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∆ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω
∆ήλωση
© 2003 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη παντ ς δικαιώµατος.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η µετάφραση ή η µετατροπή σε οποιαδήποτε αναγνώσιµη απ µηχανήµατα µορφή, ολ κληρου ή
µέρους του παρ ντος εγχειριδίου, καθώς και του λογισµικού που περιγράφεται σε αυτ , χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση.
Η εταιρεία Sony Corporation δεν παρέχει καµία εγγύηση αναφορικά µε το παρ ν εγχειρίδιο, το λογισµικ ή οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία που περιέχεται σε αυτ και δια του παρ ντος αποποιείται κάθε έµµεση εγγύηση ή εµπορευσιµ τητα ή καταλληλ τητα
για κάποιον συγκεκριµένο σκοπ σε ,τι αφορά το παρ ν εγχειρίδιο, το λογισµικ ή άλλες σχετικές πληροφορίες. Η εταιρεία Sony
Corporation δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε συµπτωµατική, παρεπ µενη ή ειδική βλάβη είτε αυτή προκύπτει εκ
συµβάσεων, αδικοπραξίας ή άλλως πως, εγειρ µενη απ ή σε σχέση µε το παρ ν εγχειρίδιο, το λογισµικ ή οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που περιέχονται στο παρ ν ή απ τη χρήση αυτού.
Macrovision: Το προϊ ν 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 µ νον κατ πιν παραχώρησης άδειας χρήσης απ την εταιρεία Macrovision και προορίζεται
αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και άλλες περιορισµένες χρήσεις προβολής, εκτ ς εάν η Macrovision έχει παραχωρήσει άλλου
είδους άδεια. Η αντίστροφη µηχανολογική σχεδίαση και η αποσυναρµολ γηση απαγορεύονται.
Στο παρ ν εγχειρίδιο, τα σύµβολα ™ ή ® δεν χρησιµοποιούνται.
Η εταιρεία Sony Corporation διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το παρ ν εγχειρίδιο οποιαδήποτε χρονική στιγµή, χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση ή τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτ . Το λογισµικ που περιγράφεται στο παρ ν διέπεται απ
τους ρους ανεξάρτητης σύµβασης άδειας χρήσης.
Σηµειώστε τι οι εικ νες που υπάρχουν σε αυτ το εγχειρίδιο δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στο δικ σας µοντέλο. Ανατρέξτε στο
φύλλο Specifications σχετικά µε την ειδική διαµ ρφωση του δικού σας υπολογιστή VAIO.
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ENERGY STAR
Η Sony, ως εταίρος του προγράµµατος ENERGY STAR, έχει διαπιστώσει τι το συγκεκριµένο προϊ ν πληροί τις κατευθυντήριες
οδηγίες απ δοσης ενέργειας ENERGY STAR.
Το πρ γραµµα International ENERGY STAR Office Equipment Program είναι ένα διεθνές πρ γραµµα το οποίο προωθεί την
εξοικον µηση ενέργειας κατά τη χρήση υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών γραφείου. Το πρ γραµµα υποστηρίζει την
ανάπτυξη και διάδοση προϊ ντων 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 προϊ ντα που
αποτελούν στ χο του προγράµµατος είναι οι συσκευές γραφείου πως οι υπολογιστές, οι οθ νες, οι εκτυπωτές, οι συσκευές φαξ
και τα φωτοτυπικά µηχανήµατα. Τα πρ τυπα και τα λογ τυπα 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.

Αρχείο κατχου
Ο αριθµ ς µοντέλου και ο σειριακ ς αριθµ ς αναγράφονται στο κάτω µέρος του υπολογιστή Sony που κατέχετε. Σηµειώστε τους
αριθµούς και αναφέρετέ τους εάν επικοινωνήσετε µε την υπηρεσία VAIO-Link. ∆είτε επίσης το έντυπο Specifications.
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Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικά
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Μην ανοίγετε τη συσκευή, για οποιοδήποτε λ γο, δι τι θα µπορούσαν να προκληθούν βλάβες οι οποίες δεν
καλύπτονται απ την εγγύηση.
Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, µην ανοίγετε το περίβληµα. Να αναθέτετε τις εργασίες σέρβις
αποκλειστικά σε εξειδικευµένο τεχνικ προσωπικ .
Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, µην εκθέτετε τον υπολογιστή VAIO στη βροχή ή σε υγρασία.
Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε διαρροή αερίου, µην χρησιµοποιήσετε το µ ντεµ ή κάποιο
τηλέφωνο που βρίσκεται κοντά στο σηµείο της διαρροής.
Μην χρησιµοποιείτε το µ ντεµ κατά τη διάρκεια σφοδρής ηλεκτρικής καταιγίδας.
Για να αντικαταστήσετε την εφεδρική µπαταρία, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Sony.
Προτού συνδέσετε κάποια περιφερειακή συσκευή, θέστε τον υπολογιστή και την περιφερειακή συσκευή
εκτ ς λειτουργίας.
Συνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος µ νον αφού πρώτα έχετε συνδέσει λα τα υπ λοιπα καλώδια.
Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία µ νον αφού πρώτα θέσετε εκτ ς λειτουργίας λες τις
περιφερειακές συσκευές.
Μην µετακινείτε τον υπολογιστή εν σω το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση Standby.
Οι µαγνητικές ιδι τητες ορισµένων αντικειµένων µπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη µονάδα
σκληρού δίσκου. Μπορούν να διαγράψουν τα δεδοµένα του σκληρού δίσκου και να προκαλέσουν βλάβη
στον υπολογιστή. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή κοντά ή επάνω σε αντικείµενα που παράγουν
µαγνητικά πεδία, κυρίως:
❑ Συσκευές τηλε ρασης
❑ Ηχεία
❑ Μαγνήτες και µαγνητικά βραχι λια.
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Ήχος/εικνα
❑

Εάν η συσκευή αυτή τοποθετηθεί κοντά σε εξοπλισµ που εκπέµπει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία,
ενδέχεται να προκληθεί παραµ ρφωση του ήχου και της εικ νας.

Συνδεσιµτητα
❑
❑
❑
❑

❑
❑

Ποτέ µην εγκαθιστάτε µ ντεµ ή τηλεφωνικά καλώδια κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων µε κεραυνούς.
Ποτέ µην εγκαθιστάτε πρίζες τηλεφώνου σε σηµεία µε υγρασία, εκτ ς και αν η πρίζα είναι ειδικά
σχεδιασµένη για χώρους µε υγρασία.
Προσέξτε ιδιαίτερα ταν εγκαθιστάτε ή αλλάζετε τηλεφωνικές γραµµές.
Να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας µ νον µε το παρεχ µενο τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος.
Για να διακ ψετε εντελώς την παροχή ρεύµατος στον υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το τροφοδοτικ απ
την πρίζα.
Χρησιµοποιήστε πρίζα µε εύκολη πρ σβαση.
Ποτέ µην αγγίζετε µη µονωµένα καλώδια τηλεφώνου ή ακροδέκτες, εκτ ς και αν η τηλεφωνική γραµµή
είναι αποσυνδεδεµένη απ το τηλεφωνικ δίκτυο.
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Πληροφορίες περί των κανονισµών
Η εταιρεία Sony δια του παρ ντος δηλώνει τι το συγκεκριµένο προϊ ν πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (Οδηγία περί ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού).

∆ήλωση συµµ ρφωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στ χο την ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην εσωτερική αγορά και την αποτροπή δηµιουργίας
τεχνικών φραγµών στο εµπ ριο. Αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσµα την έκδοση απ την Ε.Ε. αρκετών Οδηγιών, µε τις οποίες
ζητείται απ τους κατασκευαστές να παράγουν προϊ ντα που πληρούν κάποια βασικά πρ τυπα. Οι κατασκευαστές είναι
υποχρεωµένοι να επισηµαίνουν τα προϊ ντα τους µε το σύµβολο "CE", καθώς και να συντάσσουν “∆ήλωση συµµ ρφωσης” (DoC).
Η ∆ήλωση συµµ ρφωσης προορίζεται κυρίως για τις αρχές ελέγχου της αγοράς ως απ δειξη τι τα προϊ ντα ικανοποιούν τα
απαιτούµενα πρ τυπα. Επιπλέον, η εταιρεία Sony για την εξυπηρέτηση των πελατών της, διαθέτει αυτές της ∆ηλώσεις
συµµ ρφωσης της Ε.Ε. στην τοποθεσία στον Παγκ σµιο Ιστ , στη διεύθυνση http://www.compliance.sony.de.
Μπορείτε να αναζητήσετε λες τις ∆ηλώσεις συµµ ρφωσης που υπάρχουν διαθέσιµες για ένα συγκεκριµένο προϊ ν,
πληκτρολογώντας το νοµα του µοντέλου στο πλαίσιο αναζήτησης. Θα εµφανιστεί ένας κατάλογος των σχετικών εντύπων, τον
οποίον µπορείτε να µεταφορτώσετε. Σηµειώστε τι ο αριθµ ς των διαθέσιµων δηλώσεων εξαρτάται απ τον αριθµ των οδηγιών
της Ε.Ε.και τις προδιαγραφές του κάθε προϊ ντος.
Το προϊ ν αυτ πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων EN 55022 Κατηγορίας B και EN 55024 σχετικά µε τις εξής εφαρµογές: οικιακή,
επαγγελµατική και ελαφράς βιοµηχανίας.
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και διαπιστώθηκε τι πληροί τα ρια που καθορίζονται απ την οδηγία περί ηλεκτροµαγνητικής
συµβατ τητας (EMC), σχετικά µε τη χρήση καλωδίων σύνδεσης µε µήκος µικρ τερο απ 3 µέτρα.
Προτού ενεργοποιήσετε το ενσωµατωµένο µ ντεµ, διαβάστε το φυλλάδιο Modem Regulations.
Η µονάδα του οπτικού δίσκου έχει ταξινοµηθεί ως προϊ ν λέιζερ CLASS 1 και πληροί το πρ τυπο EN 60825-1 σχετικά µε την
ασφάλεια προϊ ντων λέιζερ. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά απ εξουσιοδοτηµένους
τεχνικούς της Sony. Η ακατάλληλη επισκευή και χρήση µπορούν να δηµιουργήσουν κινδύνους σχετικά µε την ασφάλεια.

CLASS 1
LASER PRODUCT
TO EN 60825-1
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Απρριψη των µπαταριών ιντων λιθίου
❑
❑

❑

❑
❑
❑
❑

Μην χρησιµοποιείτε µπαταρίες ι ντων λιθίου που είναι φθαρµένες ή εµφανίζουν διαρροή υγρών.
Να τις απορρίπτετε αµέσως και µε τον κατάλληλο τρ πο στο τέλος της διάρκειας της ζωής τους.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η µπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε την µπαταρία µ νο µε
µπαταρία του ιδίου ή αντίστοιχου τύπου µε αυτ ν που συνιστά ο κατασκευαστής. Απορρίψτε τις
χρησιµοποιηµένες µπαταρίες, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Εάν η µπαταρία που έχει τοποθετηθεί σε αυτή τη συσκευή υποστεί ακατάλληλη χρήση, υπάρχει κίνδυνος
πρ κλησης πυρκαγιάς ή χηµικού εγκαύµατος. Μην την αποσυναρµολογήσετε, µην την εκθέσετε σε
θερµοκρασίες υψηλ τερες απ 60°C και µην την αποτεφρώσετε.
Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες αµέσως και µε τον κατάλληλο τρ πο.
Να φυλάσσεται µακριά απ τα παιδιά.
Σε ορισµένες περιοχές ενδέχεται να απαγορεύεται η απ ρριψη των µπαταριών ι ντων λιθίου µαζί µε τα
οικιακά ή επαγγελµατικά απορρίµµατα.
Χρησιµοποιήστε το δηµ σιο σύστηµα συλλογής.

Απρριψη της εσωτερικής εφεδρικής µπαταρίας της µνήµης
❑

❑
❑
❑
❑

Ο υπολογιστής σας διαθέτει µια εσωτερική εφεδρική µπαταρία για τη µνήµη, η οποία κανονικά δεν θα
χρειαστεί να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊ ντος. Για την αντικατάσταση αυτής της
µπαταρίας, απευθυνθείτε στην υπηρεσία VAIO-Link.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η µπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά.
Να την απορρίπτετε µε τον κατάλληλο τρ πο στο τέλος της διάρκειας της ζωής της.
Σε ορισµένες περιοχές ενδέχεται να απαγορεύεται η απ ρριψη των µπαταριών ι ντων λιθίου, καθώς και
άλλων µη επικίνδυνων µπαταριών, µαζί µε τα οικιακά ή τα επαγγελµατικά απορρίµµατα.
Χρησιµοποιήστε το δηµ σιο σύστηµα συλλογής.
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Καλωσήρθατε
Συγχαρητήρια για την αγορά εν ς υπολογιστή Sony VAIO. Η Sony έχει συνδυάσει την αιχµή της τεχνολογίας
σον αφορά τον ήχο, το βίντεο, το υπολογιστικ σύστηµα και τις επικοινωνίες, προκειµένου να σας παρέχει
έναν υπερσύγχρονο προσωπικ υπολογιστή.
Οι βασικ τερες δυνατ τητες που σας παρέχονται είναι:
❑ Εξαιρετική απ δοση.
❑ ∆υνατ τητα µεταφοράς – Η επαναφορτιζ µενη µπαταρία παρέχει τη δυνατ τητα χρήσης επί ώρες, χωρίς
να είναι ο υπολογιστής συνδεδεµένος στην πρίζα.
❑ Ποιοτικ ς ήχος και εικ να Sony – Μια υψηλής ανάλυσης οθ νη LCD σάς παρέχει τη δυνατ τητα να
εκµεταλλευτείτε τις σύγχρονες προηγµένες εφαρµογές πολυµέσων, τα παιχνίδια και τα προγράµµατα που
αφορούν την ψυχαγωγία.
❑ ∆υνατ τητες πολυµέσων – Απολαύστε δίσκους CD ήχου και εικ νας.
❑ ∆ιασυνδεσιµ τητα – Ο υπολογιστής σας διαθέτει δυνατ τητες διασύνδεσης Ethernet, USB 2.0 (Υψηλής
ταχύτητα/Πλήρης ταχύτητα/Χαµηλή ταχύτητα) και λειτουργίες i.LINK. Το i.LINK είναι µια αµφίδροµη
ψηφιακή διασύνδεση για την ανταλλαγή δεδοµένων. Με το Memory Stick µπορείτε εύκολα να ανταλλάξετε
και να µοιραστείτε ψηφιακά δεδοµένα µε άλλα συµβατά προϊ ντα.
❑ Windows – Στο σύστηµα σας περιλαµβάνεται το λειτουργικ σύστηµα Windows XP Professional ή Home
Edition* της Microsoft µε Service Pack 1.
❑ Επικοινωνία – Μπορείτε να έχετε πρ σβαση σε δηµοφιλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να αποστέλλετε και
να λαµβάνετε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και να προβάλλετε ιστοσελίδες.
❑ Άριστη υποστήριξη πελατών – Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τον υπολογιστή σας,
µπορείτε να αναζητήσετε κάποια λύση στην τοποθεσία VAIO-Link στον Παγκ σµιο Ιστ :
http://www.vaio-link.com

Προτού απευθυνθείτε στην υπηρεσία VAIO-Link, προσπαθήστε να επιλύσετε το πρ βληµα διαβάζοντας
αυτ ν τον οδηγ , το έντυπο Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation
Disc* ή το έντυπο Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO system* ή τα εγχειρίδια και τα
αρχεία βοήθειας, σχετικά µε τα περιφερειακά ή το λογισµικ .
* Ανάλογα το µοντέλο.
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Φάκελος τεκµηρίωσης
Ο φάκελος τεκµηρίωσης που έχετε στην κατοχή σας περιλαµβάνει έντυπα που περιέχουν διάφορες
πληροφορίες, καθώς και οδηγίες χρήσης τις οποίες µπορείτε να διαβάσετε µέσω του υπολογιστή.
Ανάλογα µε το µοντέλο, οι οδηγοί χρήσης περιέχονται στον φάκελο VAIO Info Centre που υπάρχει στον
δίσκο VAIO Recovery and Documentation Disc ή στον σκληρ δίσκο του υπολογιστή σας.

