ώστε να έχετε ήχο απ τα
ηχεία της τηλερασης.

3

Αλλάξτε το κανάλι εισδου της τηλερασης σε εξωτερική πηγή.

4

Ρυθµίστε τη διαµρφωση της τηλερασης.
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Σύνδεση συσκευής προβολής
Μπορείτε να συνδέσετε µια συσκευή προβολής (πως την συσκευή προβολής Sony LCD) είτε απευθείας στον
υπολογιστή σας είτε µέσω του (προαιρετικού) θυροσυνδετικού.

Σύνδεση συσκευής προβολής
1

Συνδέστε στην πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας (1) της συσκευής προβολής.

2

Συνδέστε το καλώδιο σήµατος RGB (2) στη θύρα οθνης (VGA) (3) a στον υπολογιστή ή στο (προαιρετικ)
θυροσυνδετικ.

3

Συνδέστε το καλώδιο ήχου (4) (δεν παρέχεται) στην υποδοχή ακουστικών (5) i.

4

Συνδέστε το καλώδιο σήµατος RGB και το καλώδιο ήχου στην υποδοχή και τη θύρα της συσκευής προβολής (6).
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Επιλογή καταστάσεων προβολής
Μπορείτε να επιλέξετε την οθνη που θα χρησιµοποιηθεί ως πρωτεύουσα οθνη σε περίπτωση σύνδεσης στον
υπολογιστή εξωτερικής οθνης (επιτραπέζια οθνη, τηλεραση, κλπ). Ωστσο, η διαδικασία επιλογής οθνης
εξαρτάται απ τον ελεγκτή βίντεο του υπολογιστή VAIO. Ανατρέξτε στο τυπωµένο Φύλλο προδιαγραφών για
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τον ελεγκτή βίντεο.
Εάν θέλετε να εργαστείτε στην οθνη LCD του υπολογιστή και στην εξωτερική οθνη ταυτχρονα, ανατρέξτε στην
εντητα Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών (σελίδα 101) για περισστερες πληροφορίες.

Επιλογή οθνης
Μοντέλα µε ελεγκτή βίντεο ATI
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εµφάνιση και Θέµατα.

3

Κάντε κλικ στο Οθ νη.

4

Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις.

5

Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρηµένους.

6

Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθ νη για να επιλέξετε µια οθνη.

7

Κάντε κλικ στο Εφαρµογή και, στη συνέχεια, στο OK.
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Μοντέλα µε ελεγκτή βίντεο Intel 915GM
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εµφάνιση και Θέµατα.

3

Κάντε κλικ στο Οθ νη.

4

Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις.

5

Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρηµένους.

6

Κάντε κλικ στην καρτέλα της οποίας το νοµα αρχίζει µε Intel(R).

7

Κάντε κλικ στο Ιδι τητεςγραφικών.

8

Κάντε κλικ στην καρτέλα Σνσκενές για να επιλέξετε µια οθνη.

9

Κάντε κλικ στο OK.

✍

Ενδέχεται να µην µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ταυτχρονα την οθνη LCD του υπολογιστή και την εξωτερική οθνη ή τη συσκευή προβολής, ανάλογα
µε τον τύπο της εξωτερικής οθνης ή της συσκευής προβολής.
Ενεργοποιήστε τις περιφερειακές συσκευές πριν ανάψετε τον υπολογιστή.
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Μοντέλα µε ελεγκτή βίντεο NVIDIA GeForce Go 6200
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εµφάνιση και Θέµατα.

3

Κάντε κλικ στο Οθ νη.

4

Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις.

5

Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρηµένους.

6

Κάντε κλικ στην καρτέλα της οποίας το νοµα αρχίζει µε GeForce.

7

Επιλέξτε nView Display Settings απ το αριστερ µενού.
Για να αλλάξετε την τρέχουσα οθνη, επιλέξτε την επιθυµητή οθνη απ το πτυσσµενο µενού Current display.
Προκειµένου να εµφανίζεται η εικνα στην οθνη LCD του υπολογιστή σας και στην εξωτερική οθνη παράλληλα,
επιλέξτε Clone απ την πτυσσµενη λίστα nView Display mode.
Για να καθορίσετε την οθνη, χρησιµοποιήστε την πτυσσµενη λίστα Primary Display/Secondary Display.

8

Κάντε κλικ στο OK και, στη συνέχεια, στο κουµπί ΝΑΙ.
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Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών
Η λειτουργία πολλαπλών οθονών σάς επιτρέπει να διανέµετε τµήµατα της επιφάνειας εργασίας σας σε άλλες οθνες.
Για παράδειγµα, εάν έχετε µια εξωτερική οθνη συνδεδεµένη στη θύρα οθνης (VGA), η οθνη LCD του υπολογιστή
σας και η εξωτερική οθνη µπορούν να λειτουργούν ως µία οθνη.
Μπορείτε να µετακινείτε τον δροµέα απ τη µια οθνη στην άλλη. Η δυναττητα αυτή σας επιτρέπει να µεταφέρετε
αντικείµενα, πως ένα ανοιχτ παράθυρο κάποιας εφαρµογής ή µια γραµµή εργαλείων, απ τη µια οθνη στην άλλη.

✍

Η εξωτερική σας οθνη ή τηλεραση µπορεί να µην υποστηρίζει την λειτουργία πολλαπλών οθονών.

Ορισµένες εφαρµογές µπορεί να µην είναι συµβατές µε τις ρυθµίσεις της λειτουργίας πολλαπλών οθονών.
Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής σας δεν θα µεταβεί σε κατάσταση Αναµονή ή Αδρανοποίηση ενώ χρησιµοποιείτε τη λειτουργία πολλαπλών οθονών,
διαφορετικά υπάρχει το ενδεχµενο ο υπολογιστής σας να µην επανέλθει στην Κανονική κατάσταση.
Εάν έχετε ορίσει διαφορετικά χρώµατα για κάθε οθνη, µην χωρίζετε ένα παράθυρο σε δύο οθνες, διαφορετικά η εφαρµογή είναι πιθαν να µην
λειτουργήσει σωστά.
Ορίστε λιγτερα χρώµατα ή χαµηλτερη ανάλυση για κάθε οθνη.
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Επιλογή της λειτουργίας πολλαπλών οθονών
!
Για να µάθετε ποιος ελεγκτής βίντεο χρησιµοποιείται στον υπολογιστή σας, δείτε το τυπωµένο φύλλο Προδιαγραφών.

Μοντέλα µε ελεγκτή βίντεο ATI
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εµφάνιση και Θέµατα.

3

Κάντε κλικ στο Οθ νη.

4

Επιλέξτε την καρτέλα Ρυθµίσεις.

5

Κάντε κλικ στο εικονίδιο οθνης µε την ένδειξη 2.

6

Ενεργοποιήστε την επιλογή Επέκταση σε αυτήν την οθ νη.

7

Κάντε κλικ στο κουµπί Εφαρµογή και, στη συνέχεια, στο OK.
Εάν εµφανιστεί το παράθυρο Ρυθµίσεις οθ νης, κάνε κλικ στην επιλογή ΝΑΙ.
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Μοντέλα µε ελεγκτή βίντεο NVIDIA
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εµφάνιση και Θέµατα.

3

Κάντε κλικ στο Οθ νη.

4

Επιλέξτε την καρτέλα Ρυθµίσεις.

5

Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρηµένους.

6

Κάντε κλικ στην καρτέλα της οποίας το νοµα αρχίζει µε GeForce.

7

Επιλέξτε nView Display Settings απ το αριστερ µενού.

8

Επιλέξτε Dualview απ την πτυσσµενη λίστα nView Display Mode.

9

Επιλέξτε Laptop Display απ την πτυσσµενη λίστα Primary display.

10 Κάντε κλικ στο OK.
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Μοντέλα µε ελεγκτή βίντεο Intel
1

Κάντε δεξι κλικ στην επιφάνεια εργασίας για να εµφανιστεί το µενού.

2

Επιλέξτε Επιλογέςγραφικών και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδι τητεςγραφικών.

3

Επιλέξτε την καρτέλα Σνσκενές.

4

Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτεταµένη επιφάνεια.
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της κύριας και της δευτερεύουσας συσκευής, χρησιµοποιήστε τις πτυσσµενες
λίστες Πρωτεύουσα συσκευή και ∆ευτερεύουσα συσκευή, στην περιοχή Εκτεταµένες ρυθµίσεις για την επιφάνεια
εργασίας.

5

Κάντε κλικ στο OK.
Εάν εµφανιστεί το παράθυρο Ρυθµίσεις οθ νης, κάνε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

✍

Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση πολλαπλών οθονών (Multiple Monitors), αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στο βήµα 6.

✍

Στα µοντέλα της σειράς VGN-A, µπορείτε επίσης να επιλέξετε και να απενεργοποιήσετε την κατάσταση πολλαπλών οθονών πατώντας απλώς το κουµπί
S1 εάν έχετε αλλάξει την ανάθεση του κουµπιού σε Multiple Monitors µε την εφαρµογή VAIO Control Center. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την αλλαγή
της ανάθεσης των κουµπιών, ανατρέξτε στην εντητα Ρύθµιση του υπολογιστή µε χρήση της εφαρµογής VAIO Control Center (σελίδα 121).

✍

Επιπλέον, µπορείτε να ρυθµίσετε τα χρώµατα και την ανάλυση για κάθε οθνη και να προσαρµσετε την κατάσταση πολλαπλών οθονών.
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Σύνδεση εξωτερικού µικροφώνου
Εάν χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε συσκευή εισδου ήχου, για παράδειγµα για να συζητήσετε στο Internet, πρέπει να
συνδέσετε εξωτερικ µικρφωνο.

Σύνδεση εξωτερικού µικροφώνου
Συνδέστε το καλώδιο του µικροφώνου (1) στην υποδοχή µικροφώνου (2) m.

✍

Βεβαιωθείτε τι το µικρφωνο που διαθέτετε έχει σχεδιαστεί για χρήση µε υπολογιστή.
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Σύνδεση συσκευής Ενιαίου Σειριακού ∆ιαύλου (USB)
Για να αποφύγετε την πρκληση βλάβης στον υπολογιστή ή/και στις συσκευές USB, τηρήστε τα εξής:
❑ <ταν µετακινείτε τον υπολογιστή ενώ είναι συνδεδεµένες συσκευές USB, να αποφεύγετε τυχν κραδασµούς ή
άσκηση δύναµης στις θύρες USB.
❑ Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε σάκο ή σε τσάντα µεταφοράς ταν είναι συνδεδεµένες µε αυτν
συσκευές USB.

Σύνδεση ποντικιού USB
Σύνδεση ποντικιού USB
1

Επιλέξτε τη θύρα USB (1)

2

Συνδέστε το καλώδιο του ποντικιού USB (2) στη θύρα USB.
Τώρα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ποντίκι USB (3).

✍

που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε.

Το πργραµµα οδήγησης λογισµικού ποντικιού USB VAIO είναι προεγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας. Συνεπώς, αρκεί να συνδέσετε το ποντίκι USB
στη θύρα USB και να αρχίσετε να δουλεύετε.
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Σύνδεση µονάδας δισκέτας USB
Μπορείτε να αγοράσετε µια µονάδα δισκέτας USB και να τη συνδέσετε µε τον υπολογιστή σας.

Σύνδεση µονάδας δισκέτας USB
1

Επιλέξτε τη θύρα USB

που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε.

2

Συνδέστε το καλώδιο της µονάδας δισκέτας USB στη θύρα USB. Το λογτυπο VAIO της µονάδας δισκέτας θα
πρέπει να είναι στραµµένο προς τα επάνω.
Η µονάδα δισκέτας USB είναι πλέον έτοιµη προς χρήση.

!
<ταν χρησιµοποιείτε µονάδα δισκέτας USB, να µην ασκείτε δύναµη στη θύρα USB. Αυτ µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
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Αποσύνδεση µονάδας δισκέτας USB
Μπορείτε να αποσυνδέσετε µια µονάδα δισκέτας USB ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία ή εκτς
λειτουργίας. Η αποσύνδεση της µονάδας ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονµησης ενέργειας
(Αναµονή ή Αδρανοποίηση) ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή.
Εάν ο υπολογιστής είναι εκτς λειτουργίας, µπορείτε να αποσυνδέσετε απευθείας το καλώδιο USB απ τον
υπολογιστή.

Σύνδεση µονάδας δισκέτας USB
1

Κλείστε λες τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν τη µονάδα δισκέτας.

2

Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού που υπάρχει στη γραµµή εργαλείων.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού.

3

Επιλέξτε τη µονάδα δισκέτας που θέλετε να αποσυνδέσετε.

4

Κάντε κλικ στο ∆ιακοπή.
Εµφανίζεται το παράθυρο ∆ιακοπή συσκευής υλικού.

5

Βεβαιωθείτε τι η µονάδα δισκέτας έχει επιλεγεί και κάντε κλικ στο OK. Θα εµφανιστεί µήνυµα που θα δηλώνει τι
είναι ασφαλής η αφαίρεση της συσκευής υλισµικού.

6

Αφαιρέστε τη µονάδα δισκέτας απ τον υπολογιστή.
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Σύνδεση εκτυπωτή
Για την εκτύπωση εγγράφων, µπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή ένας εκτυπωτής συµβατς µε Windows.

Σύνδεση εκτυπωτή µέσω θύρας USB
Μπορείτε να συνδέσετε στον υπολογιστή σας έναν εκτυπωτή USB συµβατ µε τη έκδοση των Windows που
χρησιµοποιείτε.

Σύνδεση εκτυπωτή µέσω θύρας USB
1

Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος του εκτυπωτή στην πρίζα (1).

2

Επιλέξτε τη θύρα USB (3)

3

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου εκτυπωτή USB (2) στη θύρα USB και το άλλο άκρο στον εκτυπωτή σας.

που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε.
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Σύνδεση εκτυπωτή µέσω θύρας εκτυπωτή
Σύνδεση εκτυπωτή µέσω θύρας εκτυπωτή
1

Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος (1) του εκτυπωτή στην πρίζα.

2

Συνδέστε το καλώδιο εκτυπωτή (2) (παρέχεται µε τον εκτυπωτή) στη θύρα εκτυπωτή (3)
(προαιρετικ) θυροσυνδετικ*.

*

στον υπολογιστή ή στο

Αναλγως του µοντέλου σας. Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για λεπτοµέρειες σχετικά µε το µοντέλο σας.

✍

Πριν συνδέσετε τον εκτυπωτή, θέστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας εκτς λειτουργίας και αποσυνδέστε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου
ρεύµατος και το καλώδιο τροφοδοσίας.
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Σύνδεση συσκευής i.LINK
Πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση συσκευών i.LINK
❑ Ο υπολογιστής σας διαθέτει θύρα i.LINK (IEEE1394), που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να συνδέσετε µια
συσκευή i.LINK πως ψηφιακή βιντεοκάµερα ή δύο υπολογιστές VAIO για να κάνετε αντιγραφή, διαγραφή ή
επεξεργασία αρχείων.
❑ Η θύρα i.LINK που διαθέτει ο υπολογιστής δεν τροφοδοτεί µε ρεύµα εξωτερικές συσκευές, οι οποίες γενικά
παίρνουν ρεύµα απ θύρες i.LINK.
❑ Η θύρα i.LINK υποστηρίζει ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων έως και 400 Mbps, µως η πραγµατική ταχύτητα
µεταφοράς εξαρτάται απ την ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων της εξωτερικής συσκευής.
❑ Καλώδια i.LINK συµβατά µε τον υπολογιστή VAIO είναι τα καλώδια µε τους εξής αριθµούς είδους:
VMC-IL4415 (καλώδιο 1,5 µέτρων µε συνδετήρα 4 ακίδων σε κάθε άκρο), VMC-IL4408 Series (καλώδιο 0,8 µέτρων
µε συνδετήρα 4 ακίδων σε κάθε άκρο).
❑ Η σύνδεση i.LINK µε άλλες συµβατές συσκευές δεν είναι πλήρως εγγυηµένη.
❑ Η σύνδεση i.LINK διαφέρει ανάλογα µε τις εφαρµογές, το λειτουργικ σύστηµα και τις συµβατές συσκευές i.LINK
που χρησιµοποιείτε. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το λογισµικ για περισστερες πληροφορίες.
❑ Προτού συνδέσετε περιφερειακές συσκευές προσωπικού υπολογιστή που είναι συµβατές µε i.LINK (µονάδα
σκληρού δίσκου, µονάδα CD-RW κ.λπ.), ελέγξτε τις συνθήκες εργασίας και τη συµβαττητα των λειτουργικών
συστηµάτων αυτών των συσκευών.
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Σύνδεση ψηφιακής βιντεοκάµερας
Σύνδεση ψηφιακής βιντεοκάµερας
1

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου i.LINK (1) στη θύρα i.LINK (2) του υπολογιστή και το άλλο άκρο στη θύρα
DV In/Out (3) της ψηφιακής βιντεοκάµερας.

2

Εκκινήστε το λογισµικ DVgate Plus.

✍

Στις ψηφιακές βιντεοκάµερες της Sony, οι θύρες DV Out, DV In/Out ή i.LINK είναι συµβατές µε i.LINK.

Η ψηφιακή βιντεοκάµερα της Sony που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί ένα παράδειγµα, µως η ψηφιακή βιντεοκάµερα που έχετε στην κατοχή σας µπορεί
να χρειάζεται να συνδεθεί διαφορετικά.
<ταν χρησιµοποιείτε σύνδεση i.LINK, δεν µπορείτε να προσπελάσετε τις εικνες που είναι αποθηκευµένες σε Memory Stick.
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Σύνδεση σε τοπικ δίκτυο (LAN)
Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T* µέσω καλωδίου
δικτύου Ethernet. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου δικτύου (δεν παρέχεται) στη θύρα δικτύου (Ethernet) στον πίσω
πίνακα του υπολογιστή σας και το άλλο άκρο στο δίκτυο. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις και
συσκευές για τη σύνδεση µε το δίκτυο, απευθυνθείτε στον διαχειριστή του δικτύου σας.
*

Αναλγως του µοντέλου σας. Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για να διαπιστώσετε εάν το µοντέλο σας υποστηρίζει σύνδεση 1000BASE-TX.

