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Poznámky

Odkazy v této publikaci na produkty, programy nebo slu by IBM neznamenají,
IBM uva uje o jejich zpøístupnìní ve v ech zemích, kde pùsobí.

e

ádný z odkazù na

produkty, programové vybavení nebo slu by není zamý len jako tvrzení,

e lze po-

u ít pouze produkty, programové vybavení nebo slu by spoleènosti IBM. Namísto
produktù, programù a slu eb spoleènosti IBM lze pou ít libovolné funkènì ekvivalentní produkty, programy nebo slu by, které neporu ují právo intelektuálního vlastnictví IBM. Vyhodnocení a ovìøení operací ve spojení s jinými produkty, s výjimkou
produktù výslovnì uvedených IBM, je v odpovìdnosti u ivatele.

Spoleènost IBM mù e mít patenty nebo podané

ádosti o patent, které zahrnují

pøedmìt tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám nedává

ádná práva

k tìmto patentùm. Písemné dotazy, týkající se licencí, mù ete poslat na IBM Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive, Armonk, NY 10504-1785,
U.S.A.

Spoleènost IBM nedává

ádné záruky za webové stránky, které nepatøí IBM. Kdy

pøistupujete k webové stránce, která nepatøí IBM, chápejte prosím,
nezávislá a IBM nemá na obsah této webové stránky
webovou stránku, která nepatøí IBM, neznamená,

e je na IBM

ádný vliv. Dále, odkaz na

e IBM potvrzuje nebo pøijímá

jakoukoliv odpovìdnost za obsah nebo pou ití této webové stránky. Je na vás,
abyste pøijali opatøení k zaji tìní toho,

e vámi vybraný software neobsahuje viry,

trójské konì nebo jiné prvky destruktivní povahy. SPOLEÈNOST IBM NEBUDE ZA
ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ RUÈIT ZA JAKOUKOLIV JINOU WEBOVOU STRÁNKU
JAKÉKOLIV STRANÌ ZA JAKÉKOLIV PØÍMÉ, NEPØÍMÉ, ZVLÁ
SLEDNÉ
PØERU

KODY, VÈETNÌ A TO BEZ OMEZENÍ ZA

TNÍ NEBO NÁ-

KODY NA U

LÉM ZISKU,

ENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTÌ PROGRAMU NEBO JINÝCH DAT VE VA

INFORMAÈNÍM SYSTÉMU NEBO ZA JINÉ
UPOZORNÌNA NA MO

EM

KODY, I KDYBY BYLA VÝSLOVNÌ

NOST TAKOVÝCHTO

KOD.

ix
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Konvence pou ité v této knize.

Symboly
Následující seznam obsahuje vysvìtlení symbolù, pou itých v tomto dokumentu.

Tento symbol se pou ívá tehdy, kdy
Poznámka:

je zde informace,

která by pro vás mohla být obzvlá tì u iteèná. Tato
informace vás také mù e varovat pøed mo nými
problémy, se kterými byste se mohli setkat.
Tento symbol se pou ívá tehdy, kdy

Pozor

je zde uvedena

dùle itá informace, která vám mù e pomoci zabránit
po kození hardwaru nebo softwaru, dodaného s va ím
poèítaèem.

Pozor!

Tento symbol se pou ívá

tehdy, kdy

je zde uvedena

dùle itá informace, která vám mù e pomoci zabránit
mo nému
Nebezpeèí!

úrazu.

Tento symbol se pou ívá tehdy, kdy

je zde uvedena

dùle itá informace, která vám mù e pomoci zabránit
riziku vá ného úrazu nebo smrti.

Zvýraznìní
V této knize je text zvýraznìn nìkolika zpùsoby. Ka dý zpùsob zvýraznìní má svùj
specifický úèel.

Zvýraznìní

Úèel
Tuèné písmo se pou ívá k identifikaci polo ek na

Tuèný

obrazovce, na kterých máte klepnout nebo poklepat.
Tuèné písmo se také pou ívá v nadpisech, názvech
tabulek a v èíslovaných seznamech.

Pøíklad

Písmo pøíkladu se pou ívá pro zobrazení textu, který

Kurzíva

programù nebo knih. Kurzíva se také pou ívá pro

máte napsat na klávesnici.
Kurzíva se pou ívá pro zobrazení správných jmen

poznámky pod èarou a marginálie v tabulkách.