Έντυπο τεκµηρίωσης
❑
❑
❑

❑
❑
❑

Ένα φυλλάδιο Getting Started, στο οποίο περιλαµβάνεται µια σύντοµη περιγραφή των στοιχείων που
υπάρχουν στη συσκευή, καθώς και ο τρ πος µε τον οποίο θα ρυθµίσετε τον υπολογιστή σας.
Ένα φύλλο Specifications, που περιέχει έναν πίνακα προδιαγραφών και έναν κατάλογο των
συνοδευτικών εφαρµογών.
Ένα φυλλάδιο Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc*, στο
οποίο θα βρείτε λύσεις σε συνήθη προβλήµατα, µια επεξήγηση του σκοπού και της χρήσης του δίσκου
VAIO Recovery and Documentation Disc που συνοδεύει τον υπολογιστή σας, καθώς και πληροφορίες
σχετικά µε το VAIO-Link.
Ή:
Ένα φυλλάδιο Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO system*, στο οποίο θα βρείτε λύσεις
σε συνήθη προβλήµατα, µια επεξήγηση για τον τρ πο χρήσης του VAIO hard disk drive recovery και
πληροφορίες για το VAIO-Link.
Τους ρους της Εγγύησης της Sony.
Ένα φυλλάδιο Safety Regulations.
Ένα φυλλάδιο Modem Regulations.

* Ανάλογα το µοντέλο.

Οδηγ ς υλικού

Καλωσήρθατε

n N
9

Τεκµηρίωση σε ηλεκτρονική µορφή
Η τεκµηρίωση που διατίθεται στο VAIO Info Centre περιλαµβάνει τους εξής οδηγούς:
❑ Τον Οδηγ υλικού (αυτ ς ο οδηγ ς),
❑

Τον Οδηγ λογισµικού, ο οποίος περιλαµβάνει σύντοµες περιγραφές των δυνατοτήτων του λογισµικού που
συνοδεύει τα συστήµατα VAIO.

Άλλες πηγές
1
2

Ανατρέξετε στα αρχεία Online Help του λογισµικού που χρησιµοποιείτε για λεπτοµερείς πληροφορίες
σχετικά µε τις δυνατ τητές του, καθώς και τον τρ πο αντιµετώπισης προβληµάτων.
Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.club-vaio.com, για να βρείτε ηλεκτρονικά προγράµµατα εκµάθησης
για το αγαπηµένο σας λογισµικ VAIO.
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Θέµατα εργονοµίας
Ο φορητ ς υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως φορητή συσκευή σε διάφορα περιβάλλοντα.
\ποτε είναι δυνατ ν, θα πρέπει να λαµβάνετε υπ ψιν σας τα παρακάτω θέµατα σχετικά µε τη εργονοµία,
ταν ο υπολογιστής χρησιµοποιείται τ σο ως σταθερ ς σο και ως φορητ ς:

❑

❑

Θέση του υπολογιστή – Τοποθετήστε τον υπολογιστή ακριβώς µπροστά σας (1). Έχετε τους πήχεις σας σε
οριζ ντια 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 τρ πο 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.
Κάθισµα και στάση του σώµατος – Να κάθεστε σε καρέκλα η οποία στηρίζει καλά την πλάτη σας. Ρυθµίστε
το ύψος της καρέκλας, έτσι ώστε τα π δια σας να πατάνε καλά στο δάπεδο. Ένα υποπ διο µπορεί να σας
προσφέρει περισσ τερη άνεση. Να κάθεστε σε χαλαρή, ρθια στάση και να αποφεύγετε να καµπουριάζετε
προς τα εµπρ ς ή να γέρνετε υπερβολικά προς τα πίσω.
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❑

❑

❑

Γωνία θέασης της οθ νης του υπολογιστή – Χρησιµοποιήστε τη δυνατ τητα ρύθµισης της κλίσης της
οθ νης για να βρείτε την καλύτερη θέση. Μπορείτε να περιορίσετε την καταπ νηση των µατιών σας και τη
µυική κούραση ρυθµίζοντας την κλίση της οθ νης στην κατάλληλη θέση. Ρυθµίστε επίσης τη φωτειν τητα
της οθ νης.
Φωτισµ ς – Επιλέξτε µια θέση που δεν δηµιουργούνται λάµψεις και αντανακλάσεις επάνω στην οθ νη
απ παράθυρα ή φώτα. Μην χρησιµοποιείτε άµεσο φως για να αποφύγετε τη δηµιουργία φωτεινών σηµείων
επάνω στην οθ νη. Επίσης, µπορείτε να αγοράσετε βοηθητικά εξαρτήµατα οθ νης τα οποία βοηθούν στη
µείωση των λάµψεων. Ο σωστ ς φωτισµ ς αυξάνει την άνεση µε την οποία εργάζεστε και την
αποδοτικ τητα της εργασίας.
Θέση εξωτερικής οθ νης – \ταν χρησιµοποιείτε εξωτερική οθ νη, τοποθετήστε την σε µια απ σταση απ
που η θέαση να είναι άνετη. Βεβαιωθείτε τι η οθ νη βρίσκεται στο ύψος των µατιών ή ελαφρώς
χαµηλ τερα ταν κάθεστε µπροστά σε αυτήν.
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Χρήση του υπολογιστή VAIO
Αφού διαβάσατε και ακολουθήσατε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται στο έντυπο του οδηγού Getting Started
και του φύλλου Specifications, µπορείτε να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή µε ασφάλεια και
αυτοπεποίθηση.
Συνεχίστε να διαβάζετε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον υπολογιστή VAIO που κατέχετε.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Εντοπισµ ς κουµπιών ελέγχου και υποδοχών σύνδεσης (σελίδα 13)
Σύνδεση σε µια πηγή ρεύµατος. (σελίδα 18)
Εγκατάσταση του υπολογιστή µε χρήση της εφαρµογής Sony Notebook Setup (σελίδα 21)
Αλλαγή του µεγέθους της µνήµης βίντεο (σελίδα 23)
Ασφαλής τερµατισµ ς της λειτουργίας του υπολογιστή (σελίδα 24)
Χρήση του πληκτρολογίου (σελίδα 25)
Χρήση της µονάδας δίσκου (σελίδα 29)
Χρήση της µονάδας δισκέτας (σελίδα 34)
Χρήση καρτών PC (σελίδα 36)
Χρήση του Memory Stick (σελίδα 40)
Χρήση του µ ντεµ (σελίδα 43)
Χρήση των ρυθµίσεων εξοικον µησης ενέργειας (σελίδα 45)
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Εντοπισµς κουµπιών ελέγχου και υποδοχών σύνδεσης
∆εξιά

1

Κουµπί λειτουργίας

/

2

Υποδοχή σύνδεσης DC In

(σελίδα 18)

3

Μονάδα CD-RW/DVD-ROM ή DVD±RW* (σελίδα 29)

4

Υποδοχή µπαταρίας

(σελίδα 19)

* Ανάλογα το µοντέλο. ∆ιαβάστε το έντυπο Specifications για περισσ τερες πληροφορίες.
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Αριστερά

✍

1

2 θύρες USB 2.0
(Υψηλή ταχύτητα/
Πλήρης ταχύτητα/
Χαµηλή ταχύτητα)

(σελίδα 59)

2

Υποδοχή εξ δου AV
(για τηλε ραση και σήµα
line out)

(σελίδα 51)

3

Υποδοχή σύνδεσης
µικροφώνου

(σελίδα 58)

4

Υποδοχή σύνδεσης
ακουστικών

(σελίδα 57)

5

Υποδοχή σύνδεσης
i.LINK

(σελίδα 62)

6

Άνοιγµα εξαερισµού

(σελίδα 14)

7

Υποδοχές κάρτας PC

(σελίδα 36)

8

Υποδοχή Memory Stick

(σελίδα 41)

9

Μονάδα δισκέτας

(σελίδα 34)

Μην καλύπτετε το άνοιγµα εξαερισµού ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία.
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Εµπρς

1

Ενδεικτική λυχνία
ρεύµατος

(σελίδα 27)

2

Ενδεικτική λυχνία
µπαταρίας

(σελίδα 27)

3

Ενδεικτική λυχνία
(σελίδα 27)
µονάδας σκληρού δίσκου

4

Ενδεικτική λυχνία
Num Lock

(σελίδα 27)

5

Ενδεικτική λυχνία
Caps Lock

(σελίδα 27)

6

Ενδεικτική λυχνία
Scroll Lock

(σελίδα 27)

7

Οθ νη LCD

(σελίδα 25)

8

Ηχεία

(σελίδα 25)

9

\νοµα µοντέλου

/

10

Ενδεικτική λυχνία
Memory Stick

(σελίδα 27)

11

Κουµπιά αριστερά/δεξιά

(σελίδα 28)

12

Επιφάνεια αφής

(σελίδα 28)

13

Πληκτρολ γιο

(σελίδα 25)
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Πίσω

(σελίδα 65)

2

Υποδοχή σύνδεσης Ethernet

(σελίδα 65)

1

Υποδοχή σύνδεσης µ ντεµ

(σελίδα 43)

3

Υποδοχή σύνδεσης
οθ νης/VGA

(σελίδα 50)

4

Υποδοχή σύνδεσης εκτυπωτή (σελίδα 60)

5

Άνοιγµα εξαερισµού

(σελίδα 14)

1 Θύρα USB 2.0

(σελίδα 59)

6

(Υψηλή ταχύτητα/Πλήρης
ταχύτητα/Χαµηλή ταχύτητα)
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Κάτω

1

Κουµπί επανεκκίνησης

/

2

Κάλυµµα υποµονάδας µνήµης

(σελίδα 66)

3

Κάλυµµα κάρτας µ ντεµ

/
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Σύνδεση σε µια πηγή ρεύµατος
Ως πηγή ρεύµατος µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είτε τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος είτε
επαναφορτιζ µενη µπαταρία.

Χρήση τροφοδοτικού εναλλασσµενου ρεύµατος
Για να χρησιµοποιήσετε το τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος, προχωρήστε ως εξής:
1
2
3

✍

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοτικού εναλλασσ µενου ρεύµατος (1) στην υποδοχή DC In (2) του
υπολογιστή.
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύµατος (3) στο τροφοδοτικ .
Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύµατος στη πρίζα (4).

Να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας µ νον µε το παρεχ µενο τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος.
Για να διακ ψετε εντελώς την παροχή ρεύµατος στον υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το τροφοδοτικ απ την πρίζα.
Χρησιµοποιήστε πρίζα µε εύκολη πρ σβαση.
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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
Για να τοποθετήσετε την µπαταρία, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1

Ανοίξτε το κάλυµµα της υποδοχής της µπαταρίας.

2
3

Τοποθετήστε την µπαταρία στην υποδοχή του υπολογιστή, έχοντας την ετικέτα στραµµένη προς τα επάνω.
Κλείστε το κάλυµµα της υποδοχής της µπαταρίας, προσέχοντας να ακουστεί ένας ήχος κλικ.

✍

Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος απευθείας στο ρεύµα και στην υποδοχή µπαταρίας υπάρχει τοποθετηµένη
µπαταρία, ο υπολογιστής παίρνει ρεύµα απ την πρίζα.

Φρτιση της µπαταρίας
Για να φορτίσετε την µπαταρία, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2

Συνδέστε το τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος στον υπολογιστή.
Τοποθετήστε την µπαταρία
Η µπαταρία φορτίζεται αυτ µατα (η ενδεικτική λυχνία της µπαταρίας αναβοσβήνει δύο φορές,
καθώς η µπαταρία φορτίζεται).
Ανάλογα µε το µοντέλο του υπολογιστή, αυτ ς µπορεί να διαθέτει µία ή δύο ενδεικτικές λυχνίες µπαταρίας.
Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας µπαταρίας Σηµασία
Αναµµένη

Ο υπολογιστής παίρνει ρεύµα απ την µπαταρία.

Μον ς ρυθµ ς ανάµµατος

Η µπαταρία έχει αποφορτιστεί.

∆ιπλ ς ρυθµ ς ανάµµατος

Η µπαταρία φορτίζεται.

Σβηστή

Ο υπολογιστής παίρνει ρεύµα απ την πρίζα.
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✍

\ταν η µπαταρία εξαντλείται, αναβοσβήνει τ σο η ενδεικτική λυχνία της µπαταρίας σο και η ενδεικτική λυχνία του
ρεύµατος.
Μην αφαιρείτε την µπαταρία απ τον υπολογιστή ταν είναι συνδεδεµένος στο ρεύµα. Η µπαταρία εξακολουθεί να
φορτίζεται εν σω χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή.
Εάν η στάθµη φ ρτισης της µπαταρίας πέσει κάτω απ το 10%, θα πρέπει είτε να συνδέσετε το τροφοδοτικ
εναλλασσ µενου ρεύµατος για να επαναφορτιστεί η µπαταρία είτε να θέσετε τον υπολογιστή εκτ ς λειτουργίας και να
τοποθετήσετε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία.
Η µπαταρία που συνοδεύει τον υπολογιστή σας είναι τύπου ι ντων λιθίου και µπορεί να φορτιστεί οποιαδήποτε στιγµή.
Η φ ρτιση της µπαταρίας ταν είναι µερικώς αποφορτισµένη δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της.
Η ενδεικτική λυχνία της µπαταρίας είναι αναµµένη ταν ο υπολογιστής παίρνει ρεύµα απ την µπαταρία.
\ταν η µπαταρία έχει σχεδ ν εξαντληθεί, αρχίζει να αναβοσβήνει τ σο η ενδεικτική λυχνία της µπαταρίας σο και
εκείνη του ρεύµατος.
Σε σχέση µε ορισµένες εφαρµογές και κάποιες περιφερειακές συσκευές, ο υπολογιστής ενδέχεται να µην µπει σε
τρ πο λειτουργίας Hibernate ακ µα και αν η διάρκεια της µπαταρίας είναι µικρή. Για να αποφύγετε την απώλεια
δεδοµένων ταν χρησιµοποιείτε ως πηγή ενέργειας την µπαταρία, θα πρέπει να αποθηκεύετε συχνά τα δεδοµένα και
να ενεργοποιήσετε ο ίδιος κάποια ρύθµιση διαχείρισης ενέργειας πως Standby Hibernate.
Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος απευθείας στο ρεύµα και στην υποδοχή µπαταρίας υπάρχει τοποθετηµένη
µπαταρία, ο υπολογιστής παίρνει ρεύµα απ την πρίζα.

Αφαίρεση της µπαταρίας
Για να αφαιρέσετε την µπαταρία, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3
4

✍

Θέστε τον υπολογιστή εκτ ς λειτουργίας.
Ανοίξτε το κάλυµµα της υποδοχής της µπαταρίας.
Αφαιρέστε την µπαταρία.
Κλείστε το κάλυµµα της υποδοχής της µπαταρίας.
Εάν αφαιρέσετε την µπαταρία ενώ ο υπολογιστής λειτουργεί και δεν είναι συνδεδεµένος µε το τροφοδοτικ
εναλλασσ µενου ρεύµατος ή ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση Standby, υπάρχει το ενδεχ µενο να έχετε
απώλεια δεδοµένων.
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Εγκατάσταση του υπολογιστή µε χρήση της εφαρµογής Sony Notebook
Setup
Το βοηθητικ πρ γραµµα Sony Notebook Setup σάς επιτρέπει να αναζητήσετε πληροφορίες του συστήµατος,
να καθορίσετε τις προτιµήσεις σας για τη συµπεριφορά του συστήµατος και να ορίσετε έναν κωδικ
πρ σβασης για την προστασία του υπολογιστή VAIO.
Για να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή Sony Notebook Setup, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2

Κάντε κλικ στο κουµπί Start, στη γραµµή εργασιών των Windows.
Απ το All Programs, επιλέξτε Sony Notebook Setup και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Sony Notebook Setup.
Εµφανίζεται το παράθυρο Sony Notebook Setup.
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Καρτέλα

Περιγραφή

About This Computer Εµφανίζει πληροφορίες για το σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων του µεγέθους της µνήµης, του
σειριακού αριθµού και της έκδοσης του BIOS.

3
4

✍

Initial Setting

Επιλέγει µε ποια σειρά θα χρησιµοποιούνται η µονάδα και η συσκευή για τη φ ρτωση του
λειτουργικού συστήµατος. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα σκληρού δίσκου, καθώς
και τις άλλες µονάδες που υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Έχετε τη δυνατ τητα να αλλάξετε
την ένταση των ήχων που αναπαράγονται κατά τη φ ρτωση του λειτουργικού συστήµατος.