✍

Ο υπολογιστής σας µπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο µε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.
Εάν η κύρια συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε βάση υπολογιστή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µνο τη θύρα δικτύου (Ethernet) στο θυροσυνδετικ.
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!
Οι τηλεφωνικές γραµµές και οι γραµµές δικτύου δεν µπορούν να συνδεθούν στη θύρα δικτύου (Ethernet) στον υπολογιστή σας. Εάν οι παρακάτω
υποδοχές είναι συνδεδεµένες µε τις τηλεφωνικές γραµµές που αναφέρονται παρακάτω, υψηλ ηλεκτρικ ρεύµα στο συνδετικ µπορεί να προκαλέσει
ζηµιά, υπερθέρµανση ή φωτιά.
- Τηλεφωνικές γραµµές οικίας (ενδοεπικοινωνία) ή επιχειρησιακής χρήσης (εταιρικ τηλέφωνο πολλαπλών γραµµών)
- Γραµµές δικτύου πως 1000BASE-T, 100BASE-TX και 10BASE-T (αναλγως του µοντέλου που διαθέτετε).
- Συνδροµητική γραµµή δηµσιου τηλεφώνου
- PBX (ιδιωτικ τηλεφωνικ κέντρο)
- Γραµµές εκτς των παραπάνω

!
Μην συνδέσετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα δικτύου του υπολογιστή.
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Εξατοµίκευση του υπολογιστή VAIO
Αυτή η εντητα περιγράφει εν συντοµία πώς να αλλάξετε τις κύριες ρυθµίσεις του υπολογιστή σας. Μεταξύ άλλων, θα
µάθετε πώς να προετοιµάζετε το µντεµ σας για χρήση, πώς να χρησιµοποιείτε και να εξατοµικεύετε την εµφάνιση
του λογισµικού και των βοηθητικών προγραµµάτων της Sony κλπ.
❑ Ρύθµιση του κωδικού πρ σβασης (σελίδα 116)
❑ Ρύθµιση του υπολογιστή µε χρήση της εφαρµογής VAIO Control Center (σελίδα 121)
❑ Χρήση των ρυθµίσεων εξοικον µησης ενέργειας (σελίδα 123)
❑ ∆ιαχείριση ενέργειας µε την εφαρµογή VAIO Power Management (σελίδα 128)
❑ Ρύθµιση της γλώσσας σας στα Windows XP Professional (σελίδα 132)
❑ Ρύθµιση του µ ντεµ (σελίδα 135)
❑ Ρύθµιση ταπετσαρίας Sony (σελίδα 138)
❑ Εγκατάσταση και αναβάθµιση εφαρµογών (σελίδα 139)
❑ ∆ιαχείριση οδηγών (σελίδα 144)
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Ρύθµιση του κωδικού πρσβασης
Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες του BIOS για να ρυθµίσετε τον κωδικ πρσβασης.
Αφού έχετε ρυθµίσει τον κωδικ πρσβασης, θα χρειαστεί να τον εισάγετε αφού εµφανιστεί το λογτυπο VAIO. Με
τον τρπο αυτ, µπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας απ πρσβαση χωρίς άδεια.
!
∆εν µπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή χωρίς να εισάγετε τον κωδικ πρσβασης. Βεβαιωθείτε τι δεν θα ξεχάσετε τον κωδικ.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρσβασης και χρειαστείτε βοήθεια να τον ακυρώσετε, θα χρεωθείτε για την ακύρωση.
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Προσθήκη του κωδικού πρσβασης
Προσθήκη του κωδικού πρσβασης
Μοντέλα της σειράς VGN-A
1

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

2

Πατήστε το πλήκτρο F2 ταν εµφανιστεί το λογτυπο VAIO.
Εµφανίζεται η οθνη ρύθµισης του BIOS. Εάν χι, πατήστε F2 αρκετές φορές.

3

Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο < ή , για να επιλέξετε Security και πατήστε το πλήκτρο Enter.
Η οθνη εισαγωγής κωδικού εµφανίζεται.

4

Εισάγετε τον κωδικ δύο φορές και πατήστε το πλήκτρο Enter.
Ο κωδικς πρσβασης πρέπει να αποτελείται απ έως και 7 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.

5

<ταν εµφανιστεί το µήνυµα Password installed, πατήστε το πλήκτρο Enter.

✍

Το επµενο βήµα είναι να διαµορφώσετε τον υπολογιστή σας ώστε να σας προτρέπει για την εισαγωγή του κωδικού πρσβασης ταν τον θέτετε σε
λειτουργία ή ταν εµφανίζεται η οθνη ρύθµισης BIOS.

6

Επιλέξτε Password When Power ON κάτω απ την επιλογή Security.
Πατήστε το πλήκτρο Enter, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα M ή m για να επιλέξετε Enabled και µετά πατήστε το
πλήκτρο Enter.

7

Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο < ή , για να επιλέξετε Exit και στη συνέχεια Exit (Save Changes), και πατήστε Enter.
Στην οθνη Save configuration changes and exit setup? βεβαιωθείτε τι έχει επιλεγεί το OK και πατήστε το
πλήκτρο Enter.
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Μοντέλα της σειράς VGN-FS
1

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

2

Πατήστε το πλήκτρο F2 ταν εµφανιστεί το λογτυπο VAIO.
Εµφανίζεται η οθνη ρύθµισης του BIOS.

3

Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο < ή , για να επιλέξετε Security για να εµφανιστεί άλλη οθνη, επιλέξτε Set Machine
Password, και µετά πατήστε το πλήκτρο Enter.

4

Στην οθνη εισαγωγής κωδικού πρσβασης, εισάγετε τον κωδικ πρσβασης δύο φορές και πατήστε Enter.
Ο κωδικς πρσβασης πρέπει να αποτελείται απ έως και 7 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.

✍

Το επµενο βήµα είναι να διαµορφώσετε τον υπολογιστή σας ώστε να σας προτρέπει για την εισαγωγή του κωδικού πρσβασης ταν τον θέτετε σε
λειτουργία ή ταν εµφανίζεται η οθνη ρύθµισης BIOS.

5

Επιλέξτε Password When Power ON κάτω απ την επιλογή Security.
Πατήστε το πλήκτρο διαστήµατος για να αλλάξετε την ρύθµιση απ Disabled σε Enabled.

6

Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο < ή , για να επιλέξετε Exit και στη συνέχεια Exit (Save Changes), και πατήστε Enter.
Στην οθνη Setup Confirmation βεβαιωθείτε τι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Yes και πατήστε Enter.
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Αλλαγή/αφαίρεση του κωδικού πρσβασης
Αλλαγή ή κατάργηση του κωδικού πρσβασης
Μοντέλα της σειράς VGN-A
1

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

2

Πατήστε το πλήκτρο F2 ταν εµφανιστεί το λογτυπο VAIO.
Εµφανίζεται η οθνη ρύθµισης του BIOS. Εάν χι, πατήστε F2 αρκετές φορές.

3

Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικ για Enter CURRENT Password:

4

Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο < ή , για να επιλέξετε Security για να εµφανιστεί άλλη οθνη, επιλέξτε Set Machine
Password, και µετά πατήστε το πλήκτρο Enter.
Η οθνη εισαγωγής κωδικού εµφανίζεται.

5

Εισάγετε ένα νέο κωδικ δύο φορές και πατήστε το πλήκτρο Enter.
Εισάγετε το νέο κωδικ και στα δύο πεδία Enter New Password και Confirm New Password.
<ταν εµφανιστεί το µήνυµα Password installed, πατήστε το πλήκτρο Enter.
Για να αφαιρέσετε τον κωδικ, αφήστε το πεδίο Enter New Password κεν και πατήστε το πλήκτρο Enter.

6

Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο < ή , για να επιλέξετε Exit και στη συνέχεια Exit (Save Changes), και πατήστε Enter.
Στην οθνη Save configuration changes and exit setup? βεβαιωθείτε τι έχει επιλεγεί το OK και πατήστε το
πλήκτρο Enter.
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Μοντέλα της σειράς VGN-FS
1

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

2

Πατήστε το πλήκτρο F2 ταν εµφανιστεί το λογτυπο VAIO.
Εµφανίζεται η οθνη ρύθµισης του BIOS. Εάν χι, πατήστε F2 αρκετές φορές.

3

Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικ στην προτροπή Enter Password:

4

Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο < ή , για να επιλέξετε Security για να εµφανιστεί άλλη οθνη, επιλέξτε Set Machine
Password, και µετά πατήστε το πλήκτρο Enter.

5

Στην οθνη εισαγωγής κωδικού, εισάγετε τον τρέχοντα κωδικ µια φορά και έπειτα έναν νέο κωδικ πρ σβασης
δύο φορές και πατήστε Enter.
Για να αφαιρέσετε τον κωδικ, αφήστε τα πεδία Enter New Password και Confirm New Password κενά και
πατήστε Enter.

6

Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο < ή , για να επιλέξετε Exit και στη συνέχεια Exit (Save Changes) , και πατήστε Enter.
Στην οθνη Setup Confirmation βεβαιωθείτε τι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Yes και πατήστε Enter.
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Ρύθµιση του υπολογιστή µε χρήση της εφαρµογής VAIO Control Center
Το βοηθητικ πργραµµα VAIO Control Center σας επιτρέπει να αναζητήσετε πληροφορίες του συστήµατος και να
καθορίσετε τις προτιµήσεις σας για τη συµπεριφορά του συστήµατος.

Χρήση της εφαρµογής VAIO Control Center
1

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, επιλέξτε Qλα τα Προγράµµατα, και µετά κάντε κλικ στην επιλογή VAIO Control Center.
Εµφανίζεται το παράθυρο VAIO Control Center.
Στοιχείο ελέγχου

Περιγραφή

System Information

Εµφανίζει τις πληροφορίες για το λειτουργικ σας σύστηµα και τη διευθέτηση του υλισµικού.

Initial Setting

Μπορείτε να καθορίσετε την σειρά µε την οποία το σύστηµα ελέγχει για συσκευές που περιέχουν σύστηµα
εκκίνησης ταν ξεκινάει.

Built-in Pointing Device

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ενσωµατωµένη συσκευή κατάδειξης.

S Button

Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες που έχουν ανατεθεί στα κουµπιά S του υπολογιστή. Οι διαθέσιµες
προκαθορισµένες εντολές είναι οι εξής:
Για µοντέλα της σειράς VGN-A:
Stand by, Hibernate, External Display, Launch Application, VAIO Zone*1, Multiple Monitors
Για µοντέλα της σειράς VGN-FS:
Muting*1, Stand by, Hibernate, Max Brightness, External Display*2, Launch Application, VAIO Zone,
SSMS Audio Filter, Multiple Monitors

Screen Resolution (µνο για τη
σειρά VGN-A/VGN-FS*3)

Μπορείτε να καθορίσετε ρυθίσεις για την ανάλυση της οθνης ταν στον υπολογιστή έχει συνδεθεί
εξωτερική οθνη.

Plug and Display

Μπορείτε να καθορίσετε ρυθµίσεις για αυτµατη έξοδο στην εξωτερική οθνη.

Automatic Brightness (µνο στη
σειρά VGN-A)

Μπορείτε να καθορίσετε ρυθµίσεις για τον αισθητήρα αυτµατης φωτειντητας. Ο αισθητήρας αυτµατης
φωτειντητας ανιχνεύει τη φωτειντητα του περιβάλλοντος και ρυθµίζει ανάλογα τη φωτειντητα της οθνης.

Station and Port replicator

Μπορείτε να προσδιορίσετε τη συµπεριφορά ταν συνδεθεί στον υπολογιστή σταθµς ή θυροσυνδετικ.
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*1

Προεπιλεγµένη ανάθεση κουµπιού S1

*2

Προεπιλεγµένη ανάθεση κουµπιού S2

*3

Μνο σε µοντέλα µε ελεγκτή βίντεο Intel 915GM. Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για πληροφορίες σχετικά µε τον ελεγκτή βίντεο του
υπολογιστή σας.

2

Επιλέξτε το επιθυµητ στοιχείο ελέγχου και αλλάξτε τις ρυθµίσεις του.

3

<ταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο OK.
Η ρύθµιση του στοιχείου έχει πλέον αλλάξει.

✍

Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε κάθε επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Help στο παράθυρο του VAIO Control Center για να εφανιστεί το
αρχείο βοήθειας.
Ορισµένα απ τα στοιχεία ελέγχου δεν θα είναι ορατά εάν ανοίξετε το VAIO Control Center ως χρήστης µε περιορισµένα δικαιώµατα.
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Χρήση των ρυθµίσεων εξοικονµησης ενέργειας
<ταν ο υπολογιστής τροφοδοτείται µε ρεύµα απ µπαταρία, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ρυθµίσεις διαχείρισης
ενέργειας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Εκτς απ τον κανονικ τρπο λειτουργίας, ο οποίος
σάς επιτρέπει να θέτετε εκτς λειτουργίας συγκεκριµένες συσκευές, ο υπολογιστής διαθέτει δύο ξεχωριστές
ρυθµίσεις για την εξοικονµηση ενέργειας: Αναµονή και Αδρανοποίηση. Εάν για τη τροφοδοσία ρεύµατος
χρησιµοποιείτε τη µπαταρία, θα πρέπει να γνωρίζετε τι ο υπολογιστής µεταβαίνει αυτµατα σε κατάσταση
Αδρανοποίηση ταν εξαντληθεί η φρτιση της µπαταρίας, ανεξάρτητα απ τη ρύθµιση διαχείρισης ενέργειας που
έχετε επιλέξει.

✍

Εάν το επίπεδο φρτισης της µπαταρίας µειωθεί κάτω απ το 10%, θα πρέπει είτε να συνδέσετε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος για να
επαναφορτιστεί η µπαταρία είτε να θέσετε τον υπολογιστή εκτς λειτουργίας και να τοποθετήσετε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία.

Χρήση της κατάστασης Κανονική
Αυτή αποτελεί την κανονική κατάσταση λειτουργίας του υπολογιστή. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία σε αυτν τον τρπο
λειτουργίας είναι αναµµένη. Για να εξοικονοµήσετε ενέργεια κατά το χρονικ διάστηµα που δεν εργάζεστε, µπορείτε
να θέσετε εκτς λειτουργίας κάποια συγκεκριµένη συσκευή, πως την οθνη LCD ή τον σκληρ δίσκο.
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Χρήση της κατάστασης Αναµονής
Η ρύθµιση Standby θέτει εκτς λειτουργίας την οθνη LCD και τον σκληρ δίσκο, καθώς και την κεντρική µονάδα
επεξεργασίας σε κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. Σε αυτήν τη ρύθµιση αναβοσβήνει η φαιοκίτρινη
λυχνία λειτουργίας.

Ενεργοποίηση της κατάστασης Standby
1

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και στη συνέχεια, στο κουµπί Σβήσιµο του υπολογιστή.

2

Κάντε κλικ στην επιλογή Αναµονή.

Επιστροφή στην Κανονική κατάσταση
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

✍

Εάν πατήσετε το κουµπί λειτουργίας για περισστερο απ τέσσερα δευτερλεπτα, ο υπολογιστής θα τεθεί αυτµατα εκτς λειτουργίας. Θα χάσετε σα
δεδοµένα δεν είχατε αποθηκεύσει.
<ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση Αναµονής, δεν µπορείτε να τοποθετήσετε κάποιον δίσκο.

Ο υπολογιστής βγαίνει απ την κατάσταση Αναµονής ταχύτερα απ ,τι απ την κατάσταση Αδρανοποίηση.
Στην κατάσταση Αναµονής καταναλώνεται περισστερη ενέργεια απ ,τι στην κατάσταση Αδρανοποίηση.
Αν αποφορτιστεί η µπαταρία ταν ο υπολογιστής περνάει σε κατάσταση Αναµονής, θα χάσετε σα δεδοµένα δεν είχατε αποθηκεύσει. ∆εν είναι δυνατ
να επιστρέψετε στην προηγούµενη κατάσταση εργασίας. Για να µη χάνετε δεδοµένα, θα πρέπει να τα αποθηκεύετε συχνά.

Εάν ο υπολογιστής δεν χρησιµοποιηθεί για 25 λεπτά, θα εισέλθει στην κατάσταση Αναµονής. Προκειµένου να
αποφευχθεί αυτ, αλλάξτε τις ρυθµίσεις της κατάστασης Αναµονής.
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Αλλαγή των ρυθµίσεων της κατάστασης Αναµονής
1

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο κατάσταση τροφοδοσίας στη γραµµή εργασιών.

2

Επιλέξτε Ρύθµιση των ιδιοτήτων τροφοδοσίας.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες επιλογών τροφοδοσίας.

3

Επιλέξτε την καρτέλα Συνδυασµοί τροφοδοσίας.

4

Αλλάξτε τις ρυθµίσεις για την επιλογή Settings for VAIO optimized power scheme.
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Χρήση της κατάστασης Αδρανοποίηση
Στην κατάσταση Αδρανοποίησης, η κατάσταση του συστήµατος αποθηκεύεται στον σκληρ δίσκο και ο υπολογιστής
τίθεται εκτς λειτουργίας. Ακµη και ταν εξαντληθεί η µπαταρία, δεν θα χαθούν δεδοµένα. Η ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας είναι σβηστή ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Ενεργοποίηση της κατάστασης Αδρανοποίησης
Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F12.
Εµφανίζεται η οθνη Αδρανοποίηση και ο υπολογιστής περνάει στην κατάσταση Αδρανοποίησης.
Εναλλακτικά,
1

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και στη συνέχεια, στο κουµπί Σβήσιµο του υπολογιστή.

2

Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ στην επιλογή Αδρανοποίηση.

Επιστροφή στην Κανονική κατάσταση
Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία, πατώντας το κουµπί λειτουργίας.
Ο υπολογιστής επανέρχεται στην προηγούµενη κατάσταση.
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✍

Εάν πατήσετε το κουµπί λειτουργίας για περισστερο απ τέσσερα δευτερλεπτα, ο υπολογιστής θα τεθεί αυτµατα εκτς λειτουργίας.
Εάν δεν χρησιµοποιείτε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος για µεγάλη χρονική περίοδο, θέστε τον υπολογιστή σε κατάσταση
Αδρανοποίησης. Με αυτήν την κατάσταση εξοικονµησης ενέργειας, εξοικονοµείτε και το χρνο που απαιτείται για να τερµατίσετε τη λειτουργία
του υπολογιστή σας µε το συνήθη τρπο.
<ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση Αδρανοποίησης, δεν µπορείτε να τοποθετήσετε κάποιον δίσκο.
Για την ενεργοποίηση της κατάστασης Αδρανοποίησης απαιτείται περισστερος χρνος απ ,τι για την κατάσταση Αναµονής.

Για να επανέλθει το σύστηµα απ την κατάσταση Αδρανοποίησης στην κατάσταση Kανονική, απαιτείται περισστερος χρνος απ ,τι απ την
κατάσταση Αναµονής.
Στην κατάσταση Αδρανοποίησης καταναλώνεται περισστερη ενέργεια απ ,τι στην κατάσταση Αναµονής.
Μην µετακινείτε τον υπολογιστή έως του σβήσει η λυχνία λειτουργίας.
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∆ιαχείριση ενέργειας µε την εφαρµογή VAIO Power Management
Η διαχείριση ενέργειας σας βοηθά να δηµιουργείτε συνδυασµούς τροφοδοσίας για τον υπολογιστή σας για λειτουργία
µε ρεύµα ή µπαταρίες, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις κατανάλωσης ενέργειας.
Η εφαρµογή VAIO Power Management είναι ένα λογισµικ που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τους υπολογιστές VAIO.
Με αυτ το λογισµικ µπορείτε να βελτιώσετε τις λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας των Windows, ώστε να
εξασφαλίσετε καλύτερη λειτουργία του υπολογιστή σας και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της µπαταρίας.
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Ενεργοποίηση του VAIO Power Management
Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, στη γραµµή εργασιών εµφανίζεται το εικονίδιο κατάσταση τροφοδοσίας. Το
εικονίδιο αυτ υποδηλώνει το είδος πηγής ενέργειας που χρησιµοποιείται εκείνη τη στιγµή, π.χ. εναλλασσµενο
ρεύµα. Εάν κάνετε διπλ κλικ σε αυτ το εικονίδιο, εµφανίζεται το παράθυρο Μετρητής ενέργειας, προβάλλοντας την
κατάσταση ενέργειας.
Οι λειτουργίες του VAIO Power Management προστίθενται στις λειτουργίες Ιδι τητες επιλογών τροφοδοσίας
των Windows.

Ενεργοποίηση του VAIO Power Management
1

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο κατάσταση τροφοδοσίας στη γραµµή εργασιών.

2

Επιλέξτε Ρύθµιση των ιδιοτήτων τροφοδοσίας.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες επιλογών τροφοδοσίας.

3

Επιλέξτε την καρτέλα VAIO Power Management.

Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
1

Στην καρτέλα VAIO Power Management κάντε κλικ στην επιλογή Advanced.
Εµφανίζεται το παράθυρο VAIO Power Management.

2

Κάντε κλικ στην επιλογή Reset by default.
Εµφανίζεται το παράθυρο Confirm.

3

Επιλέξτε Restore all power schemes to the original factory default settings.

4

Κάντε κλικ στο OK.
Επαναφέρονται οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για λες τις επιλογές συνδυασµών τροφοδοσίας.
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Ενεργοποίηση των συνδυασµών τροφοδοσίας VAIO Power Management
Η εφαρµογή VAIO Power Management παρέχει αρκετούς προκαθορισµένους συνδυασµούς τροφοδοσίας. Κάθε
συνδυασµς τροφοδοσίας αποτελείται απ ένα σύνολο ρυθµίσεων για τη διαχείριση ενέργειας, οι οποίες
σχεδιάστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένους στχους διαχείρισης ενέργειας, απ τη µέγιστη
διαχείριση ενέργειας έως καµία διαχείριση ενέργειας.