Uvozovky

Podtr ení

x

Uvozovky se pou ívají k oznaèení jmen oken,
obrazovek a hlavièek.
Podtr ené písmo se pou ívá pro zvlá tní zdùraznìní
urèitého slova nebo pokynu.

U ivatelská pøíruèka osobního poèítaèe IBM
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Bezpeènostní pokyny

Instalace

Konstrukce osobních poèítaèù IBM zaji uje zvlá tní ochranu proti nebezpeèí úrazu
elektrickým proudem. Poèítaè IBM má napájecí

òùru se tøemi vodièi, která je nutná

pro uzemnìní kovových dílù. Je odpovìdností osoby instalující poèítaè, aby pøipojila
jeho zástrèku do øádnì zapojené zásuvky. Chcete-li pou ít adaptér nebo prodlu ovací

òùru, obrate se na odborníky. Tato zaøízení by mohla poru it ochranu

nulováním.

Je-li poèítaè pøipojen k nesprávnì zapojené zásuvce (napø. nesprávnì pøipojené
k rozvodu v budovì), mù e dojít k vá nému úrazu elektrickým proudem.

NEUSTÁLÁ OCHRANA PROTI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

Abyste byli v dy chránìni proti nebezpeèí úrazu elektrickým proudem postupujte
podle tìchto krokù:

Pøipojujte vá

poèítaè jen do zásuvky se správným napìtím. Jestli e si nejste

jisti, jaké napìtí je ve va í zásuvce, obrate se na vá

Má-li vá

poèítaè i jiné kabely, ne

pøed zapojením napájecí

Jestli e má vá

òùra, musíte je pøipojit je tì

òùry do zásuvky. Pøed odstranìním tìchto kabelù

musíte nejprve odpojit napájecí

kdy

je napájecí

místní rozvodný závod.

òùru ze zásuvky.

poèítaè telefonní pøipojení, nedotýkejte se telefonních kabelù,

se venku blýská.

Neuchovávejte poèítaè v místech, kde by mohl zvlhnout.

Ujistìte se,

e v echny náhradní souèástky mají toto né nebo rovnocenné

charakteristiky jako pùvodní souèástky. Jiné souèástky toti

nemusí mít stejné

bezpeènostní vlastnosti.

Jestli e budete provádìt jiné èinnosti, ne

jsou výslovnì popsány v této knize,

mù e vám hrozit zranìní nebo úraz elektrickým proudem. To platí zejména
tehdy, kdy

se budete pokou et opravovat napájecí zdroj, monitor nebo

vestavìný modem. Opravy v dy svìøte kvalifikovaným osobám.

xi
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Bezpeènost pøi práci s hardwarem
Poka dé, kdy

otevíráte vá

poèítaè, musíte dodr ovat zvlá tní bezpeènostní po-

stupy, aby nedo lo k po kození va eho poèítaèe. Pro va i bezpeènost a bezpeènost va eho pøístroje dodr ujte pøi odstraòování krytu systémové jednotky (pokud je
souèástí Vámi zakoupeného modelu) postup, popsaný v èásti "Odpojení va eho
poèítaèe" na

Odpojení va eho poèítaèe

na stranì xiii.

Pøipojení va eho poèítaèe
Pro pøipojení va eho poèítaèe:
1.

Vypnìte poèítaè a v echna externí zaøízení (jako je monitor nebo tiskárna),
která mají své vlastní síové vypínaèe.

2.

Pøipojte datový kabel ke ka dému externímu zaøízení (jako je monitor nebo

3.

Pøipojte k poèítaèi komunikaèní kabely (jako jsou kabely modemu nebo síové

tiskárna) a pak pøipojte druhý konec datového kabelu k poèítaèi.

kabely). Pak pøipojte druhé konce kabelù ke správným komunikaèním
konektorùm.
4.

Pøipojte napájecí

òùry k poèítaèi a ke ka dému externímu zaøízení (jako je

monitor nebo tiskárna) a pak zapojte zástrèky do správnì zapojených
elektrických zásuvek.
5.

Zapnìte poèítaè a v echna pøipojená zaøízení, která mají vlastní síový
vypínaè.