Power On Password

Ορίζεται ένας κωδικ ς πρ σβασης, προκειµένου να ασφαλιστεί ο υπολογιστής σας.
Εάν χρησιµοποιήσετε αυτή τη δυνατ τητα, θα πρέπει να θυµάστε πάντα τον κωδικ
πρ σβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικ , δεν µπορείτε πλέον να αλλάξετε αυτή τη ρύθµιση και
δεν θα µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας.

Device

Απενεργοποιεί θύρες ή συσκευές προκειµένου να απελευθερωθούν π ροι του συστήµατος.
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις των θυρών, επιλέξτε µια θύρα και κάντε κλικ στο Settings στην
καρτέλα Device.

Επιλέξτε την καρτέλα του στοιχείου που επιθυµείτε να αλλάξετε.
\ταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο OK.
Το στοιχείο έχει πλέον αλλάξει.
Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε την κάθε επιλογή, κάντε κλικ στο Help µέσα απ την οθ νη της εφαρµογής
Sony Notebook Setup για να προβάλετε το αρχείο βοήθειας.
Εάν ανοίξετε την εφαρµογή Sony Notebook Setup ως χρήστης µε περιορισµένα δικαιώµατα, τ τε θα εµφανιστεί µ νον
η καρτέλα About This Computer.
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Αλλαγή του µεγέθους της µνήµης βίντεο
Μπορείτε να αλλάξετε το µέγεθος της µνήµης βίντεο του υπολογιστή σας µέσω του BIOS (Basic Input/
Output System). Εάν αλλάξετε το µέγεθος της µνήµης βίντεο θα τροποποιήσει αυτ µατα το µέγεθος της
βασικής µνήµης του υπολογιστή σας.
Εάν αυξήσετε το µέγεθος της µνήµης βίντεο θα επιταχυνθούν οι εφαρµογές εντατικής χρήσης γραφικών,
πως είναι οι επεξεργαστές εικ νας ή τα παιχνίδια για υπολογιστές. Ωστ σο, σο υψηλ τερη είναι η
ρύθµιση της µνήµης βίντεο, τ σο µικρ τερη θα είναι η συµβατική µνήµη που θα έχετε. Η µικρ τερη
συµβατική µνήµη µπορεί να επιβραδύνει την εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών εφαρµογών.
Για να αλλάξετε το µέγεθος της µνήµης βίντεο του υπολογιστή σας, ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε τι δεν υπάρχουν συνδεδεµένες περιφερειακές συσκευές (εκτ ς απ το τροφοδοτικ AC).
Μ λις εµφανιστεί το λογ τυπο της Sony, πατήστε το πλήκτρο <F2>.
Θα εµφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης του BIOS.
Επιλέξτε την καρτέλα Advanced χρησιµοποιώντας το πλήκτρο κατεύθυνσης δεξιά.
Απ το φύλλο καρτέλας Advanced, επιλέξτε UMA Video Memory size χρησιµοποιώντας το πλήκτρο
κατεύθυνσης κάτω.
Πατήστε Enter.
Εµφανίζεται ένα αναδυ µενο παράθυρο που περιέχει τρεις ρυθµίσεις µεγέθους µνήµης: 32 MB, 64 MB
και 128 MB.
Απ το αναδυ µενο παράθυρο, επιλέξτε κάποιο µέγεθος µνήµης.
Πατήστε Enter.
Το µέγεθος της µνήµης άλλαξε.
Για να βγείτε απ το παράθυρο εγκατάστασης του BIOS, πατήστε το πλήκτρο <Esc>.
Επιλέξτε Exit (αποθηκεύστε τις αλλαγές) και πατήστε Enter.
Εµφανίζεται ένα αναδυ µενο παράθυρο που περιέχει την ερώτηση: Save configuration and exit now?.
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10 Επιλέξτε Yes για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να βγείτε απ το παράθυρο.
Ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί.
-ήΕπιλέξτε No για να επιστρέψετε στο παράθυρο εγκατάστασης του BIOS.

✍

Μπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος µνήµης βίντεο απ το φύλλο καρτέλας About the Computer στο πρ γραµµα VAIO
Notebook Setup.

Ασφαλής τερµατισµς της λειτουργίας του υπολογιστή
Είναι σηµαντικ να κλείσετε τον υπολογιστή σας σωστά, προκειµένου να µην έχετε απώλειες δεδοµένων που
δεν έχουν αποθηκευτεί.
Για να θέσετε τον υπολογιστή σας εκτ ς λειτουργίας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3
4
5

✍

Θέστε εκτ ς λειτουργίας σες περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή σας.
Κάντε κλικ στο κουµπί Start.
Κάντε κλικ στο Turn Off Computer.
Εµφανίζεται το παράθυρο Turn off computer.
Κάντε κλικ στο Turn Off.
Απαντήστε θετικά στα µηνύµατα που σας προειδοποιούν να αποθηκεύσετε έγγραφα ή να λάβετε υπ ψη
σας άλλους χρήστες και περιµένετε έως του ο υπολογιστής τεθεί αυτ µατα εκτ ς λειτουργίας.
Η ενδεικτική λυχνία ρεύµατος σβήνει.
Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα κατά τον τερµατισµ λειτουργίας του υπολογιστή, ανατρέξτε στο έντυπο
Troubleshooting guide.
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Χρήση του πληκτρολογίου
Το πληκτρολ γιο είναι παρ µοιο µε το πληκτρολ γιο εν ς επιτραπέζιου υπολογιστή, αλλά διαθέτει επιπλέον
πλήκτρα τα οποία εκτελούν ειδικές εργασίες του φορητού υπολογιστή.
Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τα τυπικά πλήκτρα, µεταβείτε στην ηλεκτρονική τοποθεσία
Windows Help and Support Center.
Η τοποθεσία στον Παγκ σµιο Ιστ της υπηρεσίας VAIO-Link (www.vaio-link.com) περιλαµβάνει επίσης
πληροφορίες σχετικές µε το γλωσσάριο, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολ γιο.

Συνδυασµοί και λειτουργίες µε το πλήκτρο <Fn>
Συνδυασµοί/ ∆υναττητα
<Fn> +

(F3): διακ πτης ηχείου

<Fn> +
ηχείου

(F4): ένταση ήχου του

<Fn> +
(F5): έλεγχος
φωτειν τητας

Λειτουργίες
Θέτει το ενσωµατωµένο ηχείο εντ ς και εκτ ς λειτουργίας.
Ρυθµίζει την ένταση ήχου του ενσωµατωµένου ηχείου.
Για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε press <Fn>+<F4> και έπειτα

ή

Για να µειώσετε την ένταση, πατήστε press <Fn>+<F4> και έπειτα

ή

.
.

Ρυθµίζει τη φωτειν τητα της οθ νης LCD.
Για να αυξήσετε την ένταση της φωτειν τητας, πατήστε <Fn>+<F5> και έπειτα

ή

.

Για να µειώσετε την ένταση της φωτειν τητας, πατήστε <Fn>+<F5> και έπειτα

ή

.

Μπορείτε να δείτε αµέσως την αλλαγή της φωτειν τητας πάνω στην οθ νη.
Εναλλάσσει την προβολή µεταξύ της οθ νης LCD και της εξωτερικής συσκευής (οθ νη
<Fn> +
(F7)*: διακ πτης για
υπολογιστή ή τηλε ραση ανάλογα ποια συσκευή είναι συνδεδεµένη) ή ρυθµίζει ώστε η
την εξωτερική οθ νη
προβολή να γίνεται και απ τις δύο οθ νες. Η δυνατ τητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µ νον απ τον χρήστη που συνδέθηκε πρώτος. ∆εν λειτουργεί σε δεύτερο λογαριασµ χρήστη.
<Fn> +

(F12): Hibernate

Θέτει το σύστηµα σε κατάσταση Hibernate, που είναι η χαµηλ τερη στάθµη κατανάλωσης
ισχύος. Για να επαναφέρετε το σύστηµα σε ενεργή κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο
λειτουργίας.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαχείριση της ενέργειας του συστήµατος, ανατρέξτε στην
εν τητα Χρήση των ρυθµίσεων εξοικον µησης ενέργειας (σελίδα 45).
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*Η δυνατ τητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µ νον απ τον χρήστη που συνδέθηκε πρώτος. ∆εν λειτουργεί εάν
χρησιµοποιήσετε άλλον λογαριασµ χρήστη. Εάν κάποιος άλλος χρήστης επιθυµεί να χρησιµοποιήσει µια εξωτερική οθ νη ή
συσκευή τηλε ρασης, µπορείτε µέσω των ιδιοτήτων της οθ νης να ρυθµίσετε ώστε η προβολή να γίνεται απ κάποια εξωτερική
οθ νη ή τηλε ραση.

✍

Μερικές δυνατ τητες δεν είναι διαθέσιµες έως του να ανοίξουν τα Windows.

Αντιµετώπιση προβληµάτων ήχου
Απ τα ηχεία δεν ακούγεται ήχος
❑
❑
❑
❑
❑

Τα ενσωµατωµένα ηχεία µπορεί να είναι εκτ ς λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο <Fn>+<F3> για να θέσετε
τα πλήκτρα σε λειτουργία.
Η ένταση του ήχου των ηχείων ενδέχεται να έχει ρυθµιστεί στην ελάχιστη τιµή. Για να αυξήσετε την
ένταση, πατήστε <Fn>+<F4> και µετά
ή .
Εάν ο υπολογιστής παίρνει ρεύµα απ την µπαταρία, ελέγξτε εάν η µπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και
εάν είναι φορτισµένη.
Εάν χρησιµοποιείτε κάποια εφαρµογή που διαθέτει δυνατ τητα ελέγχου του ήχου, ελέγξτε εάν η ένταση
του ήχου είναι ανεβασµένη.
Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της έντασης του ήχου µέσα απ τα Windows.
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Ενδεικτικές λυχνίες
Ενδεικτική λυχνία

Λειτουργίες
Σε λειτουργία: ανάβει µε πράσινο χρώµα.

Τροφοδοσία

Κατάσταση Standby: αναβοσβήνει µε φαιοκίτρινο χρώµα.
Υποδηλώνει την κατάσταση της µπαταρίας.

Μπαταρία
Memory Stick

Ανάβει ταν χρησιµοποιείται το Memory Stick. Σβήνει ταν το Memory Stick δεν
χρησιµοποιείται πλέον.

Λυχνία

Αναµµένη

Σβηστή

Τα δεδοµένα διαβάζονται απ τον σκληρ δίσκο ή
αποθηκεύονται σε αυτ ν.

Ο σκληρ ς δίσκος δεν προσπελαύνεται.

Σκληρ ς δίσκος

\ταν είναι αναµµένη, είναι ενεργοποιηµένα τα
αριθµητικά πλήκτρα του αριθµητικού
πληκτρολογίου.

\ταν είναι σβηστή, είναι ενεργοποιηµένα τα
πλήκτρα των αλφαριθµητικών χαρακτήρων του
πληκτρολογίου.

\ταν είναι αναµµένη, τα γράµµατα που
πληκτρολογείτε εµφανίζονται κεφαλαία.
Πατώντας το πλήκτρο <Shift> µπορείτε να
πληκτρολογήσετε πεζά γράµµατα, ταν είναι
ενεργοποιηµένη η δυνατ τητα Caps Lock.

\ταν είναι σβηστή, τα γράµµατα που
πληκτρολογείτε εµφανίζονται πεζά (εκτ ς και αν
κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο <Shift>).

Num Lock

Caps Lock

Scroll Lock

\ταν είναι αναµµένη, η µετακύλιση της οθ νης
\ταν είναι σβηστή, οι πληροφορίες µετακινούνται
γίνεται µε διαφορετικ τρ πο (Αυτή η δυνατ τητα στην οθ νη µε κανονικ τρ πο.
δεν υποστηρίζεται απ
λες τις εφαρµογές).
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Χρήση της επιφάνειας αφής
Στο πληκτρολ γιο υπάρχει µια συσκευή κατάδειξης, η επιφάνεια αφής (1). Μέσω της ενσωµατωµένης
επιφάνειας αφής µπορείτε να καταδείξετε, να επιλέξετε, να µεταφέρετε και να µετακυλίσετε αντικείµενα που
υπάρχουν στην οθ νη.
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 συντ µευσης.

Μεταφορά

Σύρετε το δάχτυλ σας ενώ πατάτε το αριστερ κουµπί.

Μετακύλιση Μετακινήστε το δάχτυλ σας κατά µήκος της δεξιάς πλευράς
της επιφάνειας εργασίας για κατακ ρυφη µετακύλιση.
Μετακινήστε το δάχτυλ σας κατά µήκος της κάτω πλευράς
για οριζ ντια µετακύλιση (η δυνατ τητα µετακύλισης µέσω
της επιφάνειας αφής είναι διαθέσιµη µ νον στις εφαρµογές
που υποστηρίζουν αυτήν την δυνατ τητα).
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Χρήση της µονάδας δίσκου
Ο υπολογιστής σας διαθέτει µια µονάδα σκληρού δίσκου. Ανατρέξτε στο φύλλο Specifications για
λεπτοµέρειες σχετικά µε το µοντέλο του υπολογιστή που έχετε στην κατοχή σας.
Για να τοποθετήσετε έναν δίσκο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2

3

4

✍

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
Πατήστε το κουµπί εξαγωγής (1) για να ανοίξετε τη
µονάδα.
Το συρτάρι σύρεται προς τα έξω.
Τοποθετήστε έναν δίσκο στο µέσον του συρταριού,
έχοντας την ετικέτα στραµµένη προς τα επάνω,
ώστε ο δίσκος να ασφαλίσει στη θέση του.
Κλείστε το συρτάρι ωθώντας το απαλά.
Ανατρέξτε στον Troubleshooting Guide, εάν
αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τη χρήση δίσκων.

Ανάγνωση και εγγραφή δίσκων CD και
DVD*
Για να επιτύχετε βέλτιστη απ δοση κατά την εγγραφή δεδοµένων σε έναν δίσκο (λέγεται επίσης και “κάψιµο”),
ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:
❑ Για να µπορούν να διαβαστούν τα δεδοµένα που υπάρχουν σε έναν δίσκο απ µια n οπτική µονάδα, πρέπει
να κλείσετε τη συνεδρία ταν εξάγετε το δίσκο. Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, ακολουθήστε τις
οδηγίες που περιλαµβάνονται στο λογισµικ που έχετε στην κατοχή σας.
❑ Να χρησιµοποιείτε µ νον δίσκους που έχουν κυκλικ σχήµα. Μην χρησιµοποιείτε δίσκους άλλου σχήµατος
(αστέρι, καρδιά, κάρτα κ.λπ.), καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη µονάδα δίσκου.
❑ Μην χτυπάτε και µην κουνάτε τον υπολογιστή κατά την εγγραφή των δεδοµένων σε δίσκο.
❑ Για µεγαλύτερη ταχύτητα εγγραφής, απενεργοποιήστε τη λειτουργία προστασίας οθ νης προτού αρχίσετε
την εγγραφή δεδοµένων σε έναν δίσκο.
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❑

❑
❑
❑
❑

Τα βοηθητικά προγράµµατα δίσκου, που παραµένουν στη µνήµη, είναι πιθαν να προκαλέσουν ασταθή
λειτουργία ή απώλεια δεδοµένων. Απενεργοποιήστε αυτά τα βοηθητικά προγράµµατα πριν απ την
εγγραφή δεδοµένων σε έναν δίσκο.
\ταν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή εγγραφής δίσκων, βεβαιωθείτε τι έχετε κλείσει λες τις άλλες
εφαρµογές.
Ποτέ µην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου. Τα δαχτυλικά αποτυπώµατα και η σκ νη στην επιφάνεια του
δίσκου µπορούν να προκαλέσουν σφάλµατα εγγραφής.
Μην θέτετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση εξοικον µησης ενέργειας ταν χρησιµοποιείτε το
προεγκατεστηµένο λογισµικ , καθώς και ταν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή για την εγγραφή δίσκων CD.
Ποτέ µην κολλάτε αυτοκ λλητα στους δίσκους. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τη χρήση του δίσκου µε
ανεπαν ρθωτο τρ πο.

* ∆εν υποστηρίζεται εγγραφή υψηλής ταχύτητας σε δίσκους CD-RW.