Ενεργοποίηση συνδυασµού τροφοδοσίας VAIO Power Management
1

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο κατάσταση τροφοδοσίας στη γραµµή εργασιών.

2

Επιλέξτε Ρύθµιση των ιδιοτήτων τροφοδοσίας.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες επιλογών τροφοδοσίας.

3

Επιλέξτε την καρτέλα Συνδυασµοί τροφοδοσίας.

4

Επιλέξτε έναν συνδυασµ τροφοδοσίας απ την πτυσσµενη λίστα Συνδυασµοί τροφοδοσίας.

5

Εάν τώρα επιλέξετε την καρτέλα VAIO Power Management, θα δείτε τι ο επιλεγµένος συνδυασµς τροφοδοσίας
εµφανίζεται στα δεξιά της ένδειξης Power Scheme.

6

Εάν απαιτείται, µπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία στη λίστα, π.χ. τη φωτειντητα της οθνης LCD.

7

Κάντε κλικ στο OK.
Ο συνδυασµς τροφοδοσίας έχει ενεργοποιηθεί.

✍

Για να δηµιουργήσετε έναν συνδυασµ τροφοδοσίας, θα πρέπει να έχετε δικαιώµατα διαχειριστή στον υπολογιστή.

Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή VAIO Power Management και την επιλογή Συνδυασµοί τροφοδοσίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
βοηθείας του λογισµικού VAIO Power Management.
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Συνδυασµς τροφοδοσίας

Περιγραφή

Power Management Off

Απενεργοποιεί λα τα χαρακτηριστικά διαχείρισης ενέργειας πως τις καταστάσεις Αναµονής
και Αδρανοποίησης.

VAIO Optimized

Η προεπιλεγµένη κατάσταση διαχείρισης ενέργειας για οποιαδήποτε πηγή παροχής ενέργειας.

VAIO Maximum Battery

Προσφέρει δυναττητες εξοικονµησης ενέργειας που εξασφαλίζουν τη µέγιστη διάρκεια ζωής της
µπαταρίας και καλή απδοση ταν χρησιµοποιείτε τη µπαταρία. Μειώνει τη φωτειντητα της οθνης και
θέτει το σύστηµα σε κατάσταση Αναµονής έπειτα απ κάποιο καθορισµένο χρονικ διάστηµα.

VAIO Ultimate Battery

Παρατείνει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας που παρέχει η ρύθµιση VAIO Maximum Battery
απενεργοποιώντας πλήρως τη µονάδα οπτικού δίσκου.

✍

Εάν έχετε φορητ υπολογιστή, ενδεχοµένως να εµφανίζεται ένα εικονίδιο ελέγχου µονάδας CPU στη γραµµή εργασιών. Το εικονίδιο ελέγχου της
µονάδας CPU υποδεικνύει την κατάσταση ελέγχου της CPU (Απδοση, Προσαρµοζµενη, Ζωή µπαταρίας, Μείωση). Για να εµφανιστεί το εικονίδιο, κάντε
κλικ στο κουµπί Advanced στην καρτέλα VAIO Power Management. Επιλέξτε το πλαίσιο Show CPU status icon in the taskbar και κάντε κλικ στο OK.

Για περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το εικονίδιο ελέγχου της CPU, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικ αρχείο βοηθείας (Other Information - Icons on
the Notification Area).
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Ρύθµιση της γλώσσας σας στα Windows XP Professional
Οι υπολογιστές µε Windows XP Professional είναι εφοδιασµένοι µε το χαρακτηριστικ Multilingual User Interface
(MUI). Σας επιτρέπει να αλλάζετε το αγγλικ λειτουργικ σύστηµα, µερικές εφαρµογές λογισµικού και τα
χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου στη γλώσσα της προτίµησης σας: Γαλλικά, Γερµανικά, Ιαπωνικά, Ολλανδικά,
Ιταλικά, Ισπανικά, Τσεχικά, Φινλανδικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά και Σουηδικά.
Είναι σηµαντικ να επιλέγεται η σωστή ρύθµιση του πληκτρολογίου κατά την εγκατάσταση των Windows.

Επιλογή των σωστών ρυθµίσεων πληκτρολογίου κατά την εγκατάσταση των Windows
1

Εκκινήστε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουµπί Επ µενο, στη συνέχεια κάντε ξανά κλικ στο κουµπί Επ µενο στο
παράθυρο Οδηγ ς Εγκατάστασης των Windows XP.
Εµφανίζεται το παράθυρο Επιλέξτε τις ρυθµίσεις του συστήµατ ς σας.

2

Απαντήστε στις τρεις αυτές ερωτήσεις:
❑ Μένω πολύ κοντά στην περιοχή αυτή.
❑ Πληκτρολογώ περισστερο σε αυτή τη γλώσσα.
❑ Χρησιµοποιώ αυτν τον τύπο πληκτρολογίου.

3

Στο στοιχείο Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη, αποδεχτείτε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο κουµπί Επ µενο.

4

Συνεχίστε την εγκατάσταση των Windows µέχρι να τελειώσει.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της χώρας και της γλώσσας µλις τα Windows επανεκκινήσουν.
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Αλλαγή των ρυθµίσεων χώρας και γλώσσας
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Στο παράθυρο Πίνακα Ελέγχου, κάνετε διπλ κλικ στο εικονίδιο Τοπικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις γλώσσας.
Εάν δεν δείτε αυτ το εικονίδιο, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε κλασική προβολή στην αριστερή πλευρά.

3

Στην καρτέλα Τοπικές ρυθµίσεις του παραθύρου Τοπικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις γλώσσας, επιλέξτε γλώσσα σας
απ το πτυσσµενο µενού Πρ τυπα και µορφές.

4

Στην καρτέλα Για προχωρηµένους του παραθύρου Τοπικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις γλώσσας, επιλέξτε τη
γλώσσα σας απ το πτυσσµενο µενού Γλώσσα για µη Unicode προγράµµατα.

5

Για να αλλάξετε την γλώσσα των µενού, των παραθύρων και των αρχείων ηλεκτρονικής βοήθειας που
παρέχονται στα Microsoft Windows, επιλέξτε την καρτέλα Γλώσσες του παραθύρου Τοπικές ρυθµίσεις και
ρυθµίσεις γλώσσας.

✍

Οι εφαρµογές που δεν ανήκουν στα Microsoft Windows παραµένουν στην Αγγλική, ακµη και αν αλλάξετε τις ρυθµίσεις αυτές.

6

Επιλέξτε την γλώσσα σας απ την πτυσσµενη λίστα.

7

Κάντε κλικ στο κουµπί Εφαρµογή για να εφαρµσετε τις αλλαγές.
Θα σας ζητηθεί να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά. Μνο ττε θα ισχύσουν οι αλλαγές στην νέα γλώσσα.

8

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και επιλέξτε Log Off.

9

Κάντε κλικ στο Log Off στο παράθυρο Αποσύνδεση των Windows. Εάν είναι απαραίτητο, βάλτε τον κωδικ σας να
εκκινήσετε το σύστηµα πάλι. <λα τα µενού, τα αρχεία βοήθειας και τα εικονίδια θα εµφανίζονται στην γλώσσα
επιλογής σας. <µως, µερικά µέρη µπορεί να παραµείνουν στην Αγγλική.
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Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Στο παράθυρο Πίνακα Ελέγχου, κάνετε διπλ κλικ στο εικονίδιο Τοπικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις γλώσσας.
Εάν δεν δείτε αυτ το εικονίδιο, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε κλασική προβολή στην αριστερή πλευρά.

3

Στην καρτέλα Γλώσσες του παραθύρου Τοπικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις γλώσσας, κάντε κλικ στο
κουµπί Λεπτοµέρειες.
Εµφανίζεται το παράθυρο Υπηρεσίες κειµένου και γλώσσες εισαγωγής.

4

Στην καρτέλα Ρυθµίσεις του παραθύρου Υπηρεσίες κειµένου και γλώσσες εισαγωγής επιλέξτε το πληκτρολγιο
σας απ το πτυσσµενο µενού Προεπιλεγµένη γλώσσα εισαγωγής.

5

Εάν το πληκτρολγι σας δεν είναι διαθέσιµο, κάντε κλικ στο κουµπί Προσθήκη.
Εµφανίζεται το παράθυρο Προσθήκη γλώσσας.

6

Επιλέξτε τη γλώσσα εισαγωγής και το πληκτρολγιο απ το πτυσσµενο µενού.

7

Κάντε κλικ στο κουµπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Προσθήκη γλώσσας.

8

Κάντε κλικ στο κουµπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Τοπικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις γλώσσας.
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Ρύθµιση του µντεµ
Πριν χρησιµοποιήσετε το εσωτερικ µντεµ (δεν είναι λα τα µντεµ ενσωµατωµένα), ή κάθε φορά που
χρησιµοποιείτε το µντεµ ενώ ταξιδεύετε, βεβαιωθείτε τι η χώρα ή η περιοχή που έχει οριστεί στο πλαίσιο διαλγου
Επιλογές Tηλεφώνου και M ντεµ συµφωνεί µε τη χώρα απ την οποία χρησιµοποιείτε το µντεµ.
Μπορεί να παρατηρήσετε µια καρτέλα Επιλογή χώρας κάτω απ τις επιλογές του οδηγού του παρντος µντεµ σας.
Καθώς η καρτέλα Επιλογή χώρας δεν είναι ένα σταθερ χαρακτηριστικ, µη χρησιµοποιείτε την καρτέλα αυτή για να
αλλάζετε τις ρυθµίσεις της χώρας. Μνο η ακλουθη διαδικασία είναι αξιπιστη.
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Αλλαγή των ρυθµίσεων χώρας του µντεµ σας
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο Επιλογές Tηλεφώνου και M ντεµ.
Εµφανίζεται το παράθυρο Επιλογές Tηλεφώνου και M ντεµ.
Εάν δεν εµφανίζεται το παράθυρο Επιλογές Tηλεφώνου και M ντεµ κάντε κλικ στο Αλλαγή σε κλασική προβολή
που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.

3

Επιλέξτε την περιοχή σας στην καρτέλα Καν νες κλήσης.

4

Κάντε κλικ στο κουµπί Επεξεργασία να αλλάξετε την παρούσα ρύθµιση.
Εµφανίζεται το παράθυρο Επεξεργασία τοποθεσίας.
ή
Κάντε κλικ στο κουµπί ∆ηµιουργία για να ρυθµίσετε το µντεµ σας.
Εµφανίζεται το παράθυρο Νέα τοποθεσία.

5

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της χώρας/περιοχής, και βεβαιωθείτε τι συµφωνούν µε το µέρος απ που χρησιµοποιείτε
το µντεµ.

✍

Ο παλµικς τρπος κλήσης µπορεί να µην υποστηρίζεται σε µερικές χώρες/περιοχές.

6

Εάν τροποποιήσατε τις ρυθµίσεις της τοποθεσίας σας, κάντε κλικ στο κουµπί Εφαρµογή, και µετά στο OK.
Εµφανίζεται το παράθυρο Επιλογές Tηλεφώνου και M ντεµ.

7

Βεβαιωθείτε τι το µντεµ σας περιέχεται στην λίστα της καρτέλας Μ ντεµ.
Εάν το µντεµ σας δεν περιέχεται, κάντε κλικ στο κουµπί Προσθήκη και ακολουθήστε τον οδηγ.

8

Κάντε κλικ στα κουµπιά Εφαρµογή/OK. Το µντεµ σας διαµορφώθηκε.

✍

Πριν εφαρµσετε τις ρυθµίσεις νέας χώρας, βεβαιωθείτε τι η τηλεφωνική σας γραµµή είναι αποσυνδεδεµένη απ τον υπολογιστή.
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Ενηµέρωση του οδηγού του µντεµ
Ενηµέρωση του οδηγού του µντεµ
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές και άλλο υλικ .

3

Κάντε κλικ στο Επιλογές Tηλεφώνου και M ντεµ.
Εµφανίζεται το παράθυρο Επιλογές Tηλεφώνου και M ντεµ.

4

Κάντε κλικ στην καρτέλα Μ ντεµ και µετά κλικ στο κουµπί Ιδι τητες για να δείτε τις ιδιτητες του µντεµ σας.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες Μ ντεµ.

5

Στην καρτέλα Πρ γραµµα οδήγησης, κάντε κλικ στο Ενηµέρωση προγράµµατος οδήγησης.
Εµφανίζεται το παράθυρο Οδηγ ς ενηµέρωσης υλικού.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθνη. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στα Windows για τον οδηγ, ή να
καταδείξετε την θέση του οδηγού µνοι σας.
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Ρύθµιση ταπετσαρίας Sony
Ο υπολογιστή σας Sony VAIO σας προσφέρει, εκτς άλλων χαρακτηριστικών, µια επιλογή απ ταπετσαρίες.
Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία, το φντο της επιφάνειας εργασίας σας, σες φορές επιθυµείτε. Υπάρχουν
πολλές επιλογές για ταπετσαρίες VAIO απ τις οποίες µπορείτε να επιλέξετε.

Ρύθµιση άλλης ταπετσαρίας VAIO
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εµφάνιση και Θέµατα.

3

Κάντε κλικ στο Οθ νη.

4

Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιφάνεια εργασίας.
Εµφανίζεται µια λίστα ταπετσαριών Windows και VAIO.

5

Επιλέξτε µια ταπετσαρία απ τη λίστα Φ ντο.
Μπορείτε να κάνετε προεπισκπηση αυτής της ταπετσαρίας στην οθνη πάνω απ τη λίστα Φ ντο.

6

Ρυθµίστε τη θέση της ταπετσαρίας µε την πτυσσµενη λίστα Θέση.

7

Κάντε κλικ στο κουµπί Εφαρµογή ταν έχετε βρει την κατάλληλη ταπετσαρία.

8

Κάντε κλικ στο OK.
Η ταπετσαρία εφαρµζεται στον υπολογιστή σας.

✍

Μία οθνη µε υψηλτερη ανάλυση µειώνει το µέγεθος των αντικειµένων στην οθνη σας και αυξάνει το σχετικ χώρο στην επιφάνεια εργασίας σας.

Μπορεί να µην είναι δυνατν να αυξήσετε την ανάλυση της οθνης πάνω απ ένα ορισµένο επίπεδο. Η οθνη σας και οι προσαρµογείς βίντεο, για
παράδειγµα, καθορίζουν µέχρι ποιου σηµείου µπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση.
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Εγκατάσταση και αναβάθµιση εφαρµογών
Αυτή η εντητα εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε, εκτελέσετε ή απεγκαταστήσετε κάποιο λογισµικ.
Επιπροσθέτως, θα µάθετε πώς να κατεβάζετε τις πιο πρσφατες ενηµερώσεις απ την ιστοθέση µας.
❑ Εγκατάσταση λογισµικού (σελίδα 140)
❑ Αλλαγή ή κατάργηση λογισµικού (σελίδα 141)
❑ Προσοχή (σελίδα 142)
❑ Λήψη λογισµικού (σελίδα 143)
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Εγκατάσταση λογισµικού
Για να εγκαταστήσετε το παρεχµενο λογιστικ απ τον ∆ίσκο Αποκατάστασης ή τον οδηγ του σκληρού δίσκου σας,
δείτε το τυπωµένο Εγχειρίδιο ανάκτησης για λεπτοµέρειες.
Για λογισµικ που συνοδεύει τα συµπληρωµατικά προγράµµατα, ελέγξτε πρώτα τη διαδικασία εγκατάστασης που
υπάρχει µαζί µε τα προγράµµατα.
Για να εγκαταστήσετε άλλο λογισµικ, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.
Πριν εγκαταστήσετε τις εφαρµογές:
❑ Εγκαταστήστε και συνδέστε µια συσκευή, εάν είναι απαραίτητο (ανατρέξτε στην εντητα ∆ιαχείριση οδηγών
(σελίδα 144)).
❑ Κλείστε λες τις ανοιχτές εφαρµογές.

Εγκατάσταση εφαρµογής
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Προσθαφαίρεση προγραµµάτων.

3

Κάντε κλικ στο Προσθήκη νέων προγραµµάτων και µετά στο CD ή ∆ισκέτα.
Εµφανίζεται το παράθυρο Εγκατάσταση προγράµµατος απ δισκέτα ή CD-ROM.

4

Βάλτε την πρώτη δισκέτα εγκατάστασης ή το CD-ROM και κάντε κλικ στο κουµπί Επ µενο.
Εµφανίζεται το Εκτέλεση προγράµµατος εγκατάστασης.

5

Για το υπλοιπο της διαδικασίας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθνη.

✍

<ταν χρησιµοποιείτε την επιλογή Προσθαφαίρεση προγραµµάτων µπορείτε µνο να εγκαθιστάτε προγράµµατα που έχουν γραφεί για τα λειτουργικά
συστήµατα των Windows.
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Αλλαγή ή κατάργηση λογισµικού
Μπορείτε να καταργήσετε ή να αλλάξετε µια εφαρµογή λογισµικού οποτεδήποτε θέλετε. Πριν προχωρήσετε, κλείστε
την εφαρµογή που θέλετε να αλλάξετε/αφαιρέσετε.

Αλλαγή ή κατάργηση λογισµικού
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Προσθαφαίρεση προγραµµάτων.

3

Επιλέξτε το λογισµικ που θέλετε να αλλάξετε ή αφαιρέσετε.
❑ Για να αλλάξετε ένα πργραµµα, κάντε κλικ στο Αλλαγή/Κατάργηση ή Αλλαγή και ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθνη.
❑ Για να απεγκαταστήσετε ένα πργραµµα, κάντε κλικ στο Αλλαγή/Κατάργηση ή Κατάργηση και µετά στο κουµπί
Επ µενο και µετά στο OK.
Εάν εµφανιστεί το παράθυρο Εντοπίστηκε κλειδωµένο αρχείο κάντε κλικ στο κουµπί Επανεκκίνηση.
Ο υπολογιστής πραγµατοποιεί επανεκκίνηση µλις η απεγκατάσταση ολοκληρωθεί και λα τα προηγουµένως
χρησιµοποιηµένα αρχεία διαγράφονται.
Εάν εµφανιστεί το παράθυρο Εντοπίστηκε κοιν χρηστο αρχείο, συνιστάται να κάνετε κλικ στο κουµπί Qχι για
να κρατήσετε τα κοινχρηστα αρχεία.
Κάντε κλικ στο κουµπί Κλείσιµο.
Το λογισµικ έχει απεγκατασταθεί.
!
<ταν κάνετε κλικ στο κουµπί Αλλαγή/Κατάργηση, µερικά προγράµµατα µπορεί να καταργηθούν χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Βεβαιωθείτε τι είστε
βέβαιοι τι θέλετε να το αφαιρέσετε.

✍

Μπορείτε να ταξινοµήσετε προγράµµατα επιλέγοντας διάφορες επιλογές στο κουµπί Ταξιν µηση κατά.