Ochrana pøed úrazem elektrickým proudem:
Za bouøky nepøipojujte ani neodpojujte kabely, neprovádìjte
instalace, údr bu ani rekonfiguraci.
Napájecí

òùra smí být pøipojena pouze k øádnì zapojené

zásuvce.
Jakékoliv zaøízení, ke kterému je tento produkt pøipojen, smí
Nebezpeèí!

být také zapojeno pouze do øádnì zapojené zásuvky.
Elektrický proud v silových, telefonních a komunikaèních kabelech je nebezpeèný. Z dùvodu ochrany pøed úrazem elektrickým proudem postupujte pøi pøipojení a odpojení kabelù
pøi instalaci, pøemisování nebo otvírání krytù tohoto produktu nebo pøipojených zaøízení podle krokù, popsaných v této
èásti.
Nikdy neinstalujte telefonní kabely za bouøky.

xii
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Odpojení va eho poèítaèe
Pøi odpojení va eho poèítaèe:

1.

Vypnìte poèítaè a v echna pøipojená zaøízení, která mají vlastní síový
vypínaè.

2.

Odpojte v echny napájecí

3.

Odpojte v echny komunikaèní kabely (jako jsou kabely modemu nebo síové

4.

Odpojte od poèítaèe v echny kabely a

òùry ze zásuvek.

kabely) od komunikaèních konektorù.
òùry; patøí sem napájecí

òùry, datové

kabely z externích zaøízení, komunikaèní kabely a v echny dal í kabely
pøipojené k poèítaèi.

Nebezpeèí!

Dr ák napájecího zdroje neoddìlujte od napájecího
zdroje a neodstraòujte

ádné

rouby napájecího

zdroje.

Pozor!

Pøed èi tìním poèítaèe a obrazovky monitoru v dy
poèítaè a monitor vypnìte síovým vypínaèem.

Bezpeènostní informace k modemu

Aby se pøi pou ívání telefonního zaøízení sní ilo riziko po áru, úrazu nebo
po kození, v dy dodr ujte základní bezpeènostní pravidla, jako napø.:

Nikdy neinstalujte telefonní kabely za bouøky.

Nikdy neinstalujte telefonní konektory ve vlhkém prostøedí, pokud nejsou pro
toto prostøedí speciálnì urèeny.

Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních drátù nebo svorek, dokud
nebude telefonní linka odpojena od sítì.

Pøi instalaci a úpravì telefonních linek buïte opatrní.

Nepou ívejte telefon (jiný ne

bezdrátový) pøi bouøce. Hrozí potenciální

nebezpeèí úrazu elektrickým proudem od blesku.

Nepou ívejte telefon v blízkosti úniku plynu.

xiii
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Upozornìní k lithiové baterii

Pozor!

Vá

poèítaè pou ívá lithiovou baterii. Pøi nesprávném

zacházení s bateriemi existuje riziko po áru, exploze
nebo popálení.

Pro zaji tìní bezpeènosti:

Lithiovou baterii nenabíjejte, nerozebírejte, nezahøívejte ani nespalujte.

Baterii nahrazuje pouze toto ným nebo rovnocenným typem lithiové baterie.

Baterii neházejte ani neponoøujte do vody.

Pou ité lithiové baterie likvidujte podle pøedpisù platných ve va í lokalitì.

Bezpeènostní instrukce pro jednotku CD-ROM
a DVD-ROM

Tato instrukce obsahuje bezpeènostní informace o jednotce CD-ROM/DVD-ROM
ve va em poèítaèi (jestli e je ve vámi zakoupeném modelu). Jednotka CD-ROM/
DVD-ROM je laserové zaøízení tøídy 1 a laserová zaøízení tøídy 1 nejsou pova ována za nebezpeèná. Konstrukce laserového systému a jednotek CD-ROM/
DVD-ROM zaji uje,

e bìhem normální èinnosti nedochází k vystavení se

laserovému záøení pøevy ující úroveò tøídy 1.