Αναπαραγωγή δίσκων DVD
Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απ δοση κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD, θα πρέπει να
ακολουθήσετε τις παρακάτω υποδείξεις.
❑ Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους DVD µέσω της οπτικής µονάδας και του λογισµικού WinDVD for VAIO.
∆είτε το αρχείο βοήθειας του προγράµµατος WinDVD for VAIO, για λεπτοµέρειες.
❑ Κλείστε λες τις ανοιχτές εφαρµογές, προτού ξεκινήσετε την αναπαραγωγή κάποιας ταινίας DVD.
❑ Μην χρησιµοποιείτε βοηθητικά προγράµµατα δίσκου που παραµένουν στη µνήµη ή βοηθητικά
προγράµµατα που παραµένουν στη µνήµη για να επιταχύνετε την πρ σβαση στους δίσκους, δι τι
ενδέχεται να προκαλέσουν αστάθεια στο σύστηµα.
❑ Βεβαιωθείτε τι η λειτουργία προστασίας της οθ νης είναι απενεργοποιηµένη.
❑ Οι ενδείξεις των κωδικών περιοχής βρίσκονται επικολληµένες στους δίσκους DVD για να υποδείξουν σε
ποια περιοχή και σε ποι ν τύπο συσκευής αναπαραγωγής µπορεί να αναπαραχθεί ο δίσκος. Εάν δεν
υπάρχει η ένδειξη '2' (Η Ευρώπη ανήκει στην περιοχή '2') ή 'all' (αυτ σηµαίνει τι µπορείτε να
αναπαράγετε τον δίσκο DVD σε ολ κληρο τον κ σµο) επάνω στο δίσκο DVD ή επάνω στη συσκευασία, δεν
µπορείτε να αναπαράγετε τον δίσκο στη συγκεκριµένη συσκευή αναπαραγωγής.
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❑

Μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του κωδικού περιοχής της µονάδας DVD. Τα τυχ ν
προβλήµατα που θα παρουσιαστούν λ γω της αλλαγής των ρυθµίσεων του κωδικού περιοχής της µονάδας
DVD δεν καλύπτονται απ την εγγύηση.

Αντιµετώπιση προβληµάτων της οπτικής µονάδας δίσκου
∆εν είναι δυνατή η αλλαγή απ την οθνη LCD στη συσκευή τηλερασης και το αντίστροφο
Εάν στην οπτική µονάδα υπάρχει δίσκος DVD, αφαιρέστε τον δίσκο.

Το συρτάρι της µονάδας του δίσκου δεν ανοίγει
❑
❑
❑
❑

Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής λειτουργεί και πατήστε το κουµπί εξαγωγής που υπάρχει στη µονάδα
του δίσκου.
Κάντε κλικ στο Start και επιλέξτε το My Computer. Κάντε δεξί κλικ στην οπτική µονάδα δίσκου και
επιλέξτε Eject.
Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής δεν βρίσκεται σε κατάσταση Standby ή Hibernate.

Εάν αυτ δεν έχει αποτέλεσµα, δοκιµάστε τα εξής:
\ταν ο υπολογιστής βρίσκεται εκτ ς λειτουργίας, ανοίξτε το συρτάρι του δίσκου εισαγάγοντας
ένα αιχµηρ αντικείµενο (για παράδειγµα έναν συνδετήρα) στην οπή που υπάρχει δίπλα απ το
κουµπί εξαγωγής.

Η αναπαραγωγή ενς δίσκου δεν είναι δυνατή
❑
❑
❑
❑
❑

Αφού τοποθετήσετε τον δίσκο, περιµένετε µερικά δευτερ λεπτα για να ανιχνευθεί απ το σύστηµα,
προτού προσπαθήσετε να το προσπελάσετε.
Βεβαιωθείτε τι η ετικέτα του δίσκου είναι στραµµένη προς τα επάνω.
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 του ήχου των ηχείων.
Καθαρίστε τον δίσκο µε ένα κατάλληλο καθαριστικ .
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❑

Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής παίρνει ρεύµα µ νον απ το τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος και
προσπαθήστε να αναπαράγετε και πάλι τον δίσκο.

❑

Ενδέχεται στη µονάδα να υπάρχει συγκέντρωση υδρατµών. Αφαιρέστε τον δίσκο και αφήστε τη
µονάδα ανοιχτή, για µία ώρα περίπου. Αφαιρέστε την µπαταρία, ενώ περιµένετε να εξατµιστεί η
συµπύκνωση υδρατµών.

Η αναπαραγωγή δίσκου DVD δεν είναι δυνατή
❑

❑
❑

❑

❑

Εάν κατά τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD εµφανιστεί ένα µήνυµα προειδοποίησης
σχετικά µε τον κωδικ περιοχής, αυτ µπορεί να σηµαίνει τι ο δίσκος DVD που προσπαθείτε να
αναπαραγάγετε δεν είναι συµβατ ς µε τη µονάδα DVD του υπολογιστή σας. Ο κωδικ ς περιοχής
αναγράφεται στη συσκευασία του δίσκου.
Αλλάξτε την ανάλυση επιλέγοντας Control Panel - Display, σε χαµηλ τερη τιµή ανάλυσης.
Εάν µπορείτε να δείτε εικ να 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 του Master Volume απ το Sounds and Audio Device Properties.
❑ Εάν έχετε συνδέσει εξωτερικά ηχεία, ελέγξτε τις ρυθµίσεις της έντασης του ήχου των ηχείων του
υπολογιστή, καθώς και τις συνδέσεις µεταξύ των ηχείων και του υπολογιστή.
❑ Απ το Device Manager ελέγξτε εάν είναι σωστά εγκατεστηµένα τα κατάλληλα προγράµµατα
οδήγησης. Για να εµφανίσετε το Device Manager, κάντε κλικ στο Start και µετά στο Control Panel.
Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο System. Στην καρτέλα Hardware κάντε κλικ στο κουµπί
Device Manager.
Ένας βρώµικος ή κατεστραµµένος δίσκος ενδέχεται να προκαλέσει “κώλυµα” του υπολογιστή, ενώ
προσπαθεί να διαβάσει το δίσκο. Εάν χρειάζεται, επανεκκινήστε τον υπολογιστή, αφαιρέστε τον δίσκο και
ελέγξτε τι δεν είναι βρώµικος 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.
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✍

Στον υπολογιστή σας, ο προεπιλεγµένος κωδικ ς περιοχής δίσκων DVD είναι 2. Μην αλλάζετε αυτή τη ρύθµιση µέσω
της λειτουργίας Region Code Change απ τα Windows ή χρησιµοποιώντας κάποιο άλλο πρ γραµµα. 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 Display δεν εµφανιστεί αµέσως αφού κάνετε κλικ στο Control Panel, τ τε κάντε κλικ στο Switch to
Classic View που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.

Η ταχύτητα ανάγνωσης των δίσκων CD/DVD-RW είναι πολύ αργή
Γενικά, η ταχύτητα ανάγνωσης εν ς δίσκου CD/DVD-RW είναι πιο αργή απ την ταχύτητα ανάγνωσης εν ς
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 Standby ή Hibernate.

Το συρτάρι του δίσκου εξάγεται, ακµα και ταν έχει ασφαλιστεί στη θέση του
❑
❑

Βεβαιωθείτε τι ο δίσκος είναι τοποθετηµένος µε την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω.
Καθαρίστε τον δίσκο και τον φακ της µονάδας του δίσκου χρησιµοποιώντας ένα κατάλληλο

❑

Ο δίσκος µπορεί να είναι χαραγµένος. Τοποθετήστε κάποιον άλλον δίσκο για να διαπιστώσετε εάν είναι
ντως αυτή η αιτία.
Ενδέχεται στη µονάδα να υπάρχει συγκέντρωση υδρατµών. Αφαιρέστε τον δίσκο και αφήστε τη µονάδα
ανοιχτή, για µία ώρα περίπου. Αφαιρέστε την µπαταρία, ενώ περιµένετε να εξατµιστεί η συµπύκνωση

καθαριστικ .

❑

υδρατµών.
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Χρήση της µονάδας δισκέτας
Ο υπολογιστής σας διαθέτει µια µονάδα δισκέτας.

Τοποθέτηση δισκέτας
Για να τοποθετήσετε µια δισκέτα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2

Κρατήστε τη δισκέτα (1) έχοντας την πλευρά µε την ετικέτα στραµµένη προς τα επάνω.
Ωθήστε απαλά τη δισκέτα µέσα στη µονάδα (2) µέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
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Αφαίρεση δισκέτας
Για να αφαιρέσετε µια δισκέτα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
\ταν δεν πρ κειται να χρησιµοποιήσετε άλλο πλέον τη δισκέτα, περιµένετε έως του σβήσει η ενδεικτική
λυχνία LED (1) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί εξαγωγής (2) για να αφαιρέσετε τη δισκέτα.

! Μην πατήσετε το κουµπί εξαγωγής εν σω η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναµµένη. Μπορεί να καταστραφεί η δισκέτα.
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Χρήση καρτών PC
Ο υπολογιστής διαθέτει δύο υποδοχές για κάρτες PC. Οι κάρτες PC σάς επιτρέπουν να συνδέετε φορητές
εξωτερικές συσκευές.
∆εν χρειάζεται να θέσετε τον υπολογιστή εκτ ς λειτουργίας για να τοποθετήσετε µια κάρτα PC.

Τοποθέτηση κάρτας PC
Για να τοποθετήσετε µια κάρτα PC, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1

Τοποθετήστε την κάρτα PC σε µία απ τις υποδοχές κάρτας PC, έχοντας την εµπρ ς ετικέτα στραµµένη
προς τα επάνω.

2

Ωθήστε απαλά την υποδοχή της κάρτας PC Card µέσα στην υποδοχή σύνδεσης.
Η κάρτα PC αναγνωρίζεται αυτ µατα απ το σύστηµα.
Στο system tray εµφανίζεται το εικονίδιο Safely Remove Hardware.

✍

Ορισµένες συσκευές είναι πιθαν να µην λειτουργούν σωστά, ταν επαναφέρετε κατά διαστήµατα τον υπολογιστή
στην Κανονική κατάσταση λειτουργίας απ την κατάσταση Standby ή την κατάσταση Hibernate.
Ο υπολογιστής θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση ταν τον επανεκκινήσετε.
Στις υποδοχές καρτών PC µπορούν να τοποθετηθούν (ταυτ χρονα) δύο κάρτες PC Τύπου I, δύο κάρτες PC Τύπου II ή
µία κάρτα PC Τύπου III. Οι υποδοχές αυτές είναι συµβατές µε τις θύρες Card Bus.
Χρησιµοποιήστε την υποδοχή που βρίσκεται χαµηλ τερα για να συνδέσετε κάρτες PC Τύπου III.
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Για να χρησιµοποιήσετε ορισµένες κάρτες PC, ενδέχεται να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε σες συσκευές δεν
πρ κειται να χρησιµοποιηθούν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συσκευές, µέσω του προγράµµατος εγκατάστασης του
υπολογιστή Sony.
Φροντίστε να χρησιµοποιήσετε την πιο πρ σφατη έκδοση του προγράµµατος οδήγησης που διατίθεται απ τον
κατασκευαστή της κάρτας PC.
Εάν στην καρτέλα Device Manager στο πλαίσιο διαλ γου System Properties εµφανίζεται το σύµβολο “!”,
απεγκαταστήστε το πρ γραµµα οδήγησης και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε µια κάρτα PC δεν χρειάζεται να θέσετε τον υπολογιστή εκτ ς λειτουργίας.
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 περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρ πο χρήσης.
Με ορισµένες κάρτες PC, εάν εναλλάσσετε την κατάσταση του υπολογιστή µεταξύ της Κανονικής λειτουργίας και των
καταστάσεων διαχείρισης ενέργειας Standby ή Hibernate κατά την τοποθέτηση της κάρτας, είναι πιθαν κάποια
συσκευή, που είναι συνδεδεµένη στο σύστηµά σας, να µην αναγνωρίζεται. Επανεκκινήστε το σύστηµα για να
διορθώσετε το πρ βληµα.
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.
Συνιστάται να χρησιµοποιείτε πάντοτε την ίδια υποδοχή για µια κάρτα PC, καθώς η εναλλαγή των υποδοχών µπορεί να
δηµιουργήσει προβλήµατα σε ορισµένες κάρτες PC.
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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 τρ πο, ενδέχεται το σύστηµα να µην λειτουργήσει κανονικά.
Εάν πρ κειται να αφαιρέσετε µια κάρτα PC ταν ο υπολογιστής είναι εκτ ς λειτουργίας, τ τε παραλείψτε τα
βήµατα 1 έως 7.
Για να αφαιρέσετε µια κάρτα PC, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1

Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο Safely Remove Hardware που υπάρχει στο system tray.
Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλ γου Safely Remove Hardware.
2 Επιλέξτε το υλικ που επιθυµείτε να αποσυνδέσετε.
3 Κάντε κλικ στο Stop.
4 Απ το πλαίσιο διαλ γου Stop a Hardware Device, επιβεβαιώστε τι η συσκευή µπορεί να αφαιρεθεί µε
ασφάλεια απ το σύστηµα.
5 Κάντε κλικ στο OK.
Εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλ γου, στο οποίο αναφέρεται τι η συσκευή µπορεί να αφαιρεθεί µε ασφάλεια.
6 Κάντε κλικ στο OK.
7 Κάντε κλικ στο Close.
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 προς τα µέσα για να
κλείσετε το κάλυµµα της πρ σοψης.
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✍

Εάν αποσυνδέσετε την κάρτα PC απ τον υπολογιστή ενώ είναι ακ µη σε λειτουργία, το σύστηµα µπορεί να “παγώσει”
και είναι πιθαν να χάσετε δεδοµένα που δεν είχατε αποθηκεύσει.
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.
Κατά την τοποθέτηση της κάρτας, ο υπολογιστής µπορεί να µην µεταβεί στην κατάσταση διαχείρισης ενέργειας
Hibernate. Μπορεί να περάσει σε κατάσταση Standby. Συνιστάται να αφαιρέσετε την κάρτα πριν ο υπολογιστής σας
εισέλθει στην κατάσταση Hibernate ή ταν είναι ρυθµισµένο να εισέλθει αυτ µατα στην κατάσταση Hibernate, ενώ
χρησιµοποιείτε τη µπαταρία ως πηγή ενέργειας.
Ορισµένες κάρτες PC ή οι λειτουργίες τους ενδέχεται να είναι ασύµβατες µε αυτ ν τον υπολογιστή.

Αντιµετώπιση προβληµάτων της κάρτας PC
Η κάρτα PC δεν λειτουργεί
❑
❑

Βεβαιωθείτε τι η κάρτα PC είναι συµβατή µε την έκδοση των Windows που χρησιµοποιείτε.
Χρησιµοποιήστε το βοηθητικ πρ γραµµα Sony Notebook Setup για να απενεργοποιήσετε συσκευές που
δεν χρησιµοποιούνται τη δεδοµένη στιγµή.
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Χρήση του Memory Stick
Ο υπολογιστής VAIO είναι σχεδιασµένος για να υποστηρίζει το Memory Stick. Το Memory Stick είναι µια φορητή
συσκευή πολλαπλών χρήσεων µικρού µεγέθους, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ανταλλαγή και την
κοινή χρήση ψηφιακών δεδοµένων µε άλλα συµβατά προϊ ντα, πως είναι οι ψηφιακές φωτογραφικές
µηχανές, τα κινητά τηλέφωνα και οι φορητές συσκευές CLIE. Λ γω του τι είναι αποσπώµενο, χρησιµοποιείται
ως εξωτερικ µέσο αποθήκευσης δεδοµένων.
Χρησιµοποιήστε την τεχνολογία επαναπρογραµµατιζ µενης µνήµης (flash) για να µεταφορτώσετε οτιδήποτε
µπορεί να µετατραπεί σε ψηφιακά δεδοµένα, πως εικ νες, µουσική, λέξεις, ήχους, ταινίες και φωτογραφίες.
Υπάρχει ποικιλία Memory Stick σον αφορά τη χωρητικ τητα και τη συµβατ τητα. Για περισσ τερες
πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των Memory Stick, µεταβείτε στην ηλεκτρονική τοποθεσία του
VAIO Info Centre, κάντε κλικ στο Welcome > Cool Sony Links και µετά στο Memory Stick. Ο σύνδεσµος αυτ ς
θα σας µεταφέρει στη ειδική τοποθεσία στον Παγκ σµιο Ιστ .
Ανατρέξτε στο έντυπο φύλλο Specifications για να βρείτε ποιοι τύποι Memory Stick είναι συµβατοί µε τον δικ
σας υπολογιστή VAIO και εάν υφίστανται τυχ ν περιορισµοί.
❑ Μπορείτε να αγοράσετε Memory Sticks απ την τοποθεσία στον Παγκ σµιο Ιστ Sony Style
(www.sonystyle-europe.com) ή απ τον τοπικ αντιπρ σωπο της Sony.
❑ Σε αυτή τη διεύθυνση µπορείτε να βρείτε λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το ποια φορητά CLIE είναι
συµβατά µε ποια Memory Sticks: www.clie-link.com.
❑ Σε αυτή τη διεύθυνση µπορείτε να βρείτε λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το ποιοι υπολογιστές VAIO
είναι συµβατοί µε ποια Memory Sticks: www.vaio-link.com.
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Προστασία ενς Memory Stick απ εγγραφή
Τα Memory Sticks διαθέτουν έναν διακ πτη αποτροπής της διαγραφής, προκειµένου να προστατευτούν
πολύτιµα δεδοµένα απ τυχαία διαγραφή ή αντικατάσταση.
Μετακινήστε τη γλωττίδα προς τα δεξιά για προστασία εγγραφής ή προς τα αριστερά* προκειµένου µην
υπάρχει προστασία εγγραφής. \ταν ο διακ πτης αποτροπής της διαγραφής βρίσκεται στη θέση µη
προστασίας εγγραφής, τ τε µπορούν να αποθηκευτούν δεδοµένα στο Memory Stick. \ταν ο διακ πτης
αποτροπής της διαγραφής βρίσκεται στη θέση προστασίας εγγραφής, τ τε τα δεδοµένα µπορούν να
διαβαστούν, αλλά δεν µπορούν να αποθηκευτούν στο Memory Stick.