Η επιλογή Προσθαφαίρεση προγραµµάτων θα αφαιρέσει µνο προγράµµατα που ήσαν γραµµένα για λειτουργικά συστήµατα Windows. Για άλλα
προγράµµατα, ελέγξτε την τεκµηρίωση για να δείτε εάν άλλα αρχεία (πως αρχεία .ini) πρέπει να αφαιρεθούν.
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Προσοχή
Προστασία αρχείων στα Windows
Με την εγκατάσταση ενς προγράµµατος µπορεί να αντικατασταθούν µεριζµενα αρχεία συστήµατος, πως
βιβλιοθήκες δυναµικής σύνδεσης (αρχεία DLL)* και εκτελέσιµα αρχεία (αρχεία EXE). <ταν διαγραφούν αρχεία
συστήµατος, η απδοση του συστήµατος γίνεται απρβλεπτη, τα προγράµµατα συµπεριφέρονται ακατάστατα και το
λειτουργικ σύστηµα µπορεί να αποτύχει.
Ποτέ µη διαγράφετε αρχεία µε τις εξής προεκτάσεις: SYS, DLL, OCX, TTF, ή FON.
Στα Windows XP, η λειτουργία Προστασία αρχείων των Windows εµποδίζει την αντικατάσταση προστατευµένων
αρχείων συστήµατος SYS, DLL, OCX, TTF, FON πως και αρχείων EXE. Η λειτουργία Προστασία αρχείων των Windows
εκτελείται στο παρασκήνιο και προστατεύει λα τα αρχεία που έχουν εγκατασταθεί απ το πργραµµα
Εγκατάστασης των Windows.
Η λειτουργία Προστασία αρχείων των Windows ανιχνεύει προσπάθειες απ άλλα προγράµµατα να αντικαταστήσουν ή
να µετακινήσουν ένα προστατευµενο αρχείο συστήµατος. Ελέγχει επίσης την ψηφιακή υπογραφή του αρχείου.
*

Αυτ είναι ένα χαρακτηριστικ του λειτουργικού συστήµατος το οποίο επιτρέπει σε εκτελέσιµες ρουτίνες (γενικά παρέχοντας µια εξειδικευµένη λειτουργία ή
ένα σύνολο λειτουργιών) να αποθηκεύονται ξεχωριστά ως αρχεία µε προεκτάσεις DLL. Αυτές οι ρουτίνες φορτώνονται µνο ταν χρειάζονται απ το πργραµµα
που τις καλεί.

Επαλήθευση υπογραφής αρχείου
<ταν εγκαθιστάτε µια νέα εφαρµογή στον υπολογιστή σας, µπορεί να διαγράψετε και αντικαταστήσετε αρχεία
συστήµατος και οδηγών συσκευών µε ανυπγραφες ή ασύµβατες εκδσεις, πράγµα που συνεπάγεται αστάθεια του
συστήµατος.
Τα αρχεία συστήµατος και οδηγών συσκευών που παρέχονται µε τα Windows XP έχουν µια ψηφιακή υπογραφή της
Microsoft, η οποία υποδεικνύει τι τα αρχεία είναι αυθεντικά, αναλλοίωτα αρχεία συστήµατος, ή τι έχουν επικυρωθεί
απ την Microsoft για χρήση στα Windows.
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Λήψη λογισµικού
Σηµειώστε τι µπορείτε να λαµβάνετε τις πιο πρσφατες εκδσεις λογισµικού για τον υπολογιστή σας απ την
ιστοθέση µας.

Λήψη των πιο πρσφατων ενηµερώσεων
1

Πηγαίνετε στο www.vaio-link.com και επιλέξτε τη γλώσσα σας.

2

Επιλέξτε Drivers and Updates και ακολουθήστε τη διαδικασία.

✍

Για να εγκαταστήσετε την εφαρµογή σας, δείτε την εντητα Εγκατάσταση λογισµικού (σελίδα 140).
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∆ιαχείριση οδηγών
Ένας οδηγς είναι λογισµικ που επιτρέπει τη χρησιµοποίηση συσκευών υλισµικού Για παράδειγµα, για να είναι
δυνατν να χρησιµοποιήσετε έναν εκτυπωτή, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε τον οδηγ του. Πολλοί οδηγοί, πως ο
οδηγς του ποντικιού, παρέχονται µε το λειτουργικ σύστηµα.
Αυτή η εντητα εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε, ελέγξετε, ενηµερώσετε, ή απεγκαταστήσετε έναν οδηγ.
Επίσης εξηγείται το χαρακτηριστικ Rollback των Windows XP.
Τελικά, θα µάθετε πώς να κατεβάζετε τους πιο πρσφατους οδηγούς απ την ιστοσελίδα µας.
❑ Εγκατάσταση εν ς οδηγού (σελίδα 145)
❑ Έλεγχος της εγκατάστασης του οδηγού (σελίδα 147)
❑ Ενηµέρωση οδηγού (σελίδα 149)
❑ Απεγκατάσταση οδηγού (σελίδα 150)
❑ Επαναφορά οδηγού (σελίδα 152)
❑ Λήψη οδηγών (σελίδα 154)
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Εγκατάσταση ενς οδηγού
Για περισστερες πληροφορίες περί (επαν)εγκατάστασης οδηγών δείτε το έντυπο Εγχειρίδιο ανάκτησης
για λεπτοµέρειες.

Εγκατάσταση οδηγού που βρίσκεται στη µονάδα δίσκου C:
1

Πηγαίνετε στο φάκελο C:\Drivers.

2

Επιλέξτε τον σωστ φάκελο.
Εάν χρειάζεται να ενηµερώσετε έναν οδηγ µντεµ, για παράδειγµα, επιλέξτε το φάκελο Modem.

3

Εάν έχετε ένα αρχείο .exe, κάντε διπλ κλικ σε αυτ και επιλέξτε τη διαδικασία που εµφανίζεται.
Εάν δεν υπάρχει αρχείο .exe, πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη ∆ιαχείριση συσκευών για να ενηµερώσετε τον οδηγ
(δείτε τη δεύτερη επιλογή στο κεφάλαιο Ενηµέρωση οδηγού (σελίδα 149)).
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Εάν ο οδηγς παρέχεται σε ένα CD-ROM ή δισκέτα συνοδεύοντας ένα εξάρτηµα και δεν υπάρχει ορισµένη διαδικασία
εγκατάστασης, ακολουθήστε τα εξής βήµατα για να τον εγκαταστήσετε:
1

Βάλτε το CD-ROM ή τη δισκέτα εγκατάστασης που συνοδεύει την συσκευή στη µονάδα οπτικού δίσκου.

2

Συνδέστε τη συσκευή που χρειάζεται έναν οδηγ στον υπολογιστή σας.
Εµφανίζεται το παράθυρο Εντοπίστηκε νέο υλικ .

3

Επιλέξτε Καθορισµ ς θέσης, µετά κάντε κλικ στο κουµπί Επ µενο.

4

<ταν εγκαθιστάτε έναν οδηγ απ το παρεχµενο CD-ROM (ή δισκέτα) χρησιµοποιώντας έναν οδηγ CD-ROM
(ή δισκέτας) συνδεδεµένο στον υπολογιστή, επιλέξτε το φάκελο Drivers στη µονάδα οπτικoύ δίσκου.

5

<ταν εγκαθιστάτε έναν οδηγ αφού έχετε αντιγράψει τα περιεχµενα του παρεχµενου CD-ROM (ή δισκέτας)
στον σκληρ σας δίσκο, κάνετε αναζήτηση στον κατάλληλο υποκατάλογο που περιέχει τον οδηγ. Αυτς ο
υποκατάλογος πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο που αντιγράψατε απ το CD-ROM (ή τη δισκέτα).

6

Κλικ OK για να αρχίσετε τη διαδικασία αναζήτησης.

7

Κάντε κλικ στο κουµπί Επ µενο για να εγκαταστήσετε τον οδηγ.
Ένα νέο παράθυρο εµφανίζεται ταν ο οδηγς έχει εγκατασταθεί.

8

Κάντε κλικ στο κουµπί Τέλος.
Μπορεί να σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

9

Κάντε κλικ στο κουµπί Ναι.
Ο οδηγς έχει εγκατασταθεί.

✍

Για να εγκαταστήσετε τον οδηγ της συσκευής σας, πρέπει να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας ως χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή.
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Έλεγχος της εγκατάστασης του οδηγού
<ταν ο υπολογιστής κάνει επανεκκίνηση, ελέγξτε τι η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Έλεγχος της εγκατάστασης του οδηγού
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδ σεις και συντήρηση.

3

Κάντε κλικ στο Σύστηµα.

4

Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικ και µετά στο κουµπί ∆ιαχείριση συσκευών.

5

Κάντε διπλ κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στην συσκευή που εγκαταστήσατε, µετά κάντε διπλ κλικ στην
συσκευή σας.
Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλγου Ιδι τητες.

6

Βεβαιωθείτε τι το µήνυµα Αυτή η συσκευή λειτουργεί κανονικά εµφανίζεται κάτω απ το Κατάσταση συσκευής.

7

Κάντε κλικ στο OK.
Κλείστε λα τα ανοικτά παράθυρα, η συσκευή σας είναι έτοιµη για χρήση.

Η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά στις ακλουθες περιπτώσεις:
❑ Η συσκευή σας εµφανίζεται στη ∆ιαχείριση συσκευών µε ένα κίτρινο ερωτηµατικ ή θαυµαστικ.
Κάντε δεξι κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και µετά κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης. Μετά
επαναλάβετε απ το βήµα 2 στο Εγκατάσταση εν ς οδηγού (σελίδα 145).
❑ Το διπλ κλικ στην κατηγορία της συσκευής σας στην λίστα διαχείρισης συσκευών δεν θα εµφανίσει τη
συσκευή σας.
Πρέπει να αφαιρέσετε τη συσκευή σας. Βλ. Απεγκατάσταση οδηγού (σελίδα 150) για να την αφαιρέσετε. Μετά
επαναλάβετε απ το βήµα 2 στο Εγκατάσταση εν ς οδηγού (σελίδα 145).
❑ Το διπλ κλικ στο Άλλες συσκευές εµφανίζει την συσκευή σας.
Πρέπει να κάνετε δεξι κλικ στην συσκευή σας, µετά κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης. Επαναλάβετε
απ το βήµα 2 στο Εγκατάσταση εν ς οδηγού (σελίδα 145).
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❑ Εάν το µήνυµα Αυτή η συσκευή λειτουργεί κανονικά δεν εµφανίζεται, η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.
Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο Ιδι τητες και µετά επανεγκαταστήστε τον οδηγ.
Για να εγκαταστήσετε ξανά τον οδηγ, κάντε δεξί κλικ στη συσκευή, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης και
πατήστε OK ταν εµφανιστεί το παράθυρο Επιβεβαίωση κατάργησης συσκευής. <ταν εµφανιστεί ένα µήνυµα για
να επιβεβαιώσετε την επανεκκίνηση, κάντε κλικ στο κουµπί Ναι και περιµένετε µέχρι να ολοκληρωθεί η
επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μετά επαναλάβετε απ το βήµα 2 στο Εγκατάσταση εν ς οδηγού (σελίδα 145).
❑ Εάν η συσκευή σας δεν εµφανίζεται στο παράθυρο Ιδι τητες, η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.
Επαναλάβετε τα βήµατα απ 1 µέχρι 4 στα προηγούµενα τµήµατα για να ελέγξετε την εγκατάσταση του οδηγού.
Κάντε κλικ στην συσκευή σας και µετά στο Κατάργηση εγκατάστασης για να καταργήσετε τον οδηγ. Κάντε κλικ
στο κουµπί Ναι για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. <ταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή,
επαναλάβετε απ το βήµα 2 στο Απεγκατάσταση οδηγού (σελίδα 150).
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Ενηµέρωση οδηγού
Ενηµέρωση οδηγού
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές και άλλο υλικ .

3

Κάντε κλικ τη συσκευή που θέλετε να ενηµερώσετε.

4

Στην καρτέλα Υλικ , κάντε κλικ στο κουµπί Ιδι τητες.

5

Στην καρτέλα Πρ γραµµα οδήγησης, κάντε κλικ στο κουµπί Ενηµέρωση προγράµµατος οδήγησης.

6

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθνη. Μπορείτε να βάλετε τα Windows να αναζητήσουν τον οδηγ, ή να
υποδείξετε την θέση του οδηγού µνοι σας.

ή
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στο Ο Υπολογιστής Μου.

2

Κάντε κλικ στο κουµπί Προβολή πληροφοριών συστήµατος στα αριστερά του παραθύρου.

3

Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικ και µετά στο κουµπί ∆ιαχείριση συσκευών.

4

Κάντε διπλ κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στην συσκευή που εγκαταστήσατε, µετά κάντε διπλ κλικ στην
συσκευή σας.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες.

5

Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρ γραµµα οδήγησης.

6

Κάντε κλικ στο κουµπί Ενηµέρωση προγράµµατος οδήγησης.
Ο οδηγς έχει ενηµερωθεί.

✍

Για να εγκαταστήσετε τον οδηγ της συσκευής σας, πρέπει να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας ως χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή.
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Απεγκατάσταση οδηγού
Αφήστε την συσκευή συνδεδεµένη στον υπολογιστή σας ενώ κάνετε απεγκατάσταση του οδηγού.

Απεγκατάσταση οδηγού
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές και άλλο υλικ .

3

Κάντε κλικ τη συσκευή που θέλετε να ενηµερώσετε.

4

Στην καρτέλα Υλικ , κάντε κλικ στο κουµπί Ιδι τητες.

5

Στην καρτέλα Πρ γραµµα οδήγησης κάντε κλικ στο κουµπί Κατάργηση εγκατάστασης.

6

<ταν εµφανιστεί το παράθυρο Επιβεβαίωση εγκατάστασης συσκευής κάντε κλικ στο OK.

7

Εάν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουµπί Ναι.
Το κουµπί Κατάργηση εγκατάστασης δεν είναι διαθέσιµο εάν η κατάργηση του οδηγού θα καθιστούσε την συσκευή
σας µη χρησιµοποιήσιµη.

n N
151
Εξατοµίκευση του υπολογιστή VAIO

ή
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στο Ο Υπολογιστής Μου.

2

Κάντε κλικ στο κουµπί Προβολή πληροφοριών συστήµατος στα αριστερά του παραθύρου.

3

Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικ και µετά στο κουµπί ∆ιαχείριση συσκευών.

4

Κάντε διπλ κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στην συσκευή που εγκαταστήσατε, µετά κάντε διπλ κλικ στην
συσκευή σας.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες.

5

Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρ γραµµα οδήγησης.

6

Κάντε κλικ στο κουµπί Κατάργηση εγκατάστασης.

7

<ταν εµφανιστεί το παράθυρο Επιβεβαίωση εγκατάστασης συσκευής κάντε κλικ στο OK.
Ο οδηγς έχει απεγκατασταθεί.

✍

Για να απεγκαταστήσετε τον οδηγ της συσκευής σας, πρέπει να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας µε δικαιώµατα διαχειριστή.
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Επαναφορά οδηγού
Η λειτουργία "Επαναφορά συστήµατος" είναι ένα χαρακτηριστικ των Microsoft Windows XP το οποίο επαναφέρει τον
υπολογιστή σας σε µια προηγούµενη κατάσταση, εάν συµβεί κάποιο πρβληµα, χωρίς να χάσετε τα προσωπικά σας
αρχεία δεδοµένων.
Η λειτουργία "Επαναφορά συστήµατος" παρακολουθεί τις αλλαγές στο σύστηµα και αυτµατα δηµιουργεί εύκολα
αναγνωρίσιµα σηµεία επαναφοράς. Αυτά τα σηµεία επαναφοράς σάς επιτρέπουν να επαναφέρετε το σύστηµα στην
κατάστασή του σε µια προηγούµενη χρονική στιγµή. ∆ηµιουργούνται καθηµερινώς και κατά την εµφάνιση σηµαντικών
συµβάντων του συστήµατος (πως ταν εγκαθίσταται µια εφαρµογή ή ένας οδηγς).

Επαναφορά στον προηγούµενο οδηγ
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές και άλλο υλικ .

3

Κάντε κλικ στη συσκευή που θέλετε να ενηµερώσετε.

4

Στην καρτέλα Υλικ , κάντε κλικ στο κουµπί Ιδι τητες.

5

Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρ γραµµα οδήγησης.

6

Στην καρτέλα Πρ γραµµα οδήγησης, κάντε κλικ στο κουµπί Επαναφορά προγράµµατος οδήγησης.
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ή
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στο Ο Υπολογιστής Μου.

2

Κάντε κλικ στο κουµπί Προβολή πληροφοριών συστήµατος στα αριστερά του παραθύρου.

3

Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικ και µετά στο κουµπί ∆ιαχείριση συσκευών.

4

Κάντε διπλ κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στην συσκευή που εγκαταστήσατε, µετά κάντε διπλ κλικ στην
συσκευή σας.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες.

5

Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρ γραµµα οδήγησης.

6

Στην καρτέλα Πρ γραµµα οδήγησης, κάντε κλικ στο κουµπί Επαναφορά προγράµµατος οδήγησης.
Γίνεται επαναφορά του προηγούµενου οδηγού.

✍

Πρέπει να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας µε δικαιώµατα διαχειριστή για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.

Η επαναφορά του υπολογιστή σας δεν επηρεάζει ή αλλάζει τα προσωπικά σας αρχεία δεδοµένων.
Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία "Επαναφορά συστήµατος", δείτε το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης των Windows.
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Λήψη οδηγών
Σηµειώστε τι µπορείτε να λάβετε τις πιο πρσφατες εκδσεις οδηγών για τον υπολογιστή σας απ την ιστοθέση µας.

Λήψη των πιο πρσφατων οδηγών
1

Πηγαίνετε στο www.vaio-link.com και επιλέξτε την γλώσσα σας.

2

Επιλέξτε Drivers and Updates και ακολουθήστε τη διαδικασία.

Για περισστερες πληροφορίες, ακολουθήστε τις οδηγίες που λάβατε µε την συσκευή, ή δείτε το έντυπο
Εγχειρίδιο ανάκτησης.

✍

Η λήψη ή εγκατάσταση οδηγών µη παρεχοµένων απ το VAIO-Link µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα συµβαττητας.
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Αναβάθµιση του υπολογιστή VAIO
Ο υπολογιστής και οι υποµονάδες µνήµης χρησιµοποιούν εξαρτήµατα υψηλής ακρίβειας και τεχνολογία ηλεκτρονικών
υποδοχών σύνδεσης. Για να αποφύγετε ακύρωση της εγγύησης λγω κακού χειρισµού, συνιστάται:
❑ Να απευθυνθείτε στον αντιπρσωπο προκειµένου να εγκαταστήσετε µια νέα υποµονάδα µνήµης.
❑ Να µην την εγκαταστήσετε οι ίδιοι, εάν δεν είστε εξοικειωµένοι µε τις εργασίες αναβάθµισης της µνήµης
ενς υπολογιστή.
❑ Να µην αγγίζετε τις υποδοχές σύνδεσης και µην ανοίγετε τη θήκη της µνήµης.
Για πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο της υποµονάδας και την ποστητα της εγκατεστηµένης µνήµης στον
υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών.
Αποταθείτε στην VAIO-Link εάν χρειάζεστε βοήθεια.
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Προσθήκη και αφαίρεση µνήµης
Εάν θέλετε να επεκτείνετε τις λειτουργίες του υπολογιστή σας, µπορείτε να αυξήσετε τη µνήµη εγκαθιστώντας
προαιρετικά στοιχεία µνήµης. Πριν αναβαθµίσετε τη µνήµη του υπολογιστή σας, διαβάστε τις σηµειώσεις και τις
διαδικασίες στις σελίδες που ακολουθούν. Ο αριθµς των διαθέσιµων υποδοχών εξαρτάται απ τη διευθέτηση του
υπολογιστή σας.