Uvìdomte si prosím,

e jednotky CD-ROM/DVD-ROM neobsahují

ádné díly

nastavitelné nebo opravitelné u ivatelem. Servis tìchto zaøízení smí provádìt
pouze

xiv
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Prohlá

ení o shodì pro lasery

Nìkteré modely PC spoleènosti IBM jsou z výroby vybaveny jednotkou CD-ROM
nebo DVD-ROM. Jednotky CD-ROM/DVD-ROM jsou také prodávány samostatnì.
Jednotka CD-ROM/DVD-ROM je laserové zaøízení. Jednotka CD-ROM/DVD-ROM
firmy IBM je v USA certifikována,

e splòuje po adavky Department of Health and

Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J pro
laserová zaøízení tøídy 1. Jinak je jednotka certifikována,

e splòuje naøízení IEC

825 a CENELEC EN 60 825 pro laserová zaøízení tøídy 1.

Je-li instalována jednotka CD-ROM/DVD-ROM, uvìdomte si následující:

Pozor!

Budete-li u ívat ovládací prvky nebo provádìt úpravy
èi procedury jiným ne

zde popsaným zpùsobem,

mù ete se vystavit nebezpeènému záøení.

Odstranìní krytù z jednotky CD-ROM/DVD-ROM mù e mít za následek vyzaøování
nebezpeèného laserového záøení. Uvnitø jednotky CD-ROM/DVD-ROM nejsou
ádné opravitelné díly. Neodstraòujte kryty jednotky CD-ROM/DVD-ROM.

Nìkteré jednotky CD-ROM/DVD-ROM obsahují laserovou diodu tøídy 3A nebo tøídy
3B. Uvìdomte si následující:

Nebezpeèí!

Pøi otevøení hrozí nebezpeèí ozáøení laserem.
Nedívejte se pøímo do paprskù (ani pomocí optických
nástrojù) a vyvarujte se pøímého ozáøení paprsky.

xv
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Regulaèní upozornìní

Prohlá

ení North American Federal Communications

Commission (FCC)

Osobní poèítaèe IBM typù 2196, 2197 a 6344
Pro tento výrobek IBM platí následující prohlá ení. Prohlá ení pro jiné výrobky IBM,
urèené k pou ití s tímto výrobkem, budou uvedena v pøilo ených pøíruèkách.

Toto zaøízení bylo zkou eno a shledáno jako vyhovující omezením pro digitální
zaøízení tøídy B, podle èásti 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou urèena k tomu, aby
poskytovala vhodnou ochranu proti

kodlivému vlivu pøi instalaci v sídle u ivatele.

Toto zaøízení generuje, pou ívá a mù e vyzaøovat vysokofrekvenèní pole a pokud
nebude instalováno v souladu s uvedeným návodem, mù e naru it radiokomunikace. Není v ak záruka,

e pøi urèité instalaci nedojde k tomuto naru ení. Jestli e toto

zaøízení zpùsobuje ru ení pøíjmu rozhlasu nebo televize, co

lze zjistit vypnutím

a zapnutím zaøízení, má se u ivatel pokusit odstranit ru ení pomocí jednoho nebo
více následujících opatøení:

Pøesmìrovat nebo pøemístit anténu.

Zlep it oddìlení tohoto zaøízení od pøijímaèe.

Pøipojit zaøízení do zásuvky jiného okruhu, ne

je pøipojen pøijímaè.

Po ádat o pomoc autorizovaného prodejce IBM nebo servisní zastoupení.

Pro splnìní emisních limitù FCC se musí pou ít správnì stínìné a uzemnìné
kabely. Správné kabely a konektory jsou k dostání u autorizovaných prodejcù IBM.
Spoleènost IBM neodpovídá za jakékoli ru ení pøíjmu rozhlasu nebo televize zpùsobené pou itím jiných ne

doporuèených kabelù a konektorù nebo neoprávnìnými

zmìnami nebo úpravami tohoto zaøízení. Neoprávnìné zmìny nebo úpravy mohou
zru it právo u ivatele provozovat toto zaøízení.

Toto zaøízení vyhovuje èásti 15 pravidel FCC. Jeho provoz podléhá dvìma následujícím podmínkám: (1) toto zaøízení nesmí zpùsobovat

kodlivé ru ení a (2) toto za-

øízení musí akceptovat jakékoli pøijímané ru ení, vèetnì jakéhokoli ru ení, které
mù e zpùsobit ne ádoucí èinnost.

xvi
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Odpovìdná strana:

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telefon: 1-919-543-2193

7HVWHG7R&RPSO\
:LWK)&&6WDQGDUGV
)25+20(252)),&(86(
Tento digitální pøístroj tøídy B vyhovuje kanadskému ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme la norme NMB-003 du Canada.