LOCK

LOCK

LOCK

* Στο Memory Stick των 128 MB η ασφάλεια κινείται κατακ ρυφα.

Τοποθέτηση του Memory Stick
Ένα Memory Stick µπορεί να τοποθετηθεί στον υπολογιστή µε 2 τρ πους:
❑ Μέσω της υποδοχής για Memory Stick
❑ Μέσω µίας υποδοχής κάρτας PC. Για να γίνει αυτ , χρειάζεστε έναν πρ σθετο προσαρµογέα κάρτας PC.
Μπορείτε να τοποθετείτε µ νον ένα Memory Stick κάθε φορά.
Για να τοποθετήσετε ένα Memory Stick στην υποδοχή για Memory Stick, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1

Αφού αποθηκεύσετε τα δεδοµένα απ την ψηφιακή συσκευή, τοποθετήστε το Memory Stick έχοντας το
βέλος στραµµένο προς τα επάνω και προς την υποδοχή για Memory Stick.
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2

Σύρετε προσεκτικά το Memory Stick µέσα στην υποδοχή ωσ του να ασφαλίσει στην θέση του.
Το Memory Stick εντοπίζεται αυτ µατα απ το σύστηµα και εµφανίζεται το παράθυρο My Computer ως
τοπική µονάδα, µε το αντίστοιχο γράµµα (ανάλογα µε τη διαµ ρφωση του υπολογιστή 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.

Αφαίρεση του Memory Stick
Για να αφαιρέσετε ένα Memory Stick απ την υποδοχή για Memory Stick, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3

✍

Βεβαιωθείτε τι η λυχνία ένδειξης λειτουργίας είναι σβηστή.
Ωθήστε το Memory Stick προς τα µέσα στον υπολογιστή.
Το Memory Stick πετάγεται προς τα έξω.
Αφαιρέστε το Memory Stick απ την υποδοχή.
Να αφαιρείτε πάντοτε το Memory Stick µε ήπιο τρ πο, διαφορετικά µπορεί να πεταχτεί προς τα έξω χωρίς να το
περιµένετε.
Συνιστάται να αφαιρείτε το Memory Stick προτού θέσετε τον υπολογιστή εκτ ς λειτουργίας.
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Χρήση του µντεµ
Ο υπολογιστής σας διαθέτει εσωτερικ µ ντεµ.
Πρέπει να το συνδέσετε µε µια γραµµή τηλεφώνου, προκειµένου να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το ∆ιαδίκτυο, πως επίσης και να καταχωρίσετε ηλεκτρονικά, τον υπολογιστή σας
και το λογισµικ και να επικοινωνήσετε µε την υπηρεσία VAIO-Link.
Για να συνδέσετε µια γραµµή τηλεφώνου, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του τηλεφώνου (1) στην υποδοχή της τηλεφωνικής γραµµής
του υπολογιστή.
Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα στον τοίχο (2).

Αντιµετώπιση προβληµάτων του µντεµ
Το µντεµ δεν λειτουργεί ή δεν µπορεί να αποκαταστήσει σύνδεση
❑
❑

Ελέγξτε εάν το καλώδιο της τηλεφωνικής γραµµής είναι συνδεδεµένο στον υπολογιστή σας.

❑

Ελέγξτε εάν λειτουργεί η τηλεφωνική γραµµή. Μπορείτε να ελέγξετε τη γραµµή συνδέοντας ένα κοιν
τηλέφωνο και ακούγοντας ένα υπάρχει τ νος κλήσης.
Ελέγξτε εάν το πρ γραµµα καλεί τον σωστ αριθµ τηλεφώνου. Ο τρ πος κλήσης που χρησιµοποιεί το

❑
❑

Βεβαιωθείτε τι το µ ντεµ είναι η µ νη συσκευή που βρίσκεται συνδεδεµένη στην τηλεφωνική
σας γραµµή.

µ ντεµ µπορεί να µην είναι συµβατ ς µε την τηλεφωνική σας γραµµή.
Το µ ντεµ µπορεί να µην λειτουργεί κανονικά εάν καλείτε µέσω Private Automatic Branch eXchange
[PABX (Ιδιωτικ Αυτ µατο Τηλεφωνικ Κέντρο)].
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❑

❑

❑

❑
❑

❑

Απ το πλαίσιο διαλ γου (Phone and Modem Options Control Panel / Phone and Modem Options), ελέγξτε
εάν το µ ντεµ σας περιλαµβάνεται στην καρτέλα Modems (και απ την καρτέλα Dialing Rules εάν τα
στοιχεία της τοποθεσίας είναι σωστά.
Εάν το εικονίδιο Phone and Modem Options δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Switch to Classic View που
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
Ο υπολογιστής VAIO συνοδεύεται απ ένα βύσµα τηλεφώνου που είναι ειδικ για τη χώρα σας, το οποίο
σας επιτρέπει να συνδέσετε την τηλεφωνική γραµµή µε την πρίζα του τηλεφώνου.
Σας συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε το παρεχ µενο βύσµα, δι τι η χρήση οποιουδήποτε άλλου βύσµατος
τηλεφώνου µπορεί να µειώσει την ποι τητα της σύνδεσης.
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 µ ντεµ
σε παράλληλη τηλεφωνική γραµµή, τ τε το µ ντεµ ή η άλλη τηλεφωνική γραµµή είναι πιθαν να µην
λειτουργήσουν κανονικά. Ορισµένες απ αυτές τις συνδέσεις ενδέχεται να δηµιουργήσουν αυξηµένο
ηλεκτρικ φορτίο, µε αποτέλεσµα την πιθανή πρ κληση βλάβης στο εσωτερικ µ ντεµ.
Υποστηρίζεται µ νο σήµα (τ νος κλήσης) DTMF (Dual Tone Multi Frequency).
Προτού χρησιµοποιήσετε το µ ντεµ, είναι απαραίτητο να επιλέξετε τη χώρα στην οποία το χρησιµοποιείτε.
Στην εν τητα Ρύθµιση του µ ντεµ του Οδηγού λογισµικού περιγράφεται λεπτοµερώς η διαδικασία για την
επιλογή της τρέχουσας τοποθεσίας.
Μην τραβάτε µε υπερβολική δύναµη το εύκαµπτο κάλυµµα.

Η σύνδεση του µντεµ είναι αργή
Η ταχύτητα της σύνδεσης του µ ντεµ επηρεάζεται απ πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι ο
θ ρυβος της τηλεφωνικής γραµµής ή η συµβατ τητα µε τον τηλεπικοινωνιακ εξοπλισµ ( πως είναι οι
συσκευές φαξ ή άλλα µ ντεµ). Εάν πιστεύετε τι το δικ σας µ ντεµ δεν συνδέεται κανονικά µε άλλα µ ντεµ
προσωπικών υπολογιστών, µε συσκευές φαξ ή µε τον Παροχέα Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, τ τε ελέγξτε τα εξής:
❑ Ζητήστε απ την τηλεφωνική εταιρεία να ελέγξει εάν η τηλεφωνική σας γραµµή έχει θ ρυβο.
❑ Εάν το πρ βληµα που αντιµετωπίζετε είναι σχετικ µε το φαξ, βεβαιωθείτε τι δεν υπάρχουν προβλήµατα
στη συσκευή φαξ την οποία καλείτε και τι είναι συµβατή µε φαξ µ ντεµ.
❑ 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 µ ντεµ σε αυτή τη γραµµή.
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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. Εκτ ς απ τον κανονικ τρ πο
λειτουργίας, ο οποίος σας επιτρέπει να θέτετε εκτ ς λειτουργίας συγκεκριµένες συσκευές, ο υπολογιστής
διαθέτει δύο ξεχωριστές ρυθµίσεις για την εξοικον µηση ενέργειας: Standby και Hibernate. Εάν για την
τροφοδοσία ρεύµατος χρησιµοποιείτε την µπαταρία, θα πρέπει να γνωρίζετε τι ο υπολογιστής µεταβαίνει
αυτ µατα σε κατάσταση Hibernate, ταν η φ ρτιση της µπαταρίας πέσει κάτω απ το 7 τοις εκατ , ανεξάρτητα
απ τη ρύθµιση διαχείρισης ενέργειας που έχετε επιλέξει.

✍

Εάν ο βαθµ ς φ ρτισης της µπαταρίας πέσει κάτω απ το 10%, θα πρέπει είτε να συνδέσετε το τροφοδοτικ
εναλλασσ µενου ρεύµατος για να επαναφορτιστεί η µπαταρία είτε να θέσετε τον υπολογιστή εκτ ς λειτουργίας και να
τοποθετήσετε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία.

Χρήση του κανονικού τρπου λειτουργίας
Αυτ ς αποτελεί την κανονική κατάσταση λειτουργίας του υπολογιστή. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία σε αυτ ν
τον τρ πο λειτουργίας είναι αναµµένη. Για να εξοικονοµήσετε ενέργεια κατά το χρονικ διάστηµα που δεν
εργάζεστε, µπορείτε να θέσετε εκτ ς λειτουργίας κάποια συγκεκριµένη συσκευή, πως την οθ νη LCD ή τον
σκληρ δίσκο.

Χρήση της κατάστασης Standby
Η ρύθµιση Standby θέτει εκτ ς λειτουργίας την οθ νη 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.
Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση Standby, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
Μεταβείτε στο Start/Turn Off Computer και πατήστε Stand By.
Ή πατήστε ταυτ χρονα τα πλήκτρα <Fn>+<Esc>.
Για να επιστρέψετε στον Κανονικ τρ πο λειτουργίας, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

✍

Εάν πατήσετε το κουµπί λειτουργίας για περισσ τερο απ τέσσερα δευτερ λεπτα, ο υπολογιστής θα τεθεί αυτ µατα
εκτ ς λειτουργίας.
\ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση Standby, δεν µπορείτε να τοποθετήσετε κάποιον δίσκο.
Ο υπολογιστής βγαίνει απ την κατάσταση Standby ταχύτερα απ
,τι απ την κατάσταση Hibernate.
Στην κατάσταση Standby καταναλώνεται περισσ τερη ενέργεια απ
,τι στην κατάσταση Hibernate.
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Χρήση της κατάστασης Hibernate
Η κατάσταση του συστήµατος αποθηκεύεται στον σκληρ δίσκο και ο υπολογιστής τίθεται εκτ ς λειτουργίας.
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι σβηστή ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.
Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Hibernate, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
Πατήστε τα πλήκτρα <Fn>+<F12>.
Εµφανίζεται η οθ νη Hibernating και ο υπολογιστής περνάει σε κατάσταση Hibernate.
Εναλλακτικά,
Κάντε κλικ στο Start και, στη συνέχεια, στο Turn Off Computer.
Στην οθ νη Turn off computer, κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο <Shift> πατήστε Hibernate.
Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή στον κανονικ τρ πο λειτουργίας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία, πατώντας το κουµπί λειτουργίας.
Ο υπολογιστής επανέρχεται στην προηγούµενη κατάσταση.

✍

Εάν πατήσετε το κουµπί λειτουργίας για περισσ τερο απ τέσσερα δευτερ λεπτα, ο υπολογιστής θα τεθεί αυτ µατα
εκτ ς λειτουργίας.
\ταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση Hibernate, δεν µπορείτε να τοποθετήσετε κάποιον δίσκο.
Για την ενεργοποίηση της κατάστασης Hibernate απαιτείται περισσ τερος χρ νος απ ,τι για την κατάσταση Standby.
Για να επανέλθει το σύστηµα απ την κατάσταση Hibernate στον κανονικ τρ πο λειτουργίας, απαιτείται περισσ τερος
χρ νος απ
,τι απ την κατάσταση Standby.
Στην κατάσταση Hibernate καταναλώνεται περισσ τερη ενέργεια απ
,τι στην κατάσταση Standby.
Μην µετακινείτε τον υπολογιστή έως του σβήσει η λυχνία λειτουργίας.
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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
χαµηλ τερης κατάστασης ενέργειας, πως της Hibernate και, στη συνέχεια, να αλλαχτεί προτού ο
υπολογιστής περάσει πλήρως σε αυτήν την κατάσταση.
Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή στη κανονική κατάσταση λειτουργίας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2

3

Κλείστε λες τις ανοιχτές εφαρµογές.
Πατήστε ταυτ χρονα τα πλήκτρα <Ctrl>+<Alt>+<Delete> και επιλέξτε Restart απ τον αναπτυσσ µενο
κατάλογο.
Ο υπολογιστής επανεκκινείται.
Εάν η διαδικασία δεν φέρει αποτέλεσµα, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί λειτουργίας επί
τέσσερα δευτερ λεπτα ή περισσ τερο, για να θέσετε τον υπολογιστή εκτ ς λειτουργίας.
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Σύνδεση περιφερειακών συσκευών
Μπορείτε να προσθέσετε δυνατ τητες στον υπολογιστή σας, χρησιµοποιώντας τις διάφορες θύρες που
υπάρχουν στη µονάδα.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

✍

Σύνδεση εξωτερικής οθ νης (σελίδα 49)
Επιλογή τρ πων προβολής (σελίδα 53)
Χρήση της δυνατ τητας Dual Display (σελίδα 54)
Σύνδεση εξωτερικών ηχείων (σελίδα 57)
Σύνδεση εξωτερικού µικροφώνου (σελίδα 58)
Σύνδεση συσκευής Ενιαίου Σειριακού ∆ιαύλου (USB) (σελίδα 59)
Σύνδεση εκτυπωτή (σελίδα 60)
Σύνδεση µιας συσκευής i.LINK (σελίδα 62)
Σύνδεση σε δίκτυο (LAN) (σελίδα 65)
Τα αναλώσιµα, τα πρ σθετα εξαρτήµατα και τα περιφερειακά εν ς υπολογιστή Sony µπορείτε να τα αγοράσετε απ
κάποιο κατάστηµα λιανικής πώλησης της περιοχής σας ή απ την τοποθεσία της Sony στο Παγκ σµιο Ιστ :
www.sonystyle-europe.com
Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τη συµβατ τητα της σύνδεσης, µεταβείτε στην τοποθεσία στον Παγκ σµιο
Ιστ της υπηρεσίας VAIO-Link: www.vaio-link.com
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Σύνδεση εξωτερικής οθνης
Στον υπολογιστή µπορεί να συνδεθεί µια εξωτερική οθ νη. Για παράδειγµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον
υπολογιστή µε τις εξής συσκευές:
❑ Οθ νη υπολογιστή (µ νιτορ)
❑ Οθ νη πολυµέσων υπολογιστή
❑ Τηλε ραση
❑ Συσκευή προβολής.