Πληροφορίες σχετικά µε την προσθήκη/αφαίρεση υποµονάδων µνήµης
❑ Να είστε προσεκτικοί κατά την αλλαγή της µνήµης. Η λανθασµένη εγκατάσταση υποµονάδων µνήµης µπορεί να
προκαλέσει βλάβες στον υπολογιστή σας. Τέτοιου είδους βλάβες ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση του
κατασκευαστή.
❑ Χρησιµοποιείτε µνο µνήµες που είναι συµβατές µε τον υπολογιστή σας. Εάν µια µνήµη δεν µπορεί να ανιχνευθεί
απ τον υπολογιστή σας ή τα Windows παρουσιάζουν ασταθή λειτουργία, αποταθείτε στο κατάστηµα αγοράς ή
στον κατασκευαστή της µνήµης.
❑ Η ηλεκτροστατική εκφρτιση µπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Πριν αγγίξετε µια µνήµη,
βεβαιωθείτε για τα εξής:
❑ Οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτ το έντυπο προϋποθέτουν εξοικείωση µε τη γενική ορολογία που
έχει σχέση µε τους προσωπικούς υπολογιστές και µε τις ασφαλείς πρακτικές, καθώς και συµµρφωση µε τους
κανονισµούς που απαιτούνται για τη χρήση και την τροποποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
❑ Σβήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε το σύστηµα απ την πηγή παροχής ενέργειας (µπαταρία ή
προσαρµογέας εναλλασσµενου ρεύµατος) και απ ποιες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, δίκτυα ή µντεµ,
προτού ανοίξετε τον υπολογιστή. Εάν δεν κάνετε τα παραπάνω είναι πιθαν να τραυµατιστείτε ή να προκληθεί
βλάβη στον εξοπλισµ.
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❑ Η ηλεκτροστατική εκφρτιση (ESD) µπορεί να καταστρέψει τις υποµονάδες µνήµης και άλλα εξαρτήµατα.
Εγκαταστήστε την υποµονάδα µνήµης µνο σε σταθµ εργασίας που προστατεύεται απ το στατικ
ηλεκτρισµ. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος τέτοιος σταθµς, µην εργάζεστε σε χώρο που υπάρχουν χαλιά και
µην χειρίζεστε υλικά που παράγουν ή φέρουν στατικ ηλεκτρισµ (µεµβράνη περιτυλίγµατος, για παράδειγµα).
Να είστε γειωµένος, διατηρώντας επαφή µε κάποιο µεταλλικ τµήµα χωρίς βαφή του πλαισίου, ενσω
εκτελείτε τη διαδικασία.
❑ Μην ανοίγετε τη συσκευασία της υποµονάδας µνήµης προτού να είστε έτοιµοι να αλλάξετε την υποµονάδα.
Η συσκευασία προστατεύει την υποµονάδα απ ηλεκτροστατική εκφρτιση (ESD).
❑ Χρησιµοποιήστε την ειδική σακούλα που διατίθεται µε την υποµονάδα µνήµης ή τυλίξτε την υποµονάδα σε
αλουµινχαρτο προκειµένου να είναι προστατευµένη απ ηλεκτροστατική εκφρτιση.
❑ Εάν οι υποδοχές της µνήµης ή άλλα εσωτερικά εξαρτήµατα του υπολογιστή έρθουν σε επαφή µε υγρά ή
οποιεσδήποτε ξένες ουσίες ή αντικείµενα, αυτ θα έχει ως αποτέλεσµα να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή και
το κστος των επισκευών δεν καλύπτεται απ την εγγύηση.
❑ Μην τοποθετείτε την υποµονάδα µνήµης σε µέρη που είναι εκτεθειµένα σε:
❑ Πηγές θερµτητας πως καλοριφέρ ή αεραγωγούς,
❑ Άµεσο ηλιακ φως,
❑ Υπερβολική σκνη,
❑ Μηχανικούς κραδασµούς ή καταπονήσεις,
❑ Ισχυρούς µαγνήτες ή ηχεία που δεν έχουν µαγνητική θωράκιση,
❑ Θερµοκρασία περιβάλλοντος υψηλτερη απ 35°C ή χαµηλτερη απ 5°C,
❑ Υψηλά επίπεδα υγρασίας.
❑ Χειριστείτε την υποµονάδα µνήµης µε προσοχή. Για να αποφεύγετε την πρκληση τραυµατισµών στα χέρια και τα
δάχτυλά σας, µην αγγίζετε τα άκρα των εξαρτηµάτων και των καρτών κυκλωµάτων που βρίσκονται στο εσωτερικ
του υπολογιστή σας.
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Αφαίρεση και εγκατάσταση υποµονάδας µνήµης
Μοντέλα της σειράς VGN-A
Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε µια υποµονάδας µνήµης στις υποδοχές µνηµών στο κάτω µέρος
του υπολογιστή, προχωρήστε ως εξής:
1

Θέστε τον υπολογιστή εκτς λειτουργίας και αποσυνδέστε λες τις περιφερειακές συσκευές.

2

Αποσυνδέστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε τις µπαταρίες.

3

Περιµένετε µέχρις του κρυώσει ο υπολογιστής.

4

Ξεβιδώστε την κεντρική βίδα στο κάτω µέρος του υπολογιστή και αφαιρέστε το κάλυµµα της θήκης µνήµης.
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5

Αγγίξτε ένα µεταλλικ αντικείµενο (πως ο συνδετικς πίνακας στο πίσω µέρος του υπολογιστή) για να
εκφορτώσετε στατικ ηλεκτρισµ.

6

Αφαιρέστε την υποµονάδα µνήµης:
❑ Τραβήξτε τα γλωσσίδια κατά την διεύθυνση των βελών (1).
Η υποµονάδα µνήµης απελευθερώνεται.

❑ Βεβαιωθείτε τι η υποµονάδα µνήµης κλίνει προς τα επάνω και µετά τραβήξτε την έξω προς την διεύθυνση
του βέλους (2).
7

Αφαιρέστε τη νέα υποµονάδα µνήµης απ τη συσκευασία της.
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8

Εγκαταστήστε την υποµονάδα µνήµης.
❑ Σύρετε την υποµονάδα µνήµης µέσα στην εγκοπή µνήµης.

❑ Σπρώξτε µέσα την υποµονάδα µνήµης µέχρι να κάνει κλικ στην θέση της.
!
Μην αγγίξετε κανένα µέρος της µητρικής πλάκας.

9

Κλείστε το κάλυµµα της θήκης της µνήµης και µετά σφίξτε τις βίδες στο κάτω µέρος του υπολογιστή.

10 Επανεγκαταστήστε τη µπαταρία και ανάψτε τον υπολογιστή.
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Για να αλλάξετε ή προσθέσετε µνήµη στην µνήµη που βρίσκεται κάτω απ το πληκτρολγιο,
προχωρήστε ως εξής:
1

Θέστε τον υπολογιστή εκτς λειτουργίας και αποσυνδέστε λες τις περιφερειακές συσκευές.

2

Αποσυνδέστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε τη µπαταρία.

3

Περιµένετε µέχρις του κρυώσει ο υπολογιστής.

4

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες δίπλα στην εγκοπή µνήµης.
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5

Αναποδογυρίστε τον υπολογιστή και σηκώστε και ανοίξτε την οθνη LCD.

6

Χρησιµοποιήστε ένα κοφτερ αντικείµενο (πως ένα λεπτ κατσαβίδι) µεταξύ των πλήκτρων που υποδεικνύονται
στην εικνα (1) και σπρώξτε απαλά επάνω.

7

Ανασηκώστε το πληκτρολγιο απ την πλευρά της επιφάνειας αφής, γυρίστε το πάνω απ τις φωτεινές ενδείξεις
και στηρίξτε το απαλά στην οθνη LCD. Προσέχετε να µην αποκψετε το καλώδιο ταν σηκώνετε το πληκτρολγιο.
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8

Αγγίξτε ένα µεταλλικ αντικείµενο (πως ο συνδετικς πίνακας στο πίσω µέρος του υπολογιστή) για να
εκφορτώσετε στατικ ηλεκτρισµ.

9

Αφαιρέστε την υποµονάδα µνήµης:
❑ Τραβήξτε τα γλωσσίδια κατά την διεύθυνση των βελών (1).
Η υποµονάδα µνήµης απελευθερώνεται.

❑ Βεβαιωθείτε τι η υποµονάδα µνήµης κλίνει προς τα επάνω και µετά τραβήξτε την έξω προς την διεύθυνση του
βέλους (2).
10 Αφαιρέστε τη νέα υποµονάδα µνήµης απ τη συσκευασία της.
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11 Εγκαταστήστε την υποµονάδα µνήµης.
❑ Σύρετε την υποµονάδα µνήµης µέσα στην εγκοπή µνήµης.

❑ Σπρώξτε µέσα την υποµονάδα µνήµης µέχρι να κάνει κλικ στην θέση της.
!
Μην αγγίξετε κανένα µέρος της µητρικής πλάκας.
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12 Τοποθετήστε προσεκτικά το πληκτρολγιο στη θέση του και µετά πιέστε το µέσα στον υπολογιστή.

13 Κλείστε την οθνη LCD και αναποδογυρίστε τον υπολογιστή.
14 Κλείστε το κάλυµµα της θήκης της µνήµης και µετά σφίξτε τις βίδες στο κάτω µέρος του υπολογιστή.
15 Τοποθετήστε ξανά τη µπαταρία και ανάψτε τον υπολογιστή.
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Μοντέλα της σειράς VGN-FS
Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε µια υποµονάδα µνήµης
1

Θέστε τον υπολογιστή εκτς λειτουργίας και αποσυνδέστε λες τις περιφερειακές συσκευές.

2

Αποσυνδέστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε τη µπαταρία.

3

Περιµένετε µέχρις του ψυχθεί ο υπολογιστής.

4

Ξεβιδώστε τη βίδα (στην εικνα επισηµαίνεται µε το βέλος) στο κάτω µέρος του υπολογιστή και αφαιρέστε το
κάλυµµα της θήκης της µνήµης.

5

Αγγίξτε ένα µεταλλικ αντικείµενο (πως ο συνδετικς πίνακας στο πίσω µέρος του υπολογιστή) για να
εκφορτώσετε στατικ ηλεκτρισµ.
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6

Αφαιρέστε την υποµονάδα µνήµης:
❑ Τραβήξτε τα γλωσσίδια κατά την διεύθυνση των βελών (1).
Η υποµονάδα µνήµης απελευθερώνεται.

❑ Βεβαιωθείτε τι η υποµονάδα µνήµης κλίνει προς τα επάνω και µετά τραβήξτε την έξω προς την διεύθυνση του
βέλους (2).
7

Αφαιρέστε τη νέα υποµονάδα µνήµης απ τη συσκευασία της.
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8

Σύρετε την µνήµη µέσα στην υποδοχή µνήµης. και σπρώξτε µέσα τη µνήµη µέχρι να κάνει κλικ στην θέση της.

!
Μην αγγίξετε κανένα µέρος της µητρικής πλάκας.
Προσέξτε να µην φθείρετε το εσωτερικ κάλυµµα που προστατεύει τις υποµονάδες µνήµης.

9

Βάλτε το κάλυµµα της θήκης της υποµονάδας µνήµης στη θέση του.

10 Σφίξτε τη βίδα στην κάτω επιφάνεια του υπολογιστή.
11 Τοποθετήστε ξανά τη µπαταρία και ανάψτε τον υπολογιστή.
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Προβολή του µεγέθους της µνήµης
Προβολή του µεγέθους της µνήµης
1

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

2

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, επιλέξτε Qλα τα Προγράµµατα, και µετά κάντε κλικ στην επιλογή
VAIO Control Center.

3

Κάντε διπλ κλικ στο φάκελο System Information στο παράθυρο VAIO Control Center.

4

Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο System Information στο φάκελο System Information.
Μπορείτε να δείτε την ποστητα της µνήµης του συστήµατος. Εάν η πρσθετη µνήµη δεν εµφανίζεται,
επαναλάβετε λη τη διαδικασία και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
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Προφυλάξεις
Σε αυτήν την εντητα αναφέρονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια, καθώς και οι προφυλάξεις που
πρέπει να λαµβάνετε για την προστασία του υπολογιστή σας απ πιθανή βλάβη.
❑ Χειρισµ ς της οθ νης LCD (σελίδα 171)
❑ Χρήση της πηγής ενέργειας (σελίδα 172)
❑ Χειρισµ ς του υπολογιστή (σελίδα 173)
❑ Χειρισµ ς δισκετών (σελίδα 175)
❑ Χειρισµ ς δίσκων (σελίδα 176)
❑ Χρήση της µπαταρίας (σελίδα 177)
❑ Χρήση των ακουστικών (σελίδα 178)
❑ Χειρισµ ς του Memory Stick (σελίδα 178)
❑ Χειρισµ ς του σκληρού δίσκου (σελίδα 179)
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Χειρισµς της οθνης LCD
❑ Μην αφήνετε την οθνη LCD στραµµένη στον ήλιο. Μπορεί να υποστεί φθορά. Να είστε προσεκτικοί ταν
χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή κοντά σε παράθυρο.
❑ Μην χαράσσετε την οθνη LCD και µην ασκείτε πίεση σε αυτήν. Αυτ θα µπορούσε να προκαλέσει πρβληµα στη
λειτουργία της.
❑ Η χρήση του υπολογιστή σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας µπορεί να προκαλέσει το φαινµενο να εµφανίζεται
µια υπολειµµατική εικνα στην οθνη. Αυτ δεν αποτελεί δυσλειτουργία. <ταν ο υπολογιστής επανέλθει σε
φυσιολογική θερµοκρασία, η οθνη επανέρχεται στη φυσιολογική της κατάσταση.
❑ Μια υπολειµµατική εικνα µπορεί να εµφανιστεί, ταν στην οθνη προβάλλεται για µεγάλο χρονικ διάστηµα η ίδια
εικνα. Η υπολειµµατική εικνα σε λίγο χάνεται. Για να αποφύγετε την εµφάνιση υπολειµµατικών εικνων µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε τη δυναττητα προστασίας οθνης.
❑ Η οθνη θερµαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Αυτ είναι φυσιολογικ φαινµενο και δεν αποτελεί
ένδειξη δυσλειτουργίας.
❑ Η οθνη LCD κατασκευάζεται µε χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ενδέχεται, ωστσο, να δείτε µικροσκοπικά
µαύρα στίγµατα ή/και φωτεινά στίγµατα (κκκινα, µπλε ή πράσινα) τα οποία εµφανίζονται συνεχώς στην οθνη
LCD. Αυτ αποτελεί φυσιολογικ αποτέλεσµα της διαδικασίας κατασκευής και δεν αποτελεί ένδειξη
δυσλειτουργίας.
❑ Αποφύγετε να τρίβετε την οθνη LCD. Μπορεί να υποστεί φθορά. Για να σκουπίσετε την οθνη LCD
χρησιµοποιήστε ένα µαλακ, στεγν ύφασµα.
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Χρήση της πηγής ενέργειας
❑ Ανατρέξτε στο εκτυπωµένο φύλλο Προδιαγραφών για πληροφορίες σχετικά µε τον τρπο λειτουργίας του
υπολογιστή VAIO που έχετε στην κατοχή σας.
❑ Μην χρησιµοποιείτε την υποδοχή εναλλασσµενου ρεύµατος απ κοινού µε άλλες συσκευές που καταναλώνουν
ενέργεια, πως κάποιο φωτοτυπικ ή συσκευή καταστροφής εγγράφων.
❑ Μπορείτε να αγοράσετε ένα πολύπριζο που να διαθέτει προστασία απ υπέρταση. Η συσκευή αυτή αποτρέπει
την πρκληση ζηµιάς στον υπολογιστή απ απτοµη αύξηση της τάσης, κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας,
για παράδειγµα.
❑ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω στο καλώδιο ρεύµατος.
❑ Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος, τραβήξτε το πιάνοντάς το απ το φις. Ποτέ µη βγάζετε το φις απ τη
πρίζα τραβώντας το απ το καλώδιο.
❑ Αποσυνδέστε τον υπολογιστή απ τη πρίζα, εάν δεν πρκειται να τον χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικ
διάστηµα.
❑ Χρησιµοποιήστε πρίζα µε εύκολη πρσβαση.
❑ <ταν ο προσαρµογέας εναλλασσµενου ρεύµατος δεν χρησιµοποιείται, να τον βγάζετε απ τη πρίζα.
❑ Χρησιµοποιήστε τον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος που συνοδεύει τον υπολογιστή ή γνήσια προϊντα
της Sony. Μη χρησιµοποιείτε άλλον προσαρµογέα εναλλασσµενου ρεύµατος επειδή µπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία.
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Χειρισµς του υπολογιστή
❑ Καθαρίστε το περίβληµα µε ένα µαλακ ύφασµα το οποίο είναι είτε στεγν είτε ελαφρά εµποτισµένο µε ένα ήπιο
διάλυµα απορρυπαντικού. Μην χρησιµοποιείτε σφουγγαράκια απξεσης, λειαντική σκνη ή διαλυτικ υγρ πως
οινπνευµα ή βενζίνη, καθώς µπορούν να καταστρέψουν το φινίρισµα του υπολογιστή.
❑ Εάν σας πέσει ένα συµπαγές αντικείµενο ή κάποιο υγρ επάνω στον υπολογιστή, θέστε τον υπολογιστή εκτς
λειτουργίας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον απ το ρεύµα. Ενδέχεται να χρειαστεί να ελεγχθεί ο υπολογιστής
απ εξειδικευµένο τεχνικ προσωπικ προτού τον λειτουργήσετε ξανά.
❑ Μην αφήσετε τον υπολογιστή να πέσει κάτω και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω σε αυτν.
❑ Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε µέρος που είναι εκτεθειµένος σε:
❑ Πηγές θερµτητας πως καλοριφέρ ή αεραγωγούς,
❑ Άµεσο ηλιακ φως,
❑ Υπερβολική σκνη,
❑ Υγρασία ή βροχή,
❑ Μηχανικούς κραδασµούς ή καταπονήσεις,
❑ Ισχυρούς µαγνήτες ή ηχεία που δεν έχουν µαγνητική θωράκιση,
❑ Θερµοκρασία περιβάλλοντος υψηλτερη απ 35°C ή χαµηλτερη απ 5°C,
❑ Υψηλά επίπεδα υγρασίας.
❑ Μην τοποθετείτε ηλεκτρονικές συσκευές κοντά στον υπολογιστή. Το ηλεκτροµαγνητικ πεδίο του υπολογιστή
µπορεί να προκαλέσει πρβληµα στη λειτουργία τους.
❑ Φροντίστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα, προκειµένου να µην αυξηθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικ
του υπολογιστή. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή επάνω σε πορώδεις επιφάνειες πως χαλιά ή κουβέρτες ή κοντά
σε υλικά πως κουρτίνες ή σεντνια τα οποία ενδέχεται να φράξουν τα ανοίγµατα εξαερισµού.
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❑ Ο υπολογιστής χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα υψηλής συχντητας και µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές στη λήψη
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών κυµάτων. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε τον υπολογιστή στην κατάλληλη
απσταση απ τη συσκευή στην οποία προκαλεί παρεµβολές.
❑ Να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τις καθορισµένες περιφερειακές συσκευές και τα καλώδια διασύνδεσης,
διαφορετικά ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήµατα.
❑ Μην χρησιµοποιείτε κοµµένα ή φθαρµένα καλώδια σύνδεσης.
❑ Εάν ο υπολογιστής µεταφερθεί απ έναν ψυχρ χώρο απευθείας σε έναν θερµ, ενδέχεται να δηµιουργηθεί
συµπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικ του. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε να περάσει τουλάχιστον µια ώρα
προτού θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή. Εάν προκύψει κάποιο πρβληµα, αποσυνδέστε τον υπολογιστή απ
το ρεύµα και επικοινωνήστε µε την υπηρεσία VAIO-Link.
❑ Βεβαιωθείτε τι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύµατος προτού ξεκινήσετε να καθαρίζετε τον υπολογιστή.
❑ Προκειµένου να αποφευχθεί η απώλεια δεδοµένων εάν ο υπολογιστής σας υποστεί βλάβη, λαµβάνετε τακτικά
εφεδρικά αντίγραφα των δεδοµένων σας.
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Χειρισµς δισκετών
❑ Μην ανοίγετε το κάλυµµα µε το χέρι και µην αγγίζετε την επιφάνεια της δισκέτας.
❑ Να φυλάσσετε τις δισκέτες µακριά απ µαγνήτες.
❑ Να φυλάσσετε τις δισκέτες µακριά απ το άµεσο ηλιακ φως και άλλες πηγές θερµτητας.
❑ Να φυλάσσετε τις δισκέτες µακριά απ υγρά. Οι δισκέτες δεν πρέπει να βραχούν. <ταν δεν χρησιµοποιείτε τη
δισκέτα, να την βγάζετε πάντα απ τη µονάδα δισκετών και να τη φυλάσσετε σε θήκη.
❑ Εάν η δισκέτα έχει ετικέτα, βεβαιωθείτε τι η ετικέτα είναι σωστά επικολληµένη. Εάν δεν είναι καλά επικολληµένη
µια γωνία της ετικέτας και προεξέχει, η ετικέτα µπορεί να προσκολληθεί στο εσωτερικ της µονάδας δισκετών και
να προκαλέσει βλάβη στη δισκέτα σας ή δυσλειτουργία.
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Χειρισµς δίσκων
❑ Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου.
❑ Μην αφήνετε το δίσκο να πέσει κάτω και µην τον λυγίζετε.
❑ Τα δαχτυλικά αποτυπώµατα και η σκνη στην επιφάνεια του δίσκου µπορούν να προκαλέσουν σφάλµατα
ανάγνωσης. Να κρατάτε πάντοτε το δίσκο απ τις άκρες του και την κεντρική οπή, πως φαίνεται στην εικνα:

❑ Η σωστή φροντίδα του δίσκου είναι απαραίτητη προκειµένου να είναι πάντα αξιπιστος. Μην χρησιµοποιείτε
διαλύτες πως π.χ. βενζίνη, διαλυτικά βαφής, προϊντα καθαρισµού που διατίθενται στο εµπριο ή αντιστατικά
σπρέι, καθώς αυτ ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στο δίσκο.
❑ Για τον κανονικ καθαρισµ, κρατήστε το δίσκο απ την άκρη του και χρησιµοποιήστε ένα µαλακ ύφασµα για να
σκουπίσετε την επιφάνεια απ το κέντρο προς την περιφέρεια.
❑ Εάν ο δίσκος είναι πολύ λερωµένος, εµποτίστε ένα µαλακ ύφασµα µε νερ, στύψτε το καλά και χρησιµοποιήστε
το για να σκουπίσετε την επιφάνεια του δίσκου απ το κέντρο προς την περιφέρεια. Σκουπίστε την υγρασία που
έχει αποµείνει χρησιµοποιώντας ένα στεγν µαλακ ύφασµα.
❑ Ποτέ µην κολλάτε αυτοκλλητα στους δίσκους. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει ανεπανρθωτα τη χρήση του δίσκου.
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Χρήση της µπαταρίας
❑ Ποτέ µην αφήνετε τη µπαταρία εκτεθειµένη σε θερµοκρασίες υψηλτερες των 60°C, πως µέσα σε ένα αυτοκίνητο
σταθµευµένο κάτω απ τον ήλιο ή εκτεθειµένη άµεσα στο φως του ηλίου.
❑ Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας είναι µικρτερη σε ψυχρ περιβάλλον. Αυτ οφείλεται στη µειωµένη απδοση της
µπαταρίας σε χαµηλές θερµοκρασίες.
❑ Να φορτίζετε τις µπαταρίες σε θερµοκρασίες µεταξύ 10°C και 30°C. Στις χαµηλτερες θερµοκρασίες απαιτείται
µεγαλύτερος χρνος φρτισης.
❑ Κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της φρτισης, η µπαταρία θερµαίνεται. Αυτ είναι φυσιολογικ φαινµενο και δεν
αποτελεί λγο ανησυχίας.
❑ Να φυλάσσετε τη µπαταρία µακριά απ λες τις πηγές ενέργειας.
❑ Φροντίστε η µπαταρία να διατηρείται στεγνή.
❑ Μην ανοίγετε και µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε τη µπαταρία.
❑ Μην εκθέτετε τη µπαταρία σε µηχανικές κρούσεις.
❑ Εάν δεν πρκειται να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή για µεγάλο χρονικ διάστηµα, αφαιρέστε τη µπαταρία απ
τον υπολογιστή για να αποφύγετε να προκληθεί βλάβη στη µπαταρία.
❑ Εάν µετά απ την πλήρη φρτιση της µπαταρίας, η ισχύς της παραµένει χαµηλή, είναι πιθαν η µπαταρία να φθάνει
στο τέλος της διάρκειας ζωής της και να πρέπει να αντικατασταθεί.
❑ ∆εν χρειάζεται να αποφορτίσετε τη µπαταρία προτού την φορτίσετε.
❑ Εάν δεν έχετε χρησιµοποιήσει τη µπαταρία για µεγάλο χρονικ διάστηµα, επαναφορτίστε τη µπαταρία.
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Χρήση των ακουστικών
❑ Οδική ασφάλεια – Μην χρησιµοποιείτε τα ακουστικά ενώ οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή χειρίζεστε αυτοκινούµενο
χηµα. Ενδέχεται να προκληθούν προβλήµατα στην κυκλοφορία και σε µερικές περιοχές η χρήση τους
απαγορεύεται. Επίσης, ενδέχεται να είναι δυνητικά επικίνδυνο να ακούτε δυνατά µουσική ενώ περπατάτε, ειδικά
στις διαβάσεις πεζών.
❑ Αποφυγή βλάβης της ακοής – Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε τα ακουστικά έχοντας την ένταση του ήχου σε υψηλά
επίπεδα. Οι ειδικοί για τα θέµατα ακοής συνιστούν να µην χρησιµοποιείτε τα ακουστικά για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα και µε αυξηµένη ένταση του ήχου. Εάν παρουσιαστεί ένα κουδούνισµα στα αυτιά σας, µειώστε την
ένταση του ήχου ή διακψτε τη χρήση τους.

Χειρισµς του Memory Stick
❑ Μην χρησιµοποιείτε το Memory Stick σε τοποθεσίες που υπάρχει στατικς ηλεκτρισµς ή ηλεκτρικς θρυβος.
❑ Μην αγγίζετε µε το δάχτυλο ή µε µεταλλικά αντικείµενα την υποδοχή σύνδεσης του Memory Stick.
❑ Ως ετικέτα να χρησιµοποιείτε µνον εκείνη που παρέχεται µαζί µε το Memory Stick.
❑ Μην λυγίζετε, µην αφήνετε να πέσει κάτω και µην ασκείτε ισχυρές καταπονήσεις στο Memory Stick.
❑ Μην αποσυναρµολογείτε και µην τροποποιείτε το Memory Stick.
❑ Προσέξτε να µην βρέξετε το Memory Stick.
❑ Μην χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε το Memory Stick σε µέρος που είναι εκτεθειµένο σε:
❑ Υπερβολικά υψηλές θερµοκρασίες, πως µέσα σε σταθµευµένο αυτοκίνητο που βρίσκεται εκτεθειµένο στον ήλιο,
❑ Άµεσο ηλιακ φως,
❑ Υψηλά επίπεδα υγρασίας ή,
❑ ∆ιαβρωτικές ουσίες
❑ Να χρησιµοποιείτε τη θήκη φύλαξης που παρέχεται µαζί µε το Memory Stick.
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Χειρισµς του σκληρού δίσκου
Ο σκληρς δίσκος διαθέτει υψηλή αποθηκευτική πυκντητα και διαβάζει ή γράφει δεδοµένα σε σύντοµο χρονικ
διάστηµα. <µως, µπορεί εύκολα να υποστεί βλάβη εξαιτίας µηχανικών δονήσεων, κρούσεων ή λγω σκνης.
Μολοντι ο σκληρς δίσκος διαθέτει εσωτερική συσκευή ασφαλείας για την αποτροπή της απώλειας δεδοµένων
εξαιτίας µηχανικών κραδασµών, κρούσεων ή λγω σκνης, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ταν χειρίζεστε τον
υπολογιστή σας.

Αποφυγή πρκλησης βλάβης στον σκληρ δίσκο
❑ Μην υποβάλλετε τον υπολογιστή σε αιφνίδιες κινήσεις.
❑ ∆ιατηρείτε τον υπολογιστή µακριά απ µαγνήτες.
❑ Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε µέρος που θα υφίσταται µηχανικούς κραδασµούς και η θέση του θα
είναι ασταθής.
❑ Μην µετακινείτε τον υπολογιστή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
❑ Μην θέτετε τον υπολογιστή εκτς λειτουργίας και µην τον επανεκκινείτε ενσω διαβάζει και γράφει δεδοµένα
σε δίσκο.
❑ Μην χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σε µέρος εκτεθειµένο σε ακραίες αλλαγές της θερµοκρασίας.

✍

Εάν ο σκληρς δίσκος υποστεί βλάβη, τα δεδοµένα δεν είναι δυνατν να ανακτηθούν.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων
Αυτή η εντητα περιγράφει τους τρπους επίλυσης συνηθισµένων προβληµάτων που ενδέχεται να αντιµετωπίσετε
χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή VAIO. Για πολλά προβλήµατα οι λύσεις είναι απλές. ∆οκιµάστε τα παρακάτω πριν
επικοινωνήσετε µε την υπηρεσία VAIO-Link.
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων της µονάδας οπτικού δίσκου (σελίδα 181)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων καρτών PC (σελίδα 185)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων του µ ντεµ (σελίδα 185)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων της λειτουργίας Bluetooth (σελίδα 187)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων του ασύρµατου LAN (σελίδα 190)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων διαχείρισης ενέργειας (σελίδα 193)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων των εξωτερικών οθονών (σελίδα 194)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων ήχου (ηχείο) (σελίδα 196)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων ήχου (µικρ φωνο) (σελίδα 197)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων δισκετών (σελίδα 199)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων εκτυπωτών (σελίδα 200)
❑ Αντιµετώπιση προβληµάτων συσκευών i.LINK (σελίδα 202)
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Αντιµετώπιση προβληµάτων της µονάδας οπτικού δίσκου
∆εν είναι δυνατή η αλλαγή απ την οθνη LCD στη συσκευή τηλερασης και
το αντίστροφο
Εάν ένας δίσκος DVD είναι µέσα στη µονάδα οπτικού δίσκου, αφαιρέστε τον δίσκο.

Το συρτάρι της µονάδας οπτικού δίσκου δεν ανοίγει
❑ Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής είναι αναµµένος και πατήστε το κουµπί εξαγωγής δίσκου*.

✍

∆οκιµάστε πρώτα το κουµπί εξαγωγής δίσκου*. Αν το κουµπί αυτ δεν λειτουργεί, πατήστε το άλλο κουµπί εξαγωγής δίσκου*, που βρίσκεται στη µονάδα
οπτικού δίσκου. Το κουµπί εξαγωγής δίσκου είναι απενεργοποιηµένο µέχρι να αρχίσετε τον υπολογιστή σας και να συνδεθείτε στα Windows.

❑ Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στο Ο Υπολογιστής Μου. Κάντε δεξί κλικ στη µονάδα οπτικού
δίσκου και επιλέξτε Εξαγωγή.
❑ Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής δεν βρίσκεται σε κατάσταση Αναµονής ή Αδρανοποίησης.
❑ Εάν αυτ δεν έχει αποτέλεσµα, δοκιµάστε τα εξής:
Σβήστε τον υπολογιστή και εισάγετε ένα αιχµηρ, µυτερ άκρο (για παράδειγµα ένα συνδετήρα) µέσα στην οπή*
χειροκίνητης εξαγωγής της µονάδας οπτικού δίσκου για να σύρετε το συρτάρι έξω.
* Η θέση του κουµπιού εξαγωγής και της οπής εξαρτάται απ το µοντέλο του υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για
λεπτοµέρειες σχετικά µε το µοντέλο σας.
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Η αναπαραγωγή ενς δίσκου δεν είναι δυνατή
❑ Αφού τοποθετήσετε το δίσκο, περιµένετε µερικά δευτερλεπτα για να ανιχνευθεί απ το σύστηµα, προτού
προσπαθήσετε να τον προσπελάσετε.
❑ Βεβαιωθείτε τι η ετικέτα του δίσκου είναι στραµµένη προς τα πάνω.
❑ Εάν για την αναπαραγωγή του δίσκου απαιτείται η χρήση κάποιας εφαρµογής, βεβαιωθείτε τι η εφαρµογή έχει
εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του προγράµµατος.
❑ Ελέγξτε την ένταση των ηχείων.
❑ Καθαρίστε το δίσκο µε ένα κατάλληλο καθαριστικ.
❑ Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής παίρνει ρεύµα µνο απ το τροφοδοτικ εναλλασσµενου ρεύµατος και
προσπαθήστε πάλι να αναπαράγετε το δίσκο.
❑ Ενδέχεται στη µονάδα να υπάρχει συγκέντρωση υδρατµών. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη µονάδα ανοιχτή, για
µία ώρα περίπου. Αφαιρέστε τη µπαταρία, ενώ περιµένετε να εξατµιστούν οι υδρατµοί.
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Η αναπαραγωγή δίσκου DVD δεν είναι δυνατή
❑ Εάν εµφανίζεται µια προειδοποίηση κωδικού περιοχής ταν χρησιµοποιείτε την συσκευή DVD, µπορεί να σηµαίνει
τι το DVD που προσπαθείτε να παίξετε είναι ασύµβατο µε τον οδηγ οπτικού δίσκου του υπολογιστή σας.
Ο κωδικς περιοχής αναγράφεται στη συσκευασία του δίσκου.
❑ Αλλάξτε την ανάλυση επιλέγοντας Πίνακας Ελέγχου - Οθ νη, σε χαµηλτερη τιµή ανάλυσης.
❑ Εάν µπορείτε να δείτε εικνα αλλά δεν έχετε ήχο, ελέγξτε λα τα παρακάτω:
❑ Βεβαιωθείτε τι η ρύθµιση σίγασης του ήχου δεν είναι ενεργοποιηµένη στη συσκευή αναπαραγωγής
δίσκων DVD.
❑ Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της Κεντρικής έντασης ήχου απ το Ιδι τητες: Ήχοι και Συσκευές Αναπαραγωγής.
❑ Εάν έχετε συνδέσει εξωτερικά ηχεία, ελέγξτε την ένταση του ήχου των ηχείων του υπολογιστή, καθώς και τις
συνδέσεις µεταξύ των ηχείων και του υπολογιστή.
❑ Απ το παράθυρο ∆ιαχείριση Συσκευών ελέγξτε εάν είναι σωστά εγκατεστηµένα τα κατάλληλα προγράµµατα
οδήγησης. Για να εµφανιστεί το παράθυρο ∆ιαχείριση Συσκευών, επιλέξτε Έναρξη, Πίνακας Ελέγχου και
Επιδ σεις και Συντήρηση. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύστηµα και µετά στο κουµπί ∆ιαχείριση συσκευών στην
καρτέλα Υλικ .
❑ Ένας ακάθαρτος ή κατεστραµµένος δίσκος ενδέχεται να προκαλέσει "πάγωµα" του υπολογιστή, ενώ προσπαθεί
να διαβάσει το δίσκο. Εάν χρειάζεται, επανεκκινήστε τον υπολογιστή, αφαιρέστε το δίσκο και βεβαιωθείτε τι δεν
είναι ακάθαρτος ή κατεστραµµένος.
❑ Ελέγξτε τις ρυθµίσεις PG (Parental Guidance) απ το λογισµικ του δίσκου DVD, καθώς ενδέχεται να µην
επιτρέπουν την αναπαραγωγή ορισµένων δίσκων DVD, ταν είναι ενεργοποιηµένες.

✍

Στον υπολογιστή σας, ο προεπιλεγµένος κωδικς περιοχής δίσκων DVD είναι 2. Μην αλλάζετε αυτή τη ρύθµιση µέσω της λειτουργίας Αλλαγή κωδικού
περιοχής απ τα Windows ή χρησιµοποιώντας κάποιο άλλο πργραµµα. Οι δυσλειτουργίες του συστήµατος που οφείλονται στην αλλαγή του κωδικού
περιοχής των δίσκων DVD απ το χρήστη, δεν καλύπτονται απ την εγγύηση, µε συνέπεια να επιβληθεί χρέωση για την επισκευή.

Εάν το εικονίδιο Οθ νη δεν εµφανιστεί αµέσως αφού κάνετε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου, ττε κάντε κλικ στο Αλλαγή σε κλασική προβολή που βρίσκεται
στην αριστερή πλευρά.
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Η αναπαραγωγή δίσκου DVD µε χρήση δύο οθονών δεν είναι δυνατή
❑ ∆εν θα έχετε πρβληµα µε τις παρακάτω καταστάσεις:
❑ <ταν χρησιµοποιείτε µνο οθνη CRT ή µνο οθνη LCD.
❑ <ταν αναπαράγετε αρχεία MPEG, τα οποία έχουν εγγραφεί στο σκληρ δίσκο µέσω της εφαρµογής
Windows Media Player 10 ή VAIO Zone.

Η ταχύτητα ανάγνωσης των δίσκων CD/DVD-RW είναι πολύ αργή
Γενικά, η ταχύτητα ανάγνωσης ενς δίσκου CD/DVD-RW είναι πιο αργή απ την ταχύτητα ανάγνωσης ενς δίσκου
-ROM ή -R. Η ταχύτητα ανάγνωσης µπορεί επίσης να ποικίλλει, ανάλογα µε το είδος της µορφής αναπαραγωγής.

Το συρτάρι του δίσκου δεν εξάγεται, ακµα και ταν πατηθεί το κουµπί εξαγωγής
❑ Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία.
❑ Η εφαρµογή για την εγγραφή του δίσκου CD ενδέχεται να µην επιτρέπει την εξαγωγή του δίσκου.
❑ Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής δεν βρίσκεται σε κατάσταση Αναµονής ή Αδρανοποίησης.

Το συρτάρι του δίσκου ανοίγει, ακµα και ταν έχει ασφαλιστεί στη θέση του
❑ Βεβαιωθείτε τι ο δίσκος είναι τοποθετηµένος µε τη πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω.
❑ Καθαρίστε το δίσκο και τους φακούς της µονάδας οπτικού δίσκου µε ένα κατάλληλο καθαριστικ.
❑ Ο δίσκος µπορεί να είναι χαραγµένος. Τοποθετήστε κάποιον άλλο δίσκο για να διαπιστώσετε εάν είναι ντως
αυτή η αιτία.
❑ Ενδέχεται στη µονάδα να υπάρχει συγκέντρωση υδρατµών. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη µονάδα ανοιχτή, για
µία ώρα περίπου. Αφαιρέστε τη µπαταρία, ενώ περιµένετε να εξατµιστούν οι υδρατµοί.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων καρτών PC
Η κάρτα PC δεν λειτουργεί
Βεβαιωθείτε τι η κάρτα PC είναι συµβατή µε τη έκδοση των Windows που χρησιµοποιείτε.

Αντιµετώπιση προβληµάτων του µντεµ
Το µντεµ δεν λειτουργεί ή δεν µπορεί να δηµιουργήσει σύνδεση
❑ Ελέγξτε εάν το καλώδιο της τηλεφωνικής γραµµής είναι συνδεδεµένο στον υπολογιστή σας.
❑ Βεβαιωθείτε τι το µντεµ είναι η µνη συσκευή που βρίσκεται συνδεδεµένη στην τηλεφωνική σας γραµµή.
❑ Ελέγξτε εάν λειτουργεί η τηλεφωνική γραµµή. Μπορείτε να ελέγξετε τη γραµµή συνδέοντας ένα κοιν τηλέφωνο
και ακούγοντας εάν υπάρχει τνος κλήσης.
❑ Ελέγξτε εάν το πργραµµα καλεί το σωστ αριθµ τηλεφώνου. Ο τρπος κλήσης τον οποίο χρησιµοποιεί το µντεµ
µπορεί να µην είναι συµβατς µε την τηλεφωνική σας γραµµή.
❑ Το µντεµ µπορεί να µην λειτουργεί κανονικά εάν καλείτε µέσω Private Automatic Branch eXchange [PABX
(Ιδιωτικ Αυτµατο Τηλεφωνικ Κέντρο)].
❑ Απ το πλαίσιο διαλγου Επιλογές τηλεφώνου και µ ντεµ (Πίνακας Ελέγχου / Εκτυπωτές και άλλο υλικ / Επιλογές
τηλεφώνου και µ ντεµ), ελέγξτε εάν το µντεµ σας περιλαµβάνεται στην καρτέλα Μ ντεµ και απ την καρτέλα
Καν νες κλήσης εάν τα στοιχεία της τοποθεσίας είναι σωστά.
Εάν το εικονίδιο Επιλογές τηλεφώνου και µ ντεµ δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Αλλαγή σε κλασική προβολή που
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
❑ Συνιστούµε για τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραµµής στον ακροδέκτη τοίχου να χρησιµοποιείτε τα κατάλληλα
τηλεφωνικά βύσµατα για τη χώρα σας, διτι η χρήση άλλων βυσµάτων µπορεί να µειώσει την ποιτητα σύνδεσης.
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❑ Ο υπολογιστής σας δεν µπορεί να συνδεθεί σε τηλέφωνο µε κερµατοδέκτη και δεν µπορεί να λειτουργήσει µε
πολλαπλές τηλεφωνικές γραµµές ή µε ιδιωτικ τηλεφωνικ κέντρο (PBX). Εάν συνδέσετε το µντεµ σε παράλληλη
τηλεφωνική γραµµή, ττε το µντεµ ή η άλλη συνδεδεµένη συσκευή είναι πιθαν να µην λειτουργήσουν κανονικά.
Ορισµένες απ αυτές τις συνδέσεις ενδέχεται να δηµιουργήσουν αυξηµένο ηλεκτρικ φορτίο, µε αποτέλεσµα την
πιθανή πρκληση βλάβης στο εσωτερικ µντεµ.
❑ Υποστηρίζεται µνο σήµα (τνος κλήσης) DTMF [Dual Tone Multi Frequency (∆ιπλς τνος πολλαπλών
συχνοτήτων)].
❑ Το εσωτερικ µντεµ προορίζεται για χρήση σε επικοινωνία δεδοµένων και φαξ µέσω σήµατος (τνος κλήσης)
DTMF [Dual Tone Multi Frequency (∆ιπλς τνος πολλαπλών συχνοτήτων)] σε δίκτυα PSTN [Public Switched
Telephone Network (∆ηµσιο Τηλεφωνικ ∆ίκτυο Μεταγωγής)] στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,
Γερµανία, ∆ανία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία,
Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία.
❑ Εάν ο υπολογιστής σας είναι εφοδιασµένος µε ελαστικ κάλυµµα στην υποδοχή του µντεµ, µην το τραβάτε
πολύ δυνατά.