Prohlá

ení o shodì se smìrnici Evropského spoleèenství

Tento výrobek odpovídá po adavkùm na ochranu podle smìrnice Evropského
spoleèenství èíslo 89/336/EEC o sblí ení zákonù èlenských státù týkajících se
elektromagnetické kompatibility.

Spoleènost IBM nemù e pøijmout zodpovìdnost za jakákoli selhání zaji tìní
bezpeènostních po adavkù vyplývající z nedoporuèených úprav tohoto produktu,
vèetnì jeho pou ití s kartami od jiného výrobce ne

IBM.

Ochranné známky

Následující názvy jsou ochrannými známkami spoleènosti IBM corporation v USA
anebo v jiných zemích:
HelpCenter
HelpWare
IBM
PS/2
OS/2
Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky v
USA anebo v jiných zemích.

Dal í jména spoleèností, produktù nebo slu eb mohou být ochrannými známkami
jiných spoleèností.

xvii
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Upozornìní týkající se roku 2000

14. ledna 1999

Upozornìní: Stav pøipravenosti na rok 2000 u urèitého softwaru, který by
mohl být dodán s va

ím poèítaèem IBM.

Spoleènost IBM dodává s va ím poèítaèem IBM vybrané softwarové produkty, které
jsou dodávány nezávislými dodavateli softwaru (té

oznaèovanými jako indepen-

dent software vendors, ISV). K datu tohoto upozornìní nìkteøí z dodavatelù
softwaru neoznaèili nìkteré verze svých softwarových produktù jako pøipravené na rok 2000. To znamená,

e (a) software vy aduje aktualizaci, aby se stal

pøipraveným na rok 2000, vyhovujícím nebo vyhovujícím s minimálními problémy
(podle definice dodavatele), nebo (b) dodavatel dosud nezveøejnil pøipravenost na
rok 2000 nebo stav shody.

Softwarové produkty, které dodavatelé softwaru neurèili jako pøipravené na rok
2000, zahrnují následující softwarové produkty nebo urèité národní jazykové verze
nebo slu by takových softwarových produktù (av ak nejen ty):

Adresa WWW
AOL
(spoleènosti America Online)

http://www.aol.com/info/year2000.html

CompuServe
(spoleènosti CompuServe

httq://www.compuserve.com/content/cs_y2kfaq.asp

Interactive Services)
Internet Explorer 3.x, 4.x
(spoleènosti Microsoft)
Netscape Navigator 3.x 4.0x
(spoleènosti Netscape)
Office Small Business Edition
(spoleènosti Microsoft)
Prodigy Internet
(spoleènosti Prodigy Communications)
Windows 95
(spoleènosti Microsoft)
Windows 98
(spoleènosti Microsoft)
Windows NT Workstation 4.0
(spoleènosti Microsoft)

xviii

http://www.microsoft.com/technet/topics/year2k/default.htm

http://www.netscape.com/products/year2000/index.htm

http://www.microsoft.com/technet/topics/year2k/default.htm

http://y2k.prodigy.net/

http://www.microsoft.com/technet/topics/year2k/default.htm

http://www.microsoft.com/technet/topics/year2k/default.htm

http://www.microsoft.com/technet/topics/year2k/default.htm
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Vý e uvedené softwarové produkty se pou ívají v rùzných poèítaèových produktech
IBM a ne v echny musí být dodávány s va ím konkrétním modelem poèítaèe IBM.

Po ádejte pøímo dodavatele softwaru o nejaktuálnìj

í informace k otázce ro-

ku 2000 u jejich produktù. Nejlep ím zdrojem aktuálních informací bývají webové
stránky dodavatele softwaru. Dodavatelé softwaru zde èas od èasu zveøejòují nové
informace a opravy chyb v softwaru. Je mo né,
ji

e v dobì ètení tohoto upozornìní

dodavatel softwaru takové aktualizace svého softwaru zveøejnil. Výhradnì vy

zodpovídáte za zji tìní pou itelnosti jakýchkoli aktualizací softwaru od dodavatelù,
za získání tìchto aktualizací od dodavatelù softwaru a za jejich instalaci.