✍

Προτού συνδέσετε την εξωτερική οθ νη, θέστε τον υπολογιστή και τις περιφερειακές συσκευές εκτ ς λειτουργίας και
αποσυνδέστε το τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος και το καλώδιο ρεύµατος.
Συνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος, αφού πρώτα έχετε συνδέσει λα τα υπ λοιπα καλώδια.
Θέστε σε λειτουργία τις περιφερειακές συσκευές και έπειτα τον υπολογιστή.
Οι εξωτερικές οθ νες χρησιµοποιούνται ως δεύτερες οθ νες.
Αποκλειστικά στο λειτουργικ σύστηµα Windows, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε µια εξωτερική οθ νη για να
εγκαταστήσετε µια εικονική επιφάνεια εργασίας.
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Σύνδεση οθνης υπολογιστή
Για να συνδέσετε µια οθ νη υπολογιστή, ακολουθήστε την
εξής διαδικασία:
1

Συνδέστε το καλώδιο της οθ νης (1) (δεν παρέχεται)
στην υποδοχή σύνδεσης µ νιτορ/VGA (2)
του
υπολογιστή.

2

Εάν χρειάζεται, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου
ρεύµατος (3) στην οθ νη και το άλλο άκρο στην πρίζα.

Σύνδεση οθνης πολυµέσων υπολογιστή
Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή µε µια οθ νη πολυµέσων υπολογιστή, η οποία διαθέτει
ενσωµατωµένα ηχεία και µικρ φωνο.
Για να συνδέσετε µια οθ νη πολυµέσων υπολογιστή,
ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1

Συνδέστε το καλώδιο της οθ νης (1) στην υποδοχή
σύνδεσης µ νιτορ/VGA (2)
του υπολογιστή.

2

Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου (3) στην υποδοχή
σύνδεσης ακουστικών (4)
του υπολογιστή.

3

Συνδέστε το καλώδιο του µικροφώνου (5) στην υποδοχή
σύνδεσης µικροφώνου (6)
του υπολογιστή.
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Σύνδεση τηλερασης
Για να συνδέσετε µια τηλε ραση στον υπολογιστή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1

2
3
4

✍

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου/βίντεο (1)
(προαιρετικ ) στην υποδοχή εξ δου AV (2) (κίτρινη) και
το άλλο άκρο στην τηλε ραση.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος της τηλε ρασης (3)
στην πρίζα.
Αλλάξτε το κανάλι εισ δου της τηλε ρασης σε
εξωτερική πηγή.
Ρυθµίστε τη διαµ ρφωση της τηλε ρασης.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τα περιφερειακά, για
περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και
τον τρ πο χρήσης.
Εάν τοποθετήσετε έναν δίσκο DVD στη µονάδα DVD-ROM για
να παρακολουθήσετε µια ταινία στην τηλε ρασή σας, ο συνδυασµ ς των πλήκτρων <Fn>+<F7> ενδέχεται να µην
ενεργοποιήσει τη δυνατ τητα εναλλαγής της προβολής µεταξύ της οθ νης LCD και της τηλε ρασης.
Επίλυση:
1. Αφαιρέστε τον δίσκο DVD απ τον υπολογιστή.
2. Αφού αφαιρεθεί ο δίσκος DVD, χρησιµοποιήστε το συνδυασµ των πλήκτρων <Fn>+<F7> για να εναλλάξετε την
προβολή µεταξύ της οθ νης LCD και της τηλε ρασης.
Οι εικ να εµφανίζεται τ σο στην οθ νη LCD σο και στην τηλε ραση. Τοποθετήστε και πάλι τον δίσκο DVD για να
τρέξετε το πρ γραµµα αναπαραγωγής DVD.
Εάν η ανάλυση της οθ νης του υπολογιστή είναι υψηλ τερη απ 1024 x 768 pixel, ένα τµήµα της εικ νας δεν θα
προβάλλεται στην οθ νη της τηλε ρασης. Το τµήµα της εικ νας που δεν φαίνεται στην τηλε ραση µπορεί να
εµφανιστεί µε τη µετακίνηση του δροµέα στον υπολογιστή. Εάν επιθυµείτε να προβάλλετε ολ κληρη την εικ να,
αλλάξτε την ανάλυση της οθ νης του υπολογιστή στα 800 x 600 ή 1024 x 768 pixels.
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Σύνδεση συσκευής προβολής
Για να συνδέσετε µια συσκευή προβολής, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1

Συνδέστε το καλώδιο σήµατος RGB (1)
στην υποδοχή σύνδεσης οθ νης/VGA (2)
που αναγνωρίζεται απ το σύµβολο
.

2

Συνδέστε το καλώδιο ήχου (3) (δεν
παρέχεται) στην υποδοχή ακουστικών
(4), που αναγνωρίζεται απ το
σύµβολο
.

3

Συνδέστε το καλώδιο σήµατος RGB και
το καλώδιο ήχου στις υποδοχές
σύνδεσης της συσκευής προβολής (5).

4

Συνδέστε στην πρίζα το καλώδιο
ρεύµατος (6) της συσκευής προβολής.

✍

Κάτω απ ορισµένες συνθήκες, ενδέχεται να
µην µπορείτε να προβάλετε ταυτ χρονα την
εικ να της οθ νης LCD του υπολογιστή και
την εικ να της εξωτερικής οθ νης ή της
συσκευής προβολής.
Μπορείτε να εναλλάσσετε την έξοδο µεταξύ
της οθ νης LCD του υπολογιστή και της
εξωτερικής οθ νης, πατώντας τον
συνδυασµ των πλήκτρων <Fn>+<F7>.
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Επιλογή τρπων προβολής
Αυτ ς ο φορητ ς υπολογιστής χρησιµοποιεί το σετ ολοκληρωµένων ATI RADEON IGP 345M. Μπορείτε να
επιλέξετε ποια οθ νη χρησιµοποιείται ταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε εξωτερική οθ νη.
Για να επιλέξετε οθ νη, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3
4
5
6
7

✍

Κάντε κλικ στο κουµπί Start και κατ πιν στο Control Panel.
Εµφανίζεται το παράθυρο Control Panel.
Κάντε κλικ στο Appearance and Themes.
Κάντε κλικ στο Display.
Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλ γου Display Properties.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Settings.
Κάντε κλικ στο κουµπί Advanced.
Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλ γου ΑTI RADEON IGP 345M Properties.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Displays.
Επιλέξτε Monitor, Panel ή το εικονίδιο TV.
Κάντε κλικ στο κουµπί Apply και, στη συνέχεια, στο OK.
Κάτω απ ορισµένες συνθήκες, ενδέχεται να µην µπορείτε να προβάλετε ταυτ χρονα την εικ να της οθ νης LCD του
υπολογιστή και την εικ να της εξωτερικής οθ νης ή της συσκευής προβολής.
Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή αφού πρώτα απενεργοποιήσετε τις περιφερειακές συσκευές.
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Χρήση της δυναττητας Dual Display
Η δυνατ τητα διπλής οθ νης σάς επιτρέπει να διανέµετε τµήµατα της επιφάνειας εργασίας σε άλλες οθ νες.
Για παράδειγµα, εάν έχετε συνδέσει ένα εξωτερικ µ νιτορ στην υποδοχή σύνδεσης µ νιτορ, η οθ νη LCD και
το µ νιτορ µπορούν να λειτουργούν ως µία ενιαία επιφάνεια εργασίας.
Μπορείτε να µετακινείτε τον δροµέα απ τη µια οθ νη στην άλλη. Η δυνατ τητα αυτή σας επιτρέπει να
µεταφέρετε αντικείµενα, πως ένα ανοιχτ παράθυρο κάποιας εφαρµογής ή µια γραµµή εργαλείων, απ τη µια
οθ νη στην άλλη.
Αυτή η διαµ ρφωση µιας ενιαίας επιφάνειας εργασίας που διανέµεται σε διαφορετικές οθ νες, αναφέρεται ως
εικονική επιφάνεια εργασίας.

✍

Η οθ νη ή η τηλε ραση είναι πιθαν να µην υποστηρίζουν τη δυνατ τητα Dual Display.
Ορισµένες εφαρµογές ενδέχεται να µην είναι συµβατές µε τις ρυθµίσεις της δυνατ τητας Dual Display.
Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής σας δεν θα περάσει σε κατάσταση Standby ή Hibernate εν σω χρησιµοποιείτε τη
δυνατ τητα Dual Display, διαφορετικά υπάρχει το ενδεχ µενο ο υπολογιστής να µην επανέλθει στον Κανονικ τρ πο
λειτουργίας.
Εάν έχετε ορίσει διαφορετικά χρώµατα για κάθε οθ νη, µην χωρίζετε ένα παράθυρο σε δύο οθ νες, διαφορετικά η
εφαρµογή είναι πιθαν να µην λειτουργήσει σωστά.
Ορίστε λιγ τερα χρώµατα ή µικρ τερη ανάλυση για κάθε οθ νη.
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Επιλογή της δυναττητας Dual Display
Για να επιλέξετε τη δυνατ τητα Dual Display, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3
4
5
6
7
8

✍

Κάντε κλικ στο κουµπί Start, στη γραµµή εργασιών των Windows.
Κάντε κλικ στο Control Panel.
Κάντε κλικ στο Appearance and Themes.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Display.
Επιλέξτε την καρτέλα Settings.
Κάντε κλικ στην οθ νη που είναι σηµειωµένη µε τον αριθµ 2.
Σηµειώστε το πλαίσιο επιλογής Extend my Windows desktop onto this monitor.
Κάντε κλικ στο κουµπί Apply και, στη συνέχεια, στο OK.
Η οθ νη ή η τηλε ραση είναι πιθαν να µην υποστηρίζουν τη δυνατ τητα Dual Display.

Ρύθµιση των χρωµάτων και της ανάλυσης για κάθε οθνη
Μπορείτε να ρυθµίσετε τα χρώµατα και την ανάλυση κάθε οθ νης που αποτελεί µέρος µιας εικονικής
επιφάνειας εργασίας.
Για να ρυθµίσετε τα χρώµατα και την ανάλυση κάθε οθ νης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Κάντε κλικ στο κουµπί Start, στη γραµµή εργασιών των Windows.
Κάντε κλικ στο Control Panel.
Κάντε κλικ στο Appearance and Themes.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Display.
Επιλέξτε την καρτέλα Settings.
Κάντε κλικ στην οθ νη που επιθυµείτε να αλλάξετε (1 ή 2): χρώµατα ή ανάλυση οθ νης.
Επιλέξτε µια ρύθµιση απ τον κατάλογο Color quality για να αλλάξετε τα χρώµατα.
Χρησιµοποιήστε τον συρ µενο δείκτη στην Screen resolution για να ρυθµίσετε την ανάλυση.
Κάντε κλικ στο κουµπί Apply και, στη συνέχεια, στο OK.
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Προσαρµογή της εικονικής επιφάνειας εργασίας
Μπορείτε να προσαρµ σετε τις ρυθµίσεις της δυνατ τητας Dual Display, αλλάζοντας τη θέση των δύο οθονών
που αποτελούν την εικονική επιφάνεια εργασίας.
Για να προσαρµ σετε τις ρυθµίσεις της δυνατ τητας Dual Display, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3
4
5
6
7

Κάντε κλικ στο κουµπί Start, στη γραµµή εργασιών των Windows.
Κάντε κλικ στο Control Panel.
Κάντε κλικ στο Appearance and Themes.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Display.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Settings.
Σύρετε τα εικονίδια των οθονών, έτσι ώστε να αντιστοιχούν στη φυσική διάταξη των οθονών σας.
Τα δύο εικονίδια των οθονών πρέπει να συνδέονται για να δηµιουργηθεί µια εικονική επιφάνεια εργασίας.
Κάντε κλικ στο κουµπί Apply και, στη συνέχεια, στο OK.

Απενεργοποίηση της δυναττητας Dual Display
Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατ τητα Dual Display, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3
4
5
6
7

✍

Κάντε κλικ στο κουµπί Start, στη γραµµή εργασιών των Windows.
Κάντε κλικ στο Control Panel.
Κάντε κλικ στο Appearance and Themes.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Display.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Settings.
Κάντε κλικ στην οθ νη 2.
Καταργήστε την επιλογή Extend my Windows desktop onto this monitor.
Με τον τρ πο αυτ ν θα απενεργοποιηθεί η δυνατ τητα Dual Display.
Για την αλλαγή απ την κύρια στη δευτερεύουσα οθ νη, ανατρέξτε στην εν τητα Επιλογή τρ πων προβολής
(σελίδα 53).
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Σύνδεση εξωτερικών ηχείων
Μπορείτε να βελτιώσετε την ποι τητα του ήχου του υπολογιστή σας µε τη σύνδεση εξωτερικών ηχείων.
Για να συνδέσετε εξωτερικά ηχεία, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3

✍

Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου (1) στην υποδοχή σύνδεσης ακουστικών (2).
Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου του ηχείου στο εξωτερικ καλώδιο (3).
Μειώστε την 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, δι τι το µαγνητικ τους πεδίο µπορεί να καταστρέψει τα δεδοµένα που
βρίσκονται αποθηκευµένα σε αυτές.

Αντιµετώπιση προβληµάτων ήχου
Απ τα ηχεία δεν ακούγεται ήχος
❑

❑

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.

Οδηγ ς υλικού

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

n N
58

Σύνδεση εξωτερικού µικροφώνου
Ο υπολογιστής VAIO που έχετε στην κατοχή σας δεν διαθέτει εσωτερικ µικρ φωνο. Εάν χρειαστεί να
χρησιµοποιήσετε µια συσκευή εισ δου ήχου, για παράδειγµα να συζητήσετε στο ∆ιαδίκτυο, πρέπει να
συνδέσετε ένα εξωτερικ µικρ φωνο.
Για να συνδέσετε εξωτερικ µικρ φωνο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
Συνδέστε το καλώδιο του µικροφώνου (1) στην υποδοχή σύνδεσης µικροφώνου (2) που αναγνωρίζεται απ το
σύµβολο
.

✍

Βεβαιωθείτε τι τα ηχεία που διαθέτετε έχουν σχεδιαστεί για χρήση µε υπολογιστή.

Αντιµετώπιση προβληµάτων ήχου
Το µικρφωνο δεν λειτουργεί
❑

Εάν χρησιµοποιείτε εξωτερικ µικρ φωνο, βεβαιωθείτε τι το µικρ φωνο είναι σωστά συνδεδεµένο στην
υποδοχή σύνδεσης µικροφώνου.
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Σύνδεση συσκευής Ενιαίου Σειριακού ∆ιαύλου (USB)
Στον υπολογιστή σας µπορεί να συνδεθεί µια συσκευή USB (για παράδειγµα, ένα ποντίκι, µια µονάδα δισκέτας,
ένα πληκτρολ γιο, ένας εκτυπωτής).
Οι συσκευές USB δεν είναι συσκευές plug and play. ∆εν χρειάζεται να κλείσετε τον υπολογιστή για να
συνδέσετε αυτές τις συσκευές εκτ ς και αν το εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή ορίζει διαφορετικά.
Για µερικές συσκευές USB χρειάζεται να εγκαταστήσετε το λογισµικ , πριν απ τη σύνδεση της συσκευής.
Εάν δεν ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία ενδέχεται η συσκευή να µην λειτουργεί κανονικά.
Για περισσ τερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή USB.

Σύνδεση ενς ποντικιού USB
Για να συνδέσετε ένα ποντίκι USB, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2

✍

Επιλέξτε την υποδοχή σύνδεσης USB (1) που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε.
Συνδέστε το καλώδιο του ποντικιού USB (2) στην υποδοχή σύνδεσης USB.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ποντίκι USB (3).

Το πρ γραµµα οδήγησης για ποντίκι USB του VAIO είναι ήδη εγκαταστηµένο στον υπολογιστή σας και, εποµένως, το
µ νο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το ποντίκι USB στην υποδοχή σύνεσης USB και να αρχίσετε να
εργάζεστε.
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Σύνδεση εκτυπωτή
Για την εκτύπωση εγγράφων, µπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή ένας εκτυπωτής συµβατ ς µε Windows.

Σύνδεση εκτυπωτή µέσω της υποδοχής σύνδεσης USB
Μπορείτε να συνδέσετε στον υπολογιστής σας έναν εκτυπωτή USB συµβατ µε την έκδοση των Windows που
χρησιµοποιείτε.
Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή µέσω της υποδοχής σύνδεσης USB, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1

Συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή USB (1) σε µια απ τις υποδοχές USB (2) του υπολογιστή σας.
Η υποδοχή σύνδεσης USB αναγνωρίζεται απ το σύµβολο
που υπάρχει στον υπολογιστή και στον
εκτυπωτή.