Η σύνδεση του µντεµ είναι αργή
Η ταχύτητα της σύνδεσης του µντεµ επηρεάζεται απ πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι ο θρυβος της
τηλεφωνικής γραµµής ή η συµβαττητα µε τον τηλεπικοινωνιακ εξοπλισµ (πως είναι οι συσκευές φαξ ή άλλα
µντεµ). Εάν πιστεύετε τι το µντεµ σας δεν συνδέεται κανονικά µε άλλα µντεµ προσωπικών υπολογιστών, µε
συσκευές φαξ ή µε τον Παροχέα Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, ττε ελέγξτε τα εξής:
❑ Ζητήστε απ την τηλεφωνική εταιρεία να ελέγξει εάν η τηλεφωνική σας γραµµή έχει θρυβο.
❑ Εάν το πρβληµα που αντιµετωπίζετε είναι σχετικ µε το φαξ, βεβαιωθείτε τι δεν υπάρχουν προβλήµατα στη
συσκευή φαξ τη οποία καλείτε και τι είναι συµβατή µε φαξ µντεµ.
❑ Εάν δεν µπορείτε να συνδεθείτε µε τον Παροχέα Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου που χρησιµοποιείτε, βεβαιωθείτε τι ο
παροχέας δεν αντιµετωπίζει τεχνικά προβλήµατα.
❑ Εάν διαθέτετε δεύτερη τηλεφωνική γραµµή, προσπαθήστε να συνδέσετε το µντεµ σε αυτή τη γραµµή.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων της λειτουργίας Bluetooth
∆εν µπορώ να χρησιµοποιήσω τη λειτουργία Bluetooth
❑ Εάν η λυχνία Bluetooth είναι σβηστή, ενεργοποιήστε το διακπτη WIRELESS.
❑ ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth ταν ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση εξοικονµησης
ενέργειας. Επιστρέψτε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας και ενεργοποιήστε το διακπτη WIRELESS.

Η συνδεδεµένη συσκευή δεν εµφανίζεται στη λίστα Bluetooth Device List
Εάν η συνδεδεµένη συσκευή είναι επίσης συνδεδεµένη σε άλλες συσκευές, µπορεί να µην εµφανίζεται στην καρτέλα
Συσκευές του παραθύρου Συσκευή Bluetooth ή µπορεί να µην είναι δυνατ να επικοινωνήσετε µε την συσκευή.

∆εν µπορώ να βρω τη συσκευή Bluetooth µε την οποία θέλω να επικοινωνήσω
❑ Ελέγξτε τι η λειτουργία Bluetooth της συσκευής που θέλετε να επικοινωνήσετε είναι ενεργοποιηµένη. Ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής για περισστερες λεπτοµέρειες.
❑ Εάν η συσκευή µε την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία µε άλλη συσκευή Bluetooth,
µπορεί να µη βρεθεί ή να µη µπορεί να επικοινωνήσει µε τον υπολογιστή σας.
❑ Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές Bluetooth να επικοινωνήσουν µε τον υπολογιστή σας, πηγαίνετε στην
καρτέλα Επιλογές του παραθύρου Συσκευή Bluetooth και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται σε
συσκευές Bluetooth να συνδεθούν σε αυτ ν τον υπολογιστή.
Για περισστερες πληροφορίες για το παράθυρο Bluetooth Device, βλ. Επικοινωνία µε άλλη συσκευή Bluetooth
(σελίδα 61).

Η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων είναι µικρή
Η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων εξαρτάται απ τα εµπδια ή/και την απσταση µεταξύ των δύο συσκευών, αλλά
επίσης απ την ποιτητα των ραδιοκυµάτων, το λειτουργικ σύστηµα ή το χρησιµοποιούµενο λογισµικ. ∆οκιµάστε να
µετακινήσετε τον υπολογιστή σας ή δοκιµάστε να βάλετε τις δύο συσκευές πιο κοντά.
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∆εν µπορώ να επικοινωνήσω µε την άλλη συσκευή αν και η απσταση µεταξύ των
δύο συσκευών είναι εντς 10 µέτρων
❑ Η απσταση µεταφοράς δεδοµένων µπορεί να είναι κάτω απ 10 µέτρα και εξαρτάται απ τα υπάρχοντα εµπδια
µεταξύ των δύο συσκευών, απ την ποιτητα των ραδιοκυµάτων, απ το λειτουργικ σύστηµα ή το
χρησιµοποιούµενο λογισµικ. ∆οκιµάστε να µετακινήσετε τον υπολογιστή σας ή να τοποθετήσετε τις δύο
συσκευές πιο κοντά.
❑ Εάν η συσκευή µε την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία µε άλλη συσκευή Bluetooth,
µπορεί να µη βρεθεί ή να µη µπορεί να επικοινωνήσει µε τον υπολογιστή σας.
❑ Ελέγξτε τι η λειτουργία Bluetooth της συσκευής που θέλετε να επικοινωνήσετε είναι ενεργοποιηµένη. Ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής για περισστερες λεπτοµέρειες.

Η µετάδοση και λήψη αρχείων αποτυγχάνει
<ταν µεταδίδετε ένα αρχείο µε τον Οδηγ προώθησης αρχείων µέσω Bluetooth, η λαµβάνουσα συσκευή πρέπει να
ρυθµιστεί εκ των προτέρων να λαµβάνει τα εισερχµενα.

Για να ρυθµίσετε µια συσκευή να λαµβάνει εισερχµενες µεταδσεις, προχωρήστε ως εξής:
1

Εκκινήστε τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth.

2

Επιλέξτε Έναρξη και έπειτα Qλα τα προγράµµατα, Βοηθήµατα, Επικοινωνίες και κάντε κλικ στον
Οδηγ προώθησης αρχείων µέσω Bluetooth.

3

Κάντε κλικ στο Επ µενο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο Λήψη αρχείων και κάντε ξανά κλικ στο Επ µενο.

Στη γραµµή εργασιών εµφανίζεται ένα µήνυµα σχετικά µε την ταυτοποίηση της
συσκευής Bluetooth
Η ενεργοποιηµένη συσκευή-στχος Bluetooth ζητάει ταυτοποίηση της σύνδεσης. Η αµοιβαία ταυτοποίηση είναι
απαραίτητη για την ενεργοποίηση επικοινωνιών Bluetooth µε τη συσκευή αυτή.
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∆εν γίνεται σύνδεση µε υπηρεσία που υποστηρίζεται απ τη συσκευή-στχο
Bluetooth
Η σύνδεση µπορεί να γίνει µνο µε υπηρεσίες που υποστηρίζονται και απ τον υπολογιστή που διαθέτει λειτουργία
Bluetooth. Για περισστερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο θέµα Συσκευή Bluetooth της βοήθειας των Windows XP
ή/και στις οδηγίες λειτουργίας ή στο ηλεκτρονικ εγχειρίδιο της συσκευής-στχου Bluetooth.

∆εν είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδοµένων επαγγελµατικής κάρτας µε ένα
κινητ τηλέφωνο
Η λειτουργία ανταλλαγής επαγγελµατικών καρτών δεν υποστηρίζεται.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων του ασύρµατου LAN
Η χρήση της λειτουργίας ασύρµατου LAN είναι αδύνατη
Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης WIRELESS (στα µοντέλα µε τη λειτουργία Bluetooth*) ή WIRELESS LAN (στα µοντέλα
χωρίς τη λειτουργία Bluetooth) είναι ενεργοποιηµένος και τι η ένδειξη WIRELESS LAN είναι αναµµένη.
*

Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει τη λειτουργία Bluetooth.

∆εν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ του Σηµείου Πρσβασης ασύρµατου LAN και του
υπολογιστή
❑ Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης WIRELESS (στα µοντέλα µε τη λειτουργία Bluetooth*) ή WIRELESS LAN (στα µοντέλα
χωρίς τη λειτουργία Bluetooth) είναι ενεργοποιηµένος και τι η ένδειξη WIRELESS LAN είναι αναµµένη.
❑ Ελέγξτε εάν το Σηµείο Πρσβασης έχει τεθεί σε λειτουργία.
❑ Ελέγξτε εάν το Σηµείο Πρσβασης εµφανίζεται στο παράθυρο ∆ιαθέσιµα δίκτυα.
❑ Για να το ελέγξετε αυτ, κάντε κλικ στο Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.
❑ Κάντε κλικ στο Συνδέσεις δικτύου και Internet.
❑ Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου.
❑ Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Σύνδεση ασύρµατου δικτύου και επιλέξτε Ιδι τητες.
❑ Επιλέξτε την καρτέλα Ασύρµατα δίκτυα.
❑ Ελέγξτε εάν το Σηµείο Πρσβασης εµφανίζεται στο παράθυρο ∆ιαθέσιµα δίκτυα.
❑ Η διαθεσιµτητα της σύνδεσης επηρεάζεται απ την απσταση και τυχν εµπδια. Ενδέχεται να χρειαστεί να
µετακινήσετε τον υπολογιστή σας µακριά απ εµπδια ή κοντά στο Σηµείο Πρσβασης που χρησιµοποιείτε.
*

Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει τη λειτουργία Bluetooth.
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Η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων είναι µικρή
❑ Η µέγιστη ταχύτητα επικοινωνίας µπορεί να κυµαίνεται, ανάλογα µε τα εµπδια ή την απσταση µεταξύ των
συσκευών επικοινωνίας, τα ραδιοκύµατα, το λειτουργικ σύστηµα ή την εφαρµογή που χρησιµοποιείτε.
Αποµακρύνετε το εµπδιο ή µεταφέρετε πλησιέστερα στον υπολογιστή το Σηµείο Πρσβασης.
❑ Υπάρχει το ενδεχµενο το Σηµείο Πρσβασης να επικοινωνεί ταυτχρονα µε κάποιο άλλο Σηµείο Πρσβασης.
∆ιαβάστε το εγχειρίδιο του Σηµείου Πρσβασης.
❑ Στην περίπτωση που µε το ίδιο Σηµείο Πρσβασης επικοινωνούν διάφοροι υπολογιστές, ενδέχεται να µεταφέρεται
πολύ µεγάλος αριθµς δεδοµένων. Περιµένετε µερικά λεπτά και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
❑ Εάν µια συσκευή ασύρµατου LAN που χρησιµοποιεί το πρτυπο IEEE802.11g επικοινωνεί µε µια συσκευή που
χρησιµοποιεί το πρτυπο IEEE802.11b, ττε είναι φυσιολογικ να µειωθεί η ταχύτητα. Οι συσκευές που
χρησιµοποιούν το πρτυπο IEEE802.11g είναι 5 φορές ταχύτερες απ εκείνες που χρησιµοποιούν το πρτυπο
IEEE802.11b.

Η πρσβαση στο ∆ιαδίκτυο είναι αδύνατη
❑ Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του Σηµείου Πρσβασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Σηµείου Πρσβασης.
❑ Ελέγξτε εάν επικοινωνεί ο υπολογιστής µε το Σηµείο Πρσβασης.
❑ Μειώστε την απσταση µεταξύ του Σηµείου Πρσβασης και του υπολογιστή.
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Η χρήση ενς δικτύου ασύρµατου LAN είναι αδύνατη
Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιηµένη η υπηρεσία Αρχική ρύθµιση παραµέτρων ασύρµατης επικοινωνίας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας Wireless Zero Configuration
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιδ σεις και Συντήρηση.

3

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία διαχείρισης.

4

Κάντε διπλ κλικ στο Υπηρεσίες.
Εµφανίζεται το παράθυρο Υπηρεσίες.

5

Ελέγξτε τα πεδία Κατάσταση και Τύπος εκκίνησης για την υπηρεσία Αρχική ρύθµιση παραµέτρων
ασύρµατης επικοινωνίας.
<ταν εµφανίζονται τα Εκκίνηση και Αυτ µατη στo Κατάσταση και Τύπος εκκίνησης, αντίστοιχα, είναι
ενεργοποιηµένη η υπηρεσία Αρχική ρύθµιση παραµέτρων ασύρµατης επικοινωνίας.

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Wireless Zero Configuration
1

Στο παράθυρο Υπηρεσίες, κάντε δεξί κλικ στο Αρχική ρύθµιση παραµέτρων ασύρµατης επικοινωνίας και κάντε
κλικ στο Ιδι τητες.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες για Αρχική ρύθµιση παραµέτρων ασύρµατης επικοινωνίας.

2

Επιλέξτε Αυτ µατη στο πεδίο Τύπος εκκίνησης και κάντε κλικ στο Εφαρµογή.

3

Κάντε κλικ στο Έναρξη στο Κατάσταση υπηρεσίας.

4

Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων διαχείρισης ενέργειας
Η ρύθµιση της διαχείρισης ενέργειας δεν ανταποκρίνεται
Το λειτουργικ σύστηµα του υπολογιστή µπορεί να γίνει ασταθές εάν ενεργοποιηθεί κάποια κατάσταση χαµηλτερης
κατάστασης ενέργειας, πως η Αδρανοποίηση και στη συνέχεια αλλαχτεί προτού ο υπολογιστής περάσει πλήρως σε
αυτήν την κατάσταση.

Επαναφορά του υπολογιστή στην κανονική λειτουργική σταθερτητα
1

Κλείστε λες τις ανοιχτές εφαρµογές.

2

Πατήστε Ctrl+Alt+Delete ταυτχρονα και επιλέξτε Επανεκκίνηση απ την πτυσσµενη λίστα του
µενού τερµατισµού.
Ο υπολογιστής επανεκκινείται.

3

Εάν η διαδικασία δεν φέρει αποτέλεσµα, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί λειτουργίας επί τέσσερα
δευτερλεπτα ή περισστερο, για να θέσετε τον υπολογιστή εκτς λειτουργίας.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων των εξωτερικών οθονών
∆εν µπορώ να χρησιµοποιήσω τη λειτουργία Plug and Display (Σύνδεση και
προβολή)
Ανάλογα µε την εξωτερική οθνη ή µε τον τρπο συνδέσεως της, η λειτουργία Plug and Display (Σύνδεση και προβολή)
µπορεί να µην είναι διαθέσιµη.
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα Fn+F7 για να επιλέξετε τον προορισµ εξδου.

Η ταυτχρονη εµφάνιση του περιεχοµένου σε δύο ή περισστερες οθνες δεν είναι
δυνατή
∆εν µπορείτε να εµφανίσετε ταυτχρονα το περιεχµενο σε πολλαπλές εξωτερικές οθνες.
Επιλέξτε µία απ τις εξωτερικές οθνες.
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Η εικνα στην εξωτερική οθνη µε τη θύρα DVI-D δεν είναι σωστή (σειρά VGN-A)
Ανατρέξτε στο τυπωµένο Εγχειρίδιο αντιµετώπισης προβληµάτων πρώτα για να λύσετε το πρβληµα. Εάν το
πρβληµα παραµένει, προχωρήστε ως εξής:
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εµφάνιση και Θέµατα.

3

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Οθ νη.
Εµφανίζεται το παράθυρο Ιδι τητες: Οθ νη.

4

Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις.

5

Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρηµένους.
Εµφανίζεται το παράθυρο ιδιοτήτων.

6

Κάντε κλικ στο Επιλογές.

7

Βεβαιωθείτε τι το κουµπί για την επιλογή Alternate DVI operational mode έχει επιλεχθεί. Εάν χι, κάντε κλικ να
τσεκάρετε το κουµπί.

8

Κάντε κλικ να τσεκάρετε το κουµπί για Reduce DVI frequency on high-resolution displays.
Εµφανίζεται ένα παράθυρο µε προειδοποιητικ µήνυµα.

9

Κάντε κλικ στο Ναι.

10 Κάντε κλικ στο Ναι ακµη µία φορά.
!
Κάντε κλικ να τσεκάρετε το παραπάνω κουµπί µνο εάν η εικνα στην εξωτερική οθνη µε τη θύρα DVI-D δεν είναι σωστή ταν χρησιµοποιούνται οι
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.
Η εξωτερική οθνη µε τη θύρα DVI-D δεν δείχνει την οθνη εκκίνησης και την οθνη ρύθµισης του BIOS κατά την εκκίνηση. Για να αλλάξετε τις
ρυθµίσεις BIOS, χρησιµοποιήστε την οθνη του υπολογιστή σας.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων ήχου (ηχείο)
Απ τα ηχεία δεν ακούγεται ήχος
❑ Σειρά VGN-A
❑ Τα ενσωµατωµένα ηχεία µπορεί να έχουν απενεργοποιηθεί (η ένδειξη "Χωρίς ήχο" % είναι αναµµένη). Πατήστε
το κουµπί Χωρίς ήχο για να ανάψετε τα ηχεία.
❑ Η ένταση του ήχου των ηχείων ενδέχεται να έχει ρυθµιστεί στην ελάχιστη τιµή. Πατήστε το κουµπί Αύξηση
έντασης να αυξήσετε την ένταση.
❑ Σειρά VGN-FS
❑ Τα ενσωµατωµένα ηχεία µπορεί να είναι εκτς λειτουργίας. Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F2 ή το κουµπί S1
(προεπιλεγµένη ανάθεση) για να ενεργοποιήσετε τα ηχεία.
❑ Η ένταση του ήχου των ηχείων ενδέχεται να έχει ρυθµιστεί στην ελάχιστη τιµή. Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F4 και
στη συνέχεια το πλήκτρο M or , ή συνεχίστε να πιέζετε τα πλήκτρα Fn+F4 για να αυξήσετε την ένταση
του ήχου.
❑ Εάν χρησιµοποιείτε εξωτερικά ηχεία, βεβαιωθείτε τι τα ηχεία είναι συνδεδεµένα σωστά και τι η ένταση του ήχου
είναι ανεβασµένη. Εάν τα ηχεία διαθέτουν κουµπί σίγασης, βεβαιωθείτε τι είναι κλειστ. Εάν τα ηχεία
λειτουργούν µε µπαταρίες, βεβαιωθείτε τι οι µπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και τι είναι φορτισµένες.
❑ Εάν έχετε συνδέσει καλώδιο ήχου στην υποδοχή των ακουστικών, αποσυνδέστε το καλώδιο.
❑ Εάν ο υπολογιστής σας τροφοδοτείται µε µπαταρία, ελέγξτε τι η συστοιχία µπαταρίας είναι σωστά τοποθετηµένη
και φορτισµένη.
❑ Εάν χρησιµοποιείτε κάποια εφαρµογή που διαθέτει δυναττητα ελέγχου του ήχου, ελέγξτε εάν η ένταση του ήχου
είναι ανεβασµένη.
❑ Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της έντασης του ήχου µέσα απ τα Windows.

n N
197
Αντιµετώπιση προβληµάτων

Αντιµετώπιση προβληµάτων ήχου (µικρφωνο)
Το µικρφωνο δεν λειτουργεί
Εάν χρησιµοποιείτε εξωτερικ µικρφωνο, βεβαιωθείτε τι το µικρφωνο είναι σωστά συνδεδεµένο στην υποδοχή
σύνδεσης µικροφώνου.