Spoleènost IBM poskytuje tyto informace proto, aby vám pomohly zhodnotit stav
pøipravenosti va eho poèítaèového prostøedí na rok 2000. Je dùle ité, abyste se
pøipravili na v echny aspekty, které by mohly ovlivnit pøipravenost celkového poèítaèového prostøedí. Pokud nebudou ve kerý vá
a data pøipraveny na rok 2000, mù e se stát,

poèítaèový hardware, software

e poèítaèový systém nebo software

nebudou moci rozli it mezi rokem 1900 a rokem 2000, co

mù e vést k záva ným

problémùm v datech a výpoètech.

Kdy

budete hodnotit pøipravenost va eho poèítaèe na rok 2000, nestaèí zkontrolo-

vat jen pøipravenost softwaru ulo eného ve va em poèítaèi, nýbr
instalovaného v systému. Uvìdomte si také,

také softwaru

e nìkteré nástroje urèené ke kontrole

pøipravenosti na rok 2000 nemusí být schopné zjistit aktualizace provedené v softwaru a

po distribuci softwaru dodavatelem. Jedná se sice o ponìkud nepøesnou,

av ak konzervativní metodu. Jestli e je software oznaèen jako vykazující malé problémy, mìli byste vyhodnotit, jak mohou tyto problémy ovlivnit va e pou ívání tohoto softwaru. U iteèné informace o otázce roku 2000 a stavu pøipravenosti poèítaèù
IBM jsou dostupné na webové stránce s adresou www.ibm.com/pc/year2000.
Pravidelnì si zde zji ujte aktualizované informace.

ÚDAJE V TOMTO DOKUMENTU NEBO SOUVISEJÍCÍ SDÌLENÍ JSOU POSKYTOVÁNA JEN PRO INFORMACI. TÍM JSOU TAKÉ VÝSLOVNÌ ODMÍTNUTY
VE

KERÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO

VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL.
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Toto sdìlení a jiné minulé a budoucí informace poskytované firmou IBM ohlednì
roku 2000 a produktù a slu eb nabízených firmou IBM jsou
Disclosures
1988, co

Year 2000 Readiness

v dokumentu Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act of

je ustanovení Spojených státù uzákonìné 19. øíjna 1998. Stránky na

Webu, kde IBM informuje o roku 2000, byly a budou primární metodou IBM pro
sdìlování informací týkajících se produktù a slu eb IBM a roku 2000. Informace
o produktech a slu bách jiných firem ne

IBM jsou zveøejnìní pøevzatá na základì

informací tìchto jiných spoleèností o jimi nabízených produktech a slu bách. Spoleènost IBM neprovádí nezávislé ovìøování tìchto pøevzatých zvìøejnìní a nepøebírá odpovìdnost za pøesnost a úplnost informací v nich obsa ených.

Odkazy na produkty urèitých dodavatelù softwaru v tomto upozornìní neznamenají,
e produkty jiných dodavatelù softwaru, pøedinstalované nebo dodávané s va ím
poèítaèem IBM, jsou pøipraveny na rok 2000. Chcete-li znát stav pøipravenosti
tìchto produktù na rok 2000, kontaktujte pøíslu né dodavatele softwaru.

xx
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Ergonomie

Uspoøádání pohodlného a produktivního pracovi

Poznámka:

Vámi zakoupený poèítaè mù e obsahovat komponenty,
je

Uspoøádání va

tì

se li í od komponent zde zobrazených.

eho pracovi

tì

Pøi uspoøádávání va eho poèítaèe umístìte monitor a klávesnici pøímo pøed sebe.
My

umístìte blízko klávesnice, abyste na ni dosáhli bez natahování nebo

naklánìní se na jednu stranu.

Systémová jednotka se obvykle pokládá na podlahu pod stùl nebo vedle nìho.
Umístìte ji tak, aby vám nebránila pøi pohybu nohou pod pracovní plochou.

Zorganizujte si vá

stùl tak, aby to vyhovovalo zpùsobu, jakým pou íváte pracovní

materiály a vybavení. Umístìte vìci, které pou íváte nejèastìji, jako je my

nebo

telefon, tak, aby byly co nejsnadnìji dosa itelné.

xxi
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Volba

idle

idli byste si mìli nastavit tak, aby byla va e stehna vodorovnì a abyste mìli
podepøenou dolní èást zad. Sedíte-li a pí ete na klávesnici, mìla by va e
chodidla spoèívat celou plochou na podlaze nebo na opìrce.