2

Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος του εκτυπωτή στην πρίζα (3).
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Σύνδεση εκτυπωτή µέσω της υποδοχής σύνδεσης εκτυπωτή
Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή µέσω της υποδοχής σύνδεσης εκτυπωτή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2

✍

Συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή (1) που συνοδεύει τον εκτυπωτή στην υποδοχή σύνδεσης εκτυπωτή
(2) που αναγνωρίζεται απ το σύµβολο
.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος (3) του εκτυπωτή στην πρίζα.

Προτού χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθµίσεις Printer απ την εφαρµογή
Sony Notebook Setup.
Προτού συνδέσετε τον εκτυπωτή, θέστε τον υπολογιστή και τις περιφερειακές συσκευές εκτ ς λειτουργίας και
αποσυνδέστε το τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος και το καλώδιο ρεύµατος.
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Σύνδεση µιας συσκευής i.LINK
Ο υπολογιστής που έχετε στην κατοχή σας διαθέτει µια υποδοχή σύνδεσης i.LINK (IEEE1394), την οποία
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να συνδέσετε µια συσκευή i.LINK, πως µια ψηφιακή βιντεοκάµερα ή να
συνδέσετε δύο φορητούς υπολογιστές VAIO, προκειµένου να αντιγράψετε, να διαγράψετε ή να
επεξεργαστείτε αρχεία.
Η υποδοχή σύνδεσης i.LINK που διαθέτει ο υπολογιστής δεν τροφοδοτεί µε ρεύµα εξωτερικές συσκευές,
οι οποίες γενικά παίρνουν ρεύµα απ υποδοχές σύνδεσης i.LINK.
Η υποδοχή σύνδεσης i.LINK υποστηρίζει ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων έως και 400 Mbps, µως η
πραγµατική ταχύτητα µεταφοράς εξαρτάται απ την ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων της εξωτερικής
συσκευής.
Οι διαθέσιµες δυνατ τητες i.LINK µπορούν να διαφέρουν, ανάλογα µε τις εφαρµογές που χρησιµοποιείτε.
Ανατρέξτε στο έντυπο που συν δευε την εφαρµογή για περισσ τερες πληροφορίες.
Καλώδια i.LINK συµβατά µε τον υπολογιστή VAIO είναι τα καλώδια µε τους εξής αριθµούς είδους:
VMC-IL4415A (καλώδιο 1,5 µέτρου µε υποδοχή σύνδεσης 4 ακίδων σε κάθε άκρο), VMC-IL4408Series
(ένα καλώδιο 0,8 µέτρου µε υποδοχή σύνδεσης 4 ακίδων σε κάθε άκρο).
❑
❑

✍

Σύνδεση ψηφιακής βιντεοκάµερας (σελίδα 63)
Σύνδεση δύο φορητών υπολογιστών VAIO (σελίδα 63)
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
χρησιµοποιείται. Ανατρέξτε στο έντυπο που συν δευε την εφαρµογή για περισσ τερες 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 συµβατ τητα των λειτουργικών συστηµάτων
αυτών των συσκευών.
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Σύνδεση ψηφιακής βιντεοκάµερας
Για να συνδέσετε µια ψηφιακή βιντεοκάµερα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου i.LINK (1) στην υποδοχή σύνδεσης
i.LINK (2) του υπολογιστή και το άλλο άκρο στην υποδοχή DV Out (3)
της ψηφιακής βιντεοκάµερας.
2 Τρέξτε την εφαρµογή DVgate.

✍

Στις ψηφιακές βιντεοκάµερες της Sony, οι υποδοχές σύνδεσης που
σηµαίνονται ως DV Out, DV In/Out ή i.LINK είναι συµβατές µε i.LINK.
Η ψηφιακή βιντεοκάµερα της Sony αποτελεί ένα παράδειγµα, µως η ψηφιακή
βιντεοκάµερα που έχετε στην κατοχή σας µπορεί να χρειάζεται να συνδεθεί
διαφορετικά.
Εάν η ψηφιακή βιντεοκάµερα διαθέτει υποδοχή για Memory Stick, µπορείτε να
αντιγράψετε εικ νες στον υπολογιστή µέσω εν ς Memory Stick. Για να γίνει
αυτ , αντιγράψτε απλώς εικ νες στο Memory Stick και, στη συνέχεια,
χρησιµοποιήσετε έναν ειδικ προσαρµογέα κάρτας PC για να το συνδέσετε
στον υπολογιστή σας.
\ταν χρησιµοποιείτε σύνδεση i.LINK, δεν µπορείτε να προσπελάσετε τις
εικ νες που είναι αποθηκευµένες σε Memory Stick.

Σύνδεση δύο φορητών υπολογιστών VAIO
Μπορείτε να αντιγράψετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αρχεία απ έναν άλλον υπολογιστή VAIO στον
υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας ένα προαιρετικ καλώδιο i.LINK.
Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε κάποιο έγγραφο σε έναν εκτυπωτή που είναι συνδεδεµένος σε άλλον
υπολογιστή VAIO.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων συσκευών i.LINK
∆εν αποκαθίσταται 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 µ λις επανέλθει απ κατάσταση εξοικον µησης ενέργειας,
είναι πιθαν να επηρεαστεί η σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, φροντίστε να εκτελέσετε πλήρη
επανεκκίνηση πριν τους συνδέσετε.

Κατά την εγγραφή εικνων σε συσκευή ψηφιακού βίντεο µε χρήση της εφαρµογής DVgate, εµφανίζεται
ένα µήνυµα σφάλµατος
❑

❑
❑
❑

Κλείστε λες τις ανοιχτές εφαρµογές και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Η συχνή εγγραφή εικ νων σε µια
συσκευή ψηφιακού βίντεο µε χρήση της εφαρµογής DVgate µερικές φορές προκαλεί µερικές φορές αυτ
το σφάλµα.
Η συσκευή DV που έχετε στην κατοχή σας θα πρέπει να έχει υποδοχή DV In/Out για να µπορεί να µεταφέρει
αρχεία στη συσκευή DV.
Ελέγξτε εάν και οι δυο µονάδες βρίσκονται στην ίδια οµάδα εργασίας και εάν είναι ενεργοποιηµένη η
ρύθµιση Sharing.
Εάν ο δεύτερος υπολογιστής έχει διαφορετικ λειτουργικ σύστηµα (για παράδειγµα Windows 2000),
χρειάζεστε µια εφαρµογή πως είναι η Smart Connect.

Η χρήση ψηφιακών συσκευών είναι αδύνατη
❑
❑

❑

Ελέγξτε εάν η συσκευή DV λειτουργεί και εάν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεµένα.
Εάν χρησιµοποιείτε πολλές συσκευές i.LINK, ο συνδυασµ ς των συνδεδεµένων συσκευών µπορεί να
προκαλέσει ασταθή λειτουργία. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, θέστε εκτ ς 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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Σύνδεση σε δίκτυο (LAN)
Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε δίκτυα τύπου 10BASE-T/100BASE-TX µέσω εν ς καλωδίου
δικτύου Ethernet. Για τα λεπτοµερή στοιχεία των ρυθµίσεων και των συσκευών που χρειάζεται να συνδεθούν
στο δίκτυο, απευθυνθείτε στον διαχειριστή του δικτύου.

✍

Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις επιτρέπουν στον υπολογιστή σας να συνδεθεί στο δίκτυο.
Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση του υπολογιστή στο δίκτυο, ανατρέξτε στην εν τητα
αντιµετώπισης προβληµάτων υλικού στην τοποθεσία στον Παγκ σµιο Ιστ της υπηρεσίας VAIO-Link.

! Μην συνδέσετε καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή δικτύου του υπολογιστή.
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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 την ακύρωση της εγγύησης λ γω κακού χειρισµού,
συνιστάται:
❑ Να απευθυνθείτε στον αντιπρ σωπο προκειµένου να εγκαταστήσετε µια νέα υποµονάδα µνήµης.
❑ Να µην την εγκαταστήσετε οι ίδιοι, εάν δεν είστε εξοικειωµένοι µε τις εργασίες αναβάθµισης της µνήµης
εν ς υπολογιστή.
❑ Να µην αγγίζετε τις υποδοχές σύνδεσης και µην ανοίγετε τη θήκη της µνήµης.
Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε µε την υπηρεσία VAIO-Link.

Προσθήκη και αφαίρεση µνήµης*
Υπάρχει το ενδεχ µενο στο µέλλον να θελήσετε να αλλάξετε ή να προσθέσετε υποµονάδες µνήµης
προκειµένου να επεκτείνετε τις δυνατ τητες του υπολογιστή σας. Μπορείτε να αυξήσετε τη µνήµη
εγκαθιστώντας πρ σθετες υποµονάδες µνήµης.
Να είστε προσεκτικοί κατά την αλλαγή της µνήµης. Σφάλµατα κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση της
υποµονάδας µνήµης ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήµατα στη λειτουργία.
Για την αναβάθµιση της µνήµης, χρησιµοποιήστε αποκλειστικά DDR266 DDR-SDRAM SO-DIMM (επαφές µε
φύλλο χρυσού).
Η ηλεκτροστατική εκφ ρτιση µπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Προτού αγγίξετε µια κάρτα
επέκτασης µνήµης, φροντίστε:
❑ Να χειρίζεστε µε ήπιο τρ πο την υποµονάδα µνήµης.
❑ 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 συµµ ρφωση µε
τους κανονισµούς που απαιτούνται για τη χρήση και την τροποποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
❑

Αποσυνδέστε το σύστηµα απ την πηγή παροχής ενέργειας (δηλαδή µπαταρία ή τροφοδοτικ
εναλλασσ µενου ρεύµατος) και απ τυχ ν τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, δίκτυα ή µ ντεµ, προτού
ανοίξετε το σύστηµα. Εάν δεν κάνετε τα παραπάνω είναι πιθαν να τραυµατιστείτε ή να προκληθεί
βλάβη στον εξοπλισµ .
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❑

❑

Η ηλεκτροστατική εκφ ρτιση (ESD) µπορεί να καταστρέψει τις υποµονάδες µνήµης και άλλα εξαρτήµατα.
Εγκαταστήστε την υποµονάδα µνήµης µ νο σε σταθµ εργασίας ESD. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος τέτοιος
σταθµ ς, 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, εν σω 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 εκφ ρτιση (ESD).

! Χρησιµοποιήστε την ειδική σακούλα που διατίθεται µε την υποµονάδα µνήµης ή τυλίξτε την υποµονάδα σε

!

αλουµιν χαρτο προκειµένου να είναι προστατευµένη απ ηλεκτροστατική εκφ ρτιση.
Εάν οι υποδοχές της µνήµης ή άλλα εσωτερικά εξαρτήµατα του υπολογιστή έρθουν σε επαφή µε υγρά ή οποιεσδήποτε
ξένες ουσίες και ξένα αντικείµενα, αυτ θα έχει ως αποτέλεσµα να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή και οι τυχ ν
επισκευές θα καλύπτονται απ την εγγύηση.
Μην τοποθετείτε την υποµονάδα µνήµης σε µέρη που είναι εκτεθειµένα σε:
- Πηγές θερµ τητας πως καλοριφέρ ή αεραγωγούς,
- Άµεσο ηλιακ φως,
- Υπερβολική σκ νη,
- Μηχανικούς κραδασµούς ή κρούσεις,
- Ισχυρούς µαγνήτες ή ηχεία που δεν έχουν µαγνητική θωράκιση,
- Θερµοκρασία περιβάλλοντος υψηλ τερη απ +35°C η χαµηλ τερη απ +5°C,
- Υψηλά επίπεδα υγρασίας.

* Ανάλογα µε τη διαµ ρφωση του υπολογιστή σας, ο αριθµ ς των διαθέσιµων υποδοχών µπορεί να ποικίλλει.
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Αφαίρεση και εγκατάσταση υποµονάδας µνήµης
Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε µια υποµονάδα µνήµης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3
4
5
6

7

Θέστε τον υπολογιστή εκτ ς λειτουργίας και
αποσυνδέστε λες τις περιφερειακές συσκευές.
Αποσυνδέστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε
τις µπαταρίες.
Περιµένετε µέχρις του ψυχθεί ο υπολογιστής.
Αναποδογυρίστε τον υπολογιστή.
Ανοίξτε το κάλυµµα στην κάτω επιφάνεια ξεβιδώνοντας
τη βίδα (στρέψτε την αριστερ στροφα).
Για να αφαιρέσετε την υποµονάδα µνήµης τραβήξτε τις
γλωττίδες προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη 1.
Η υποµονάδα µνήµης απελευθερώνεται.

Τραβήξτε την υποµονάδα µνήµης προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος 2.
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8

Αφαιρέστε τη νέα υποµονάδα µνήµης απ τη συσκευασία της.

9

Τοποθετήστε την υποµονάδα µνήµης σύροντας της στην υποδοχή της υποµονάδας µνήµης, σύµφωνα µε
την εικ να.

10 Πιέστε την υποµονάδα έως του ασφαλίσει στη θέση της.

11 Κλείστε το κάλυµµα του υπολογιστή.
12 Σφίξτε τη βίδα στην κάτω επιφάνεια του υπολογιστή.
13 Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
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Προβολή του µεγέθους της µνήµης
Για να δείτε το µέγεθος της µνήµης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1
2
3

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
Απ το µενού Start µεταβείτε στο Sony Notebook Setup.
Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλ γου Sony Notebook Setup.
Απ την καρτέλα About this Computer µπορείτε να δείτε το µέγεθος της µνήµης του συστήµατος.
Εάν η πρ σθετη µνήµη δεν εµφανίζεται, επαναλάβετε την λη διαδικασία και επανεκκινήστε
τον υπολογιστή.
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Λήψη βοήθειας
Σε αυτήν την εν τητα περιγράφεται ο τρ πος που µπορείτε να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη σε περίπτωση
που παρουσιαστεί κάποιο πρ βληµα στον υπολογιστή σας.
Η εταιρεία Sony σας προσφέρει πολλές δυνατ τητες υποστήριξης αναφορικά µε τον υπολογιστή σας.

∆υναττητες υποστήριξης απ τη Sony
Ανατρέξτε στην εν τητα Φάκελος τεκµηρίωσης (σελίδα 8) για λεπτοµέρειες σχετικά µε την έντυπη και την
ηλεκτρονική τεκµηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας, καθώς και για περαιτέρω πηγές αναφοράς.

Άλλες πηγές πληροφοριών
❑
❑

❑

❑

❑

✍

Μεταβείτε στα online help files που συνοδεύουν το λογισµικ , για οδηγίες χρήσης του λογισµικού.
Τοποθεσία της VAIO-Link στον Παγκ σµιο Ιστ : εάν αντιµετωπίζετε οποιοδήποτε πρ βληµα µε τον
υπολογιστή σας, µπορείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία της υπηρεσίας VAIO-Link στον Παγκ σµιο Ιστ
για τον τρ πο αντιµετώπισης του προβλήµατος. Μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.vaio-link.com
e-Support: Αυτ το αλληλεπιδραστικ µέρος της τοποθεσίας µας στον Παγκ σµιο Ιστ
http://www.vaio-link.com σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε, µέσω του διαδικτύου, µε την ειδική οµάδα
υποστήριξης της εταιρείας µας. Χρησιµοποιώντας έναν προσωπικ λογαριασµ , µπορείτε να καταθέτετε
µε ευκολία 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 πρ βληµα ανατρέχοντας στην ηλεκτρονική και την
έντυπη τεκµηρίωση.
Επισκεφθείτε τις άλλες τοποθεσίες της Sony στον Παγκ σµιο Ιστ :
❑ www.club-vaio.com εάν επιθυµείτε να µάθετε περισσ τερα σχετικά µε το σύστηµα VAIO και γίνεται
µέλος της αναπτυσσ µενης κοιν τητας VAIO.
❑ www.sonystyle-europe.com για αγορές µέσω του διαδικτύου.
❑ www.sony.com για άλλα προϊ ντα της Sony.
Για να έχετε πρ σβαση στις διαδικτυακές δυνατ τητες που περιγράφονται σε αυτ το σηµείο πρέπει να εγκαταστήσετε
µια σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο.
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e-Support
Τι είναι η υπηρεσία e-Support
Εάν έχετε ερευνήσει τους οδηγούς χρήσης και την τοποθεσία µας στον Παγκ σµιο Ιστ (www.club-vaio.com),
αλλά δεν έχετε πάρει απάντηση σε κάποια απορία ή κάποιο ζήτηµα, τ τε η υπηρεσία e-Support αποτελεί την
ιδανική λύση για εσάς!
Η ηλεκτρονική πύλη e-Support είναι µια αλληεπιδραστική τοποθεσία στον Παγκ σµιο Ιστ , στην οποία
µπορείτε να υποβάλλετε 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 υποβάλετε θα λαµβάνει έναν µοναδικ αριθµ , προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή
επικοινωνία σας µε την οµάδα ηλεκτρονικής υποστήριξης.

Ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει την υπηρεσία e-Support
\λοι οι εγγεγραµµένοι αγοραστές υπολογιστών VAIO, στους οποίους επιτρέπεται να έχουν απερι ριστη
πρ σβαση στην ηλεκτρονική πύλη της υπηρεσίας VAIO-Link e-Support.

Πώς µπορώ να έχω πρσβαση στην πύλη e-Support
\ταν εγγράψετε τον υπολογιστή VAIO, που έχετε στην κατοχή σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ClubVAIO (www.club-vaio.com), θα λάβετε αυτ µατα ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε το σύνδεσµο για
την ηλεκτρονική πύλη e-Support, τον προσωπικ σας κωδικ πελάτη και µερικές βασικές επεξηγήσεις µερικές
ώρες αργ τερα.
Εσείς το µ νο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε τον λογαριασµ σας κάνοντας κλικ στον
σύνδεσµο 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 ∆ιαδίκτυο.
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 την οµάδα ηλεκτρονικής υποστήριξης πραγµατοποιείται µέσω µιας πύλης, η οποία
σας συνδέει απευθείας µε την κεντρική µας βάση δεδοµένων, η υπηρεσία e-Support δέχεται και απαντά µ νον
σε ερωτήµατα που υποβάλλονται στα αγγλικά.

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 υπ ψη σας τι η οµάδα της ηλεκτρονικής υποστήριξης επεξεργάζεται τις απορίες
σας απ τη ∆ευτέρα έως την 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 της ηλεκτρονικής υποστήριξης έχει ασχοληθεί µε το
ερώτηµα/ζήτηµα που έχω υποβάλει
Μ λις η οµάδα ηλεκτρονικής υποστήριξης διαχειριστεί την υπ θεσή σας, θα λάβετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, το οποίο θα σας ενηµερώνει τι η υπ θεσή σας έχει ενηµερωθεί.
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Προφυλάξεις
Σε αυτήν την εν τητα αναφέρονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια, καθώς και οι προφυλάξεις
που πρέπει να λαµβάνετε για την προστασία του υπολογιστή σας απ πιθανή βλάβη.
Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε µε την υπηρεσία VAIO-Link.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Χειρισµ ς του σκληρού δίσκου (σελίδα 75)
Χειρισµ ς της οθ νης LCD (σελίδα 75)
Χρήση της πηγής ενέργειας (σελίδα 76)
Χειρισµ ς του υπολογιστή (σελίδα 77)
Χειρισµ ς δισκετών (σελίδα 78)
Χειρισµ ς äßóêùí (σελίδα 78)
Χρήση της µπαταρίας (σελίδα 79)
Χρήση των ακουστικών (σελίδα 80)
Χειρισµ ς των Memory Sticks (σελίδα 80)
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Χειρισµς του σκληρού δίσκου
Ο σκληρ ς δίσκος διαθέτει υψηλή αποθηκευτική πυκν τητα και διαβάζει ή εγγράφει δεδοµένα σε σύντοµο
χρονικ διάστηµα. \µως, µπορεί εύκολα να υποστεί βλάβη εξαιτίας µηχανικών δονήσεων, κρούσεων ή
λ γω σκ νης.
Μολον τι ο σκληρ ς δίσκος διαθέτει την εσωτερική συσκευή ασφαλείας για την αποτροπή της απώλειας
δεδοµένων εξαιτίας µηχανικών κραδασµών, κρούσεων ή λ γω σκ νης, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ταν
χειρίζεστε τον υπολογιστή σας.
Για την αποφυγή πρ κλησης 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 ή η θέση του θα
είναι ασταθής.
❑ Μην µετακινείτε τον υπολογιστή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
❑ Μην θέτετε τον υπολογιστή εκτ ς λειτουργίας ή τον επανεκκινείτε εν σω διαβάζει ή γράφει δεδοµένα
σε δίσκο.
❑ Μην χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σε µέρος εκτεθειµένο σε ακραίες αλλαγές της θερµοκρασίας.
❑ Μην µετακινείτε τον υπολογιστή εν σω το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση Standby.

✍ Εάν ο σκληρ ς δίσκος υποστεί βλάβη, τα δεδοµένα δεν είναι δυνατ
Χειρισµς της οθνης LCD
❑
❑
❑

ν να ανακτηθούν.

Μην αφήνετε την οθ νη LCD στραµµένη προς τον ήλιο, καθώς αυτ µπορεί να την καταστρέψει.
Να είστε προσεκτικοί ταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή κοντά σε παράθυρο.
Μην χαράσσετε την οθ νη LCD και µην ασκείτε πίεση σε αυτήν. Αυτ θα µπορούσε να προκαλέσει
πρ βληµα στη λειτουργία της.
Η χρήση του υπολογιστή σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας µπορεί να προκαλέσει το φαιν µενο να
εµφανίζεται µια υπολειµµατική εικ να στην οθ νη. Αυτ δεν αποτελεί δυσλειτουργία. \ταν ο υπολογιστής
επανέλθει σε φυσιολογική θερµοκρασία, η οθ νη επανέρχεται στη φυσιολογική της κατάσταση.
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❑

❑
❑

❑

Μία υπολειµµατική εικ να µπορεί να εµφανιστεί, ταν στην οθ νη προβάλλεται για µεγάλο χρονικ
διάστηµα η ίδια εικ να. Η υπολειµµατική εικ να σε λίγο χάνεται. Για να αποφύγετε την εµφάνιση
υπολειµµατικών εικ νων µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δυνατ τητα προστασίας οθ νης.
Η οθ νη θερµαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Αυτ είναι φυσιολογικ φαιν µενο και δεν
αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
Η οθ νη LCD κατασκευάζεται µε χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ενδέχεται, ωστ σο, να δείτε
µικροσκοπικά µαύρα στίγµατα και/ή φωτεινά στίγµατα (κ κκινα, µπλε ή πράσινα) τα οποία εµφανίζονται
συνεχώς στην οθ νη LCD. Αυτ αποτελεί φυσιολογικ αποτέλεσµα της διαδικασίας κατασκευής και δεν
αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
Αποφύγετε να τρίβετε µε το δάχτυλο σας την οθ νη LCD, καθώς αυτ µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην
οθ νη. Για να σκουπίσετε την οθ νη LCD χρησιµοποιήστε ένα µαλακ , στεγν ύφασµα.

Χρήση της πηγής ενέργειας
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Ανατρέξτε στο φύλλο Specifications για πληροφορίες σχετικά µε τον τρ πο λειτουργίας του υπολογιστή
VAIO που έχετε στην κατοχή σας.
Μην χρησιµοποιείτε το τροφοδοτικ εναλλασσ µενου 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 πρ κληση ζηµιάς στον υπολογιστή απ απ τοµη 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 την πρίζα τραβώντας το απ το καλώδιο.
Αποσυνδέστε τον υπολογιστή απ την πρίζα, εάν δεν πρ κειται να τον χρησιµοποιήσετε για µεγάλο
χρονικ διάστηµα.
Χρησιµοποιήστε πρίζα µε εύκολη πρ σβαση.
\ταν το τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος δεν χρησιµοποιείται, να το βγάζετε απ την πρίζα.
Να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος που παρέχεται. Μην
χρησιµοποιείτε κανένα άλλο τροφοδοτικ εναλλασσ µενου ρεύµατος.

Οδηγ ς υλικού

Προφυλάξεις

n N
77

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 απ ξεσης, λειαντική σκ νη ή
διαλυτικ υγρ
πως οιν πνευµα 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
εκτ ς 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 αυτ ν.
Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε µέρος που είναι εκτεθειµένο σε:
❑ Πηγές θερµ τητας, πως καλοριφέρ ή αεραγωγούς,
❑ Άµεσο ηλιακ φως,
❑ Υπερβολική σκ νη,
❑ Υγρασία ή βροχή,
❑ Μηχανικούς κραδασµούς ή κρούσεις,
❑ Ισχυρούς µαγνήτες ή ηχεία που δεν έχουν µαγνητική θωράκιση,
❑ Θερµοκρασία περιβάλλοντος υψηλ τερη απ +35°C η χαµηλ τερη απ 5°C,
❑ Υψηλά επίπεδα υγρασίας.
Μην τοποθετείτε ηλεκτρονικές συσκευές κοντά στο υπολογιστή. Το ηλεκτροµαγνητικ πεδίο του
υπολογιστή µπορεί να προκαλέσει πρ βληµα 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 σεντ νια τα οποία ενδέχεται να φράξουν τα ανοίγµατα
εξαερισµού.
Ο υπολογιστής χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα υψηλής συχν τητας και µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές στη
λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών κυµάτων. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε τον υπολογιστή στην
κατάλληλη απ σταση απ τη συσκευή στην οποία προκαλεί παρεµβολές.

Οδηγ ς υλικού

Προφυλάξεις

n N
78
❑
❑
❑

❑
❑

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 πρ βληµα,
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.
Καθώς απ τη στιγµή που θα προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή, ενδέχεται να χαθούν σηµαντικά
δεδοµένα, θα πρέπει να δηµιουργείτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε να
επαναφέρετε τα περισσ τερα απ τα αρχικά προγράµµατα, χρησιµοποιώντας τον δίσκο που συνοδεύει τον
υπολογιστή (για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον Troubleshooting Guide).

Χειρισµς δισκετών
❑
❑
❑

Μην ανοίγετε το κάλυµµα µε το χέρι και µην αγγίζετε την επιφάνεια του σκληρού δίσκου.
Να φυλάσσετε τις δισκέτες µακριά απ µαγνήτες.
Να φυλάσσετε τις δισκέτες µακριά απ το άµεσο ηλιακ φως και άλλες πηγές θερµ τητας.

Χειρισµς δίσκων
❑
❑
❑

Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου.
Μην αφήνετε τον δίσκο να πέσει κάτω και µην τον λυγίζετε.
Τα δαχτυλικά αποτυπώµατα και η σκ νη 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 εικ να:
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❑

❑
❑

❑

Η σωστή φροντίδα του δίσκου είναι απαραίτητη προκειµένου να είναι πάντα αξι πιστος.
Μην χρησιµοποιείτε διαλύτες πως π.χ. βενζίνη, διαλυτικά µπογιάς, προϊ ντα καθαρισµού που
διατίθενται στο εµπ ριο ή αντιστατικά σπρέυ, 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 σκουπίστε την επιφάνεια του δίσκου απ το κέντρο προς την περιφέρεια.
Σκουπίστε την υγρασία που έχει αποµείνει χρησιµοποιώντας ένα στεγν µαλακ ύφασµα.
Ποτέ µην κολλάτε αυτοκ λλητα στους δίσκους. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τη χρήση του δίσκου µε
ανεπαν ρθωτο τρ πο.

Χρήση της µπαταρίας
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Ποτέ µην αφήνετε την µπαταρία εκτεθειµένη σε θερµοκρασίες υψηλ τερες 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 µικρ τερη σε ψυχρ περιβάλλον. Αυτ οφείλεται στη µειωµένη
απ δοση της µπαταρίας σε χαµηλές θερµοκρασίες.
Να φορτίζετε τις µπαταρίες σε θερµοκρασίες µεταξύ 10°C και 30°C. Στις χαµηλ τερες θερµοκρασίες
απαιτείται µεγαλύτερος χρ νος φ ρτισης.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της αποφ ρτισης η µπαταρία θερµαίνεται. Αυτ είναι φυσιολογικ
φαιν µενο και δεν αποτελεί λ γο ανησυχίας.
Να φυλάσσετε την µπαταρία µακριά απ
λες τις πηγές ενέργειας.
Φροντίστε η µπαταρία να διατηρείται στεγνή.
Μην ανοίγετε και µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε την µπαταρία.
Μην εκθέτετε την µπαταρία σε µηχανικές κρούσεις.
Εάν δεν πρ κειται να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή για µεγάλο χρονικ διάστηµα, αφαιρέστε την
µπαταρία απ τον υπολογιστή για να αποφύγετε να προκληθεί βλάβη στην µπαταρία.
Εάν µετά απ την πλήρη φ ρτιση 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 την µπαταρία προτού την φορτίσετε.
Εάν δεν έχετε χρησιµοποιήσει την µπαταρία για µεγάλο χρονικ διάστηµα, επαναφορτίστε την µπαταρία.
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Χρήση των ακουστικών
❑

❑

Οδική ασφάλεια – Μην χρησιµοποιείτε τα ακουστικά ενώ οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή χειρίζεστε χηµα
που διαθέτει κινητήρα. 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 διασταυρώσεις 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 διακ ψτε τη χρήση τους.

Χειρισµς των Memory Sticks
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑

Μην αγγίζετε µε το δάχτυλο ή µε µεταλλικά αντικείµενα την υποδοχή σύνδεσης του Memory Stick.
Ως ετικέτα, να χρησιµοποιείται µ νον εκείνη που παρέχεται µαζί µε το Memory Stick.
Μην λυγίζετε, µην αφήνετε να πέσει κάτω και µην ασκείτε ισχυρές κρούσεις στο Memory Stick.
Μην αποσυναρµολογείτε και µην τροποποιείτε το Memory Stick.
Προσέξτε να µην βρέξετε το Memory Stick.
Μην χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε το Memory Sticks 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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Εµπορικά σήµατα
Τα Sony, DVgate, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SonicStage, SonicStage
Mastering Studio, Sony Notebook Setup, Sony Style Imaging, UI Design Selector, το VAIO Action Setup, VAIO Edit Components, VAIO
Media, VAIO System Information, Memory Stick, το λογ τυπο Memory Stick, VAIO και το λογ τυπο VAIO αποτελούν εµπορικά σήµατα
της εταιρείας Sony Corporation.
Τα Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows Home Edition,
Microsoft Works και το λογ τυπο 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 προϊ ν διαθέτει
σύνδεση IEEE1394.
Τα Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE και Adobe Photoshop Elements είναι εµπορικά σήµατα της
εταιρείας Adobe Systems Incorporated.
Το QuickTime και το λογ τυπο QuickTime είναι εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται κατ πιν αδείας. Το σήµα QuickTime έχει
κατατεθεί στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Το RealOne Player είναι εµπορικ σήµα ή σήµα κατατεθέν της εταιρείας RealNetworks, Inc. στις Η.Π.Α., καθώς και σε άλλες χώρες.
Το MoodLogic είναι εµπορικ σήµα της εταιρείας MoodLogic, Inc.
Το PowerPanel είναι εµπορικ σήµα της εταιρείας Phoenix Technologies Ltd.
Το Norton Internet Security 2003 είναι εµπορικ σήµα της εταιρείας Symantec Corporation.
Το EverQuest είναι σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sony Computer Entertainment America Inc.
Το Click to DVD είναι εµπορικ σήµα της εταιρείας Sony Electronics.
Το Drag’n Drop CD+DVD είναι εµπορικ σήµα της εταιρείας Easy Systems Japan Ltd.
Το WinDVD for VAIO είναι εµπορικ σήµα της εταιρείας InterVideo, Inc.
Το PowerDVD for VAIO είναι εµπορικ σήµα ή σήµα κατατεθέν της εταιρείας CyberLink Corporation.
\λες οι υπ λοιπες ονοµασίες συστηµάτων, προϊ ντων και υπηρεσιών είναι εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων κατ χων τους. Στο
παρ ν εγχειρίδιο, τα σύµβολα ™ ή ® δεν χρησιµοποιούνται.
Οι προδιαγραφές υπ κεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. \λα τα υπ λοιπα εµπορικά σήµατα ανήκουν στους
αντίστοιχους κατ χους τους.

Ανατρέξτε στο έντυπο Specifications για να πληροφορηθείτε ποιο λογισµικ διατίθεται για το µοντέλο
που κατέχετε.