Η ένταση του µικροφώνου µου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαµηλή
Προχωρήστε ως εξής για να ρυθµίσετε την ένταση.
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Ήχοι, Οµιλία και Συσκευές ήχου και µετά στο Ήχοι και Συσκευές αναπαραγωγής.

3

Κάντε κλικ στο Ένταση κάτω απ το Εγγραφή ήχων στην καρτέλα Ήχος.

4

Ελέγξτε εάν το πλαίσιο ελέγχου Επιλογή για το Μπαλάνς µικροφώνου είναι επιλεγµένο. Εάν χι, κάντε κλικ στο
πλαίσιο ελέγχου.

5

Μετακινήστε τον ολισθητήρα επάνω ή κάτω για ρύθµιση της έντασης.

6

Εάν η ένταση είναι ακµη πολύ υψηλή ή χαµηλή, επιλέξτε Σύνθετα στοιχεία ελέγχου απ το µενού Επιλογές.
Το κουµπί Για προχωρηµένους εµφανίζεται στην επιλογή Μπαλάνς µικροφώνου.

7

Κάντε κλικ στο κουµπί Για προχωρηµένους και επιλέξτε/αποεπιλέξτε το Ενίσχυση µικροφώνου
ή Ενεργοποίηση 20dB Gain κάτω απ το Άλλα στοιχεία ελέγχου για να ρυθµίσετε την ένταση.
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Μνο ο ήχος του αριστερού καναλιού εγγράφεται µε µονοφωνικ µικρφωνο
(σειρά VGN-A)
Προχωρήστε ως εξής για να αλλάξετε την ρύθµιση του καναλιού ήχου.
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Ήχοι, Οµιλία και Συσκευές ήχου και µετά στο Ήχοι και Συσκευές αναπαραγωγής.

3

Κάντε κλικ στο Ένταση κάτω απ το Εγγραφή ήχων στην καρτέλα Ήχος.

4

Επιλέξτε Σύνθετα στοιχεία ελέγχου απ το µενού Επιλογές.
Το κουµπί Για προχωρηµένους εµφανίζεται στην επιλογή Μπαλάνς µικροφώνου.

5

Κάντε κλικ στο κουµπί Για προχωρηµένους και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μονοφωνικ µικρ φωνο κάτω απ το
Άλλα στοιχεία ελέγχου.
!
Αυτή η ρύθµιση του καναλιού ήχου εφαρµζεται µνο σε εγγραφή ήχου µε µικρφωνο.

∆εν πραγµατοποιείται εγγραφή στερεοφωνικού ήχου µε στερεοφωνικ µικρφωνο
(σειρά VGN-A)
Προχωρήστε ως εξής για να αλλάξετε την ρύθµιση του καναλιού ήχου.
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.
Εµφανίζεται το παράθυρο Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο Ήχοι, Οµιλία και Συσκευές ήχου και µετά στο Ήχοι και Συσκευές αναπαραγωγής.

3

Κάντε κλικ στο Ένταση κάτω απ το Εγγραφή ήχων στην καρτέλα Ήχος.

4

Επιλέξτε Σύνθετα στοιχεία ελέγχου απ το µενού Επιλογές.
Το κουµπί Για προχωρηµένους εµφανίζεται στην επιλογή Μπαλάνς µικροφώνου.

5

Κάντε κλικ στο κουµπί Για προχωρηµένους και αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μονοφωνικ µικρ φωνο κάτω απ
το Άλλα στοιχεία ελέγχου.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων δισκετών
Η µονάδα δισκέτας USB δεν µπορεί να γράψει σε δισκέτα
❑ Η δισκέτα έχει προστασία εγγραφής. Απενεργοποιήστε τη προστασία εγγραφής ή χρησιµοποιήστε µια δισκέτα που
δεν έχει προστασία εγγραφής.
❑ Βεβαιωθείτε τι η δισκέτα είναι σωστά τοποθετηµένη µέσα στη µονάδα.
❑ Η δισκέτα µπορεί να είναι κατεστραµµένη. Τοποθετήστε µια άλλη δισκέτα.

Η προαιρετική µονάδα δισκέτας USB δεν αναγνωρίζεται ως µονάδα A
Ανάθεση της δισκέτας στη µονάδα A
1

Θέστε το σύστηµα σε λειτουργία.

2

Συνδέστε τη µονάδα δισκέτας.

3

Επιλέξτε Πίνακα Ελέγχου απ το µενού Έναρξη.

4

Κάντε κλικ στο Επιδ σεις και Συντήρηση.

5

Κάντε κλικ στο Σύστηµα.

6

Επιλέξτε τη καρτέλα Υλικ και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ∆ιαχείριση συσκευών.

7

Επιλέξτε το Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) και στη συνέχεια επιλέξτε το Y-E Data USB Floppy.

8

Απ το µενού Ενέργεια κάντε κλικ στο Κατάργηση εγκατάστασης.

9

Εξακολουθήστε να κάνετε κλικ στο OK έως του εµφανιστεί το µήνυµα Επιβεβαίωση διαγραφής συσκευής.

10 Επιλέξτε το Ανίχνευση για αλλαγές υλικού απ το µενού Ενέργεια.
H µονάδα δισκέτας αναγνωρίζεται ως µονάδα Α.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων εκτυπωτών
❑ Βεβαιωθείτε τι ο οδηγς εκτυπωτή υποστηρίζει Windows XP.
Ρωτήστε τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας εάν ο οδηγς του υποστηρίζει Windows XP.
❑ Η θύρα εκτυπωτή
στο θυροσυνδετικ είναι εσωτερικά συνδεδεµένη στο USB. Εάν ο εκτυπωτής σας είναι
συνδεδεµένος στη θύρα του εκτυπωτή στο θυροσυνδετικ, προχωρήστε ως ακολούθως για να ελέγξετε τις
ρυθµίσεις της θύρας εκτυπωτή.
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εκτυπωτές και άλλο υλικ .

3

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εκτυπωτές και φαξ.

4

Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή για να επιλέξτε Ιδι τητες.

5

Κάντε κλικ στην καρτέλα Θύρες.

6

Ελέγξτε εάν το πλαίσιο ελέγχου για το USB001 είναι επιλεγµένο. Εάν είναι επιλεγµένο άλλο πλαίσιο ελέγχου,
κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για το USB001.

7

Κάντε κλικ στο OK.

Εάν η παραπάνω διαδικασία δεν λειτουργεί, κάντε δεξι κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε "∆ιαγραφή" στο
παράθυρο στο βήµα 3 παραπάνω για να διαγράψετε τον εκτυπωτή. Μετά εγκαταστήστε τον οδηγ του
εκτυπωτή, πάλι.
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❑ Εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει λειτουργίες επικοινωνίας δύο διευθύνσεων, η απενεργοποίηση των λειτουργιών
στον υπολογιστή σας µπορεί να κάνει δυνατή την εκτύπωση. Προχωρήστε ως ακολούθως:
1

Kάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στον Πίνακα Ελέγχου.

2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εκτυπωτές και άλλο υλικ .

3

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εκτυπωτές και φαξ.

4

Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή για να επιλέξτε Ιδι τητες.

5

Κάντε κλικ στην καρτέλα Θύρες.

6

Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποστήριξης αµφίδροµης επικοινωνίας για να το αποεπιλέξετε.

7

Κάντε κλικ στο OK.

!
Αυτή η αλλαγή στις ρυθµίσεις θα απενεργοποιήσει τις λειτουργίες αµφίδροµης επικοινωνίας του εκτυπωτή σας, πως µεταφορά δεδοµένων,
παρακολούθηση κατάστασης και αποµακρυσµένος πίνακας.

❑ Ελέγξτε τις φυσικές συνδέσεις µεταξύ του υπολογιστή και εκτυπωτή, του προσαρµογέα εναλλασσµενου
ρεύµατος και του καλωδίου ρεύµατος, του καλωδίου ρεύµατος και του ακροδέκτη εναλλασσµενου ρεύµατος, και
µετά επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων συσκευών i.LINK
∆εν δηµιουργείται σύνδεση i.LINK µεταξύ δύο υπολογιστών VAIO
❑ Για να µπορέσετε να συνδέσετε τους δύο υπολογιστές πρέπει να έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή σας ως χρήστης
µε δικαιώµατα διαχειριστή.
❑ Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο i.LINK.
❑ Εάν εξακολουθείτε να µην έχετε σύνδεση µετά απ λίγο, επανεκκινήστε και τους δύο υπολογιστές.
❑ Εάν κάποιος απ τους δύο υπολογιστές έχει µλις επανέλθει απ κατάσταση εξοικονµησης ενέργειας, είναι
πιθαν να επηρεαστεί η σύνδεση. Σε αυτήν τη περίπτωση, φροντίστε να εκτελέσετε πλήρη επανεκκίνηση πριν
τους συνδέσετε.

Κατά την εγγραφή εικνων σε συσκευή ψηφιακού βίντεο µε χρήση της εφαρµογής
DVgate Plus, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος
❑ Κλείστε λες τις ανοιχτές εφαρµογές και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Η συχνή εγγραφή εικνων σε µια
συσκευή ψηφιακού βίντεο µε χρήση της εφαρµογής DVgate Plus προκαλεί µερικές φορές αυτ το σφάλµα.
❑ Η συσκευή ψηφιακού βίντεο που έχετε στην κατοχή σας θα πρέπει να έχει υποδοχή DV In/Out για να µπορεί να
µεταφέρει αρχεία στη συσκευή ψηφιακού βίντεο.

Η χρήση ψηφιακών συσκευών είναι αδύνατη
❑ Ελέγξτε εάν η συσκευή ψηφιακού βίντεο λειτουργεί και εάν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεµένα.
❑ Εάν χρησιµοποιείτε πολλές συσκευές i.LINK, ο συνδυασµς των συνδεδεµένων συσκευών µπορεί να προκαλέσει
ασταθή λειτουργία. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, θέστε εκτς λειτουργίας λες τις συνδεδεµένες συσκευές και
αποσυνδέστε τις συσκευές που δεν χρησιµοποιούνται. Ελέγξτε τη σύνδεση και, στη συνέχεια, θέστε τις συσκευές
σε λειτουργία.
❑ Συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιµοποιείτε καλώδια i.LINK της Sony, καθώς η χρήση καλωδίων άλλων κατασκευαστών
µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στις συσκευές i.LINK.
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Επιλογές υποστήριξης
Αυτή η εντητα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το που µπορείτε να απευθύνετε τις απορίες σας σχετικά µε τον
υπολογιστή VAIO.

Πληροφορίες υποστήριξης της Sony
Ανατρέξτε στις εξής πηγές για απαντήσεις στις ερωτήσεις που παρέχονται στη συνέχεια.
Ανατρέξτε στην εντητα Τεκµηρίωση (σελίδα 8) για λεπτοµέρειες σχετικά µε την έντυπη και την ηλεκτρονική
τεκµηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας, καθώς και για περαιτέρω πηγές αναφοράς.
❑ Μεταβείτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας που συνοδεύουν το λογισµικ, για οδηγίες χρήσης του λογισµικού.
❑ Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης πατώντας το πλήκτρο F1.
❑ Ιστοθέση VAIO-Link: εάν αντιµετωπίζετε οποιοδήποτε πρβληµα µε τον υπολογιστή σας, µπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοθέση VAIO-Link για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: Το αλληλεπιδραστικ µέρος της ιστοθέσης µας http://www.vaio-link.com σας επιτρέπει να επικοινωνείτε
µε την ειδική οµάδα υποστήριξης της εταιρείας µας. Χρησιµοποιώντας έναν προσωπικ λογαριασµ, µπορείτε να
υποβάλλετε εύκολα τις απορίες σας σχετικά µε τεχνικά θέµατα.
❑ Τηλεφωνική υποστήριξη απ τη VAIO-Link: Προτού επικοινωνήσετε τηλεφωνικά µε την υπηρεσία VAIO-Link,
προσπαθήστε να επιλύσετε το πρβληµα ανατρέχοντας στην ηλεκτρονική και έντυπη τεκµηρίωση.
❑ Επισκεφθείτε τις άλλες ιστοθέσεις της Sony:
❑ www.club-vaio.com εάν επιθυµείτε να µάθετε περισστερα σχετικά µε το σύστηµα VAIO και να γίνετε µέλος της
αναπτυσσµενης κοιντητας VAIO.
❑ www.sonystyle-europe.com για αγορές µέσω του ∆ιαδικτύου.
❑ www.sony.net για άλλα προϊντα της Sony.

✍

Για να έχετε πρσβαση στις δυναττητες που περιγράφονται σε αυτ το σηµείο πρέπει να εγκαταστήσετε µια σύνδεση µε το Internet.
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e-Support
Τι είναι η υπηρεσία e-Support;
Εάν έχετε ερευνήσει στα εγχειρίδια χρήσης µας και στην ιστοθέση µας (www.vaio-link.com), αλλά δεν έχετε βρει
απάντηση σε κάποια απορία ή κάποιο ζήτηµα, ττε η υπηρεσία e-Support αποτελεί την ιδανική λύση για εσάς!
Η ηλεκτρονική πύλη e-Support είναι µια αλληλεπιδραστική ιστοθέση, στην οποία µπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε
ερώτηµα σχετικά µε κάποια τεχνικ θέµα που αφορά τον υπολογιστή VAIO και να λάβετε απαντήσεις απ την ειδική
οµάδα υποστήριξης της υπηρεσίας µας.
Κάθε ερώτηµα που υποβάλλεται θα λαµβάνει ένα µοναδικ "αριθµ περίπτωσης" για διασφάλιση οµαλής επικοινωνίας
ανάµεσα σε εσάς και στην οµάδα ηλεκτρονικής υποστήριξης.

Ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει την υπηρεσία e-Support;
<λοι οι εγγεγραµµένοι αγοραστές υπολογιστών VAIO, στους οποίους επιτρέπεται να έχουν απεριριστη πρσβαση
στην ηλεκτρονική πύλη της υπηρεσίας VAIO-Link e-Support.

Πώς µπορώ να έχω πρσβαση στην πύλη e-Support;
<ταν καταχωρίσετε τον υπολογιστή VAIO στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Club-VAIO (www.club-vaio.com), θα
λάβετε αυτµατα ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τη διεύθυνση για την ηλεκτρονική πύλη e-Support, τον
προσωπικ σας κωδικ πελάτη και µερικές βασικές επεξηγήσεις κάποιες ώρες αργτερα.
Εσείς το µνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε τον λογαριασµ σας κάνοντας κλικ στη σύνδεση που
υπάρχει στο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Είστε πλέον έτοιµοι να υποβάλετε το πρώτο σας ερώτηµα!
Μπορείτε να προσπελάσετε την ηλεκτρονική πύλη e-Support απ οποιονδήποτε υπολογιστή που διαθέτει ενεργή
σύνδεση στο Internet.
Στην ηλεκτρονική πύλη e-Support υπάρχει διαθέσιµο ένα πλήρες αρχείο βοήθειας, το οποίο θα σας βοηθήσει στη
χρήση της υπηρεσίας e-Support.
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Μπορώ να υποβάλλω ερωτήµατα στη µητρική µου γλώσσα;
Αφού η αλληλεπίδραση µε τη οµάδα e-Support πραγµατοποιείται µέσω µιας πύλης, η οποία σας συνδέει απευθείας µε
την κεντρική µας βάση δεδοµένων, η υπηρεσία e-Support δέχεται και απαντά µνον σε ερωτήµατα που υποβάλλονται
στα Aγγλικά.

Μπορώ να υποβάλλω τα ερωτήµατά µου οποιαδήποτε στιγµή επιθυµώ;
Ναι, µπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήµατά σας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας, αλλά
να έχετε υπψη σας τι η οµάδα ηλεκτρονικής υποστήριξης επεξεργάζεται τις απορίες σας απ ∆ευτέρα έως
Παρασκευή µεταξύ των ωρών 8 πµ και 6 µµ.

Υπάρχει κάποια χρέωση για τη χρήση της υπηρεσίας e-Support;
<χι, αυτή είναι µια εντελώς δωρεάν υπηρεσία η οποία παρέχεται σε λους τους εγγεγραµµένους πελάτες των
υπολογιστών VAIO!
Πώς θα γνωρίζω εάν η οµάδα e-Support έχει ασχοληθεί µε το ερώτηµα/ζήτηµα που έχω υποβάλει;
Μλις η οµάδα e-Support διαχειριστεί τη υπθεσή σας, θα λάβετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το οποίο
θα σας ενηµερώνει τι η υπθεσή σας έχει ενηµερωθεί.
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Εµπορικά σήµατα
Τα Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter,
PictureGear Studio, Prepare your VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit
Components, VAIO Launcher, VAIO Media, VAIO Power Management, Image Converter, VAIO Zone, VAIO Update,
Memory Stick, το λογτυπο Memory Stick, VAIO και το λογτυπο VAIO αποτελούν εµπορικά σήµατα της εταιρείας
Sony Corporation.
Τα Intel, Pentium, και Intel SpeedStep είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Intel Corporation.
Τα Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP
Home Edition, MS Works 8.0, Microsoft Office 2003 SBE Trial version και το λογτυπο Windows είναι εµπορικά σήµατα
ή σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Το i.LINK είναι εµπορικ σήµα της Sony, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για να προσδιορίσει τι κάποιο προϊν
διαθέτει σύνδεση IEEE1394.
Τα Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe
Premiere Standard και Adobe Photoshop Elements είναι εµπορικά σήµατα της εταιρείας Adobe Systems Incorporated.
Το MoodLogic είναι εµπορικ σήµα της εταιρείας MoodLogic, Inc.
Τα Norton Internet Security 2005 και Norton Password Manager 2004 είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της
εταιρείας Symantec Corporation.
Το RecordNow! είναι εµπορικ σήµα της εταιρείας Sonic.
Το WinDVD for VAIO είναι εµπορικ σήµα της εταιρείας InterVideo, Inc.
Το Sun Java VM είναι εµπορικ σήµα της εταιρείας Sun Microsystems, Inc.
To Google Toolbar είναι εµπορικ σήµα της Google.
Το Yahoo! Messenger είναι εµπορικ σήµα της Yahoo!.
To SafeGuard PrivateDisk είναι εµπορικ σήµα της Utimaco Software.
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To My Club VAIO χρησιµοποιεί το λογισµικ Macromedia Flash™ Player της Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003
Macromedia, Inc. Με την επιφύλαξη παντς δικαιώµατος. Το Macromedia και το Flash είναι εµπορικά σήµατα της
Macromedia, Inc.
Το λεκτικ σήµα Bluetooth και τα αντίστοιχα λογτυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών
απ την Sony Corporation γίνεται βάσει αδείας. Άλλα εµπορικά σήµατα και επωνυµίες είναι αυτά των αντίστοιχων
κατχων τους.
<λες οι υπλοιπες ονοµασίες συστηµάτων, προϊντων και υπηρεσιών είναι εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων
κατχων τους. Στο παρν εγχειρίδιο δεν εµφανίζονται τα σύµβολα ™ ή ®.
Οι προδιαγραφές υπκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. <λα τα υπλοιπα εµπορικά σήµατα είναι
εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων κατχων τους.
Aνατρέξτε στο έντυπο φύλλο Προδιαγραφών για να δείτε τι λογισµικ είναι διαθέσιµο για το µοντέλο σας.