Umístìní monitoru
Umístìte monitor do vzdálenosti, ze které pohodlnì vidíte. Tuto vzdálenost
mù ete urèit nata ením pa e.

Nastavte monitor tak, aby horní èást obrazovky byla na úrovni nebo mírnì pod
úrovní va ich oèí.

Udr ujte obrazovku v èistotì. Návod k èi tìní najdete v dokumentaci dodávané
s monitorem.

Umístíte-li monitor blízko okna, zva te pou ití závìsù nebo rolet, abyste
minimalizovali odraz sluneèních paprskù. Odraz svìtla pøi odstranìní závìsù
nebo rolet mù ete omezit umístìním monitoru kolmo k oknu. Pokuste se
vyhnout umístìní monitoru pøímo pøed okno.

Pou ijte tlumené osvìtlení místnosti. Potøebujete-li k práci více svìtla, mìli
byste svìtlo umístit tak, aby svítilo na va i pracovní plochu, ale ne na
obrazovku monitoru.

Pou ijte ovládací prvky monitoru k nastavení pøíjemné úrovnì jasu a kontrastu
obrazovky. Mo ná to budete muset provádìt vícekrát, jestli e se bìhem dne
zmìní osvìtlení místnosti. Návod k nastavení monitoru najdete v dokumentaci
dodávané s monitorem.

Kdy

se va e oèi soustøedí na dlouhou dobu na urèitý objekt, mohou se unavit.

Jestli e trávíte pøed obrazovkou mnoho èasu, pamatujte na èasté pøestávky.
Pravidelnì se podívejte nahoru a zaostøete oèi na vzdálenìj í objekt. Oèní
svaly tak budou mít pøíle itost k uvolnìní.

xxii
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Umístìní klávesnice
Zajistìte, aby vý ka klávesnice umo nila pohodlné psaní.

Kdy

pí ete, mìla by být klávesnice umístìna tak,

e je poloha va ich rukou

uvolnìná a pohodlná a va e pøedloktí jsou pøibli nì ve vodorovné poloze. Va e
ramena by mìla být uvolnìná a ne nahrbená.

Pi te s lehkými úhozy a udr ujte va e ruce a prsty uvolnìné. Také va e zápìstí
by nemìla být ohnutá.

Umístìní my

Umístìte my

i

na stejnou plochu jako klávesnici, aby byly ve stejné vý ce.

Udìlejte si dostatek místa, abyste mohli my

pou ívat bez natahování

a naklánìní.

Kdy

pou íváte my , dr te ji lehce v emi prsty a tlaèítka maèkejte jemným

stiskem. Pohybujte my í pomocí celé ruky a ne jen s pou itím zápìstí.

Podrobnìj í informace a rady k pou ívání va eho poèítaèe najdete v kontextové
nápovìdì nebo na webové stránce IBM Healthy computing.

http://www.pc.ibm.com/ww/healthycomputing/

xxiii
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Èást 1. Informace o této pøíruèce

Tato èást obsahuje úvod do U ivatelské pøíruèky. Pøeètìte si tuto èást, abyste
vìdìli, jak tuto knihu pou ívat a kde hledat potøebné doplòující informace.

Tato èást obsahuje následující kapitolu:

Jak pou ívat tuto pøíruèku

na stranì 1-1

Tato kapitola vysvìtluje, jak je kniha uspoøádána. Ukazuje také doplòující
zdroje informací, které v této knize nejsou obsa eny.
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Kapitola 1. Jak pou ívat tuto pøíruèku

U ivatelská pøíruèka obsahuje v eobecné informace pro v echny u ivatele osobních poèítaèù IBM. Jakmile vyjmete poèítaè z krabice a pøipojíte v echny komponenty, mù ete tuto knihu pou ívat jako pøíruèku k hardwaru va eho poèítaèe a jako
nástroj pro øe ení problémù.

Témata v této pøíruèce sahají od seznámení s dùle itými vlastnostmi hardwaru a
po pokyny pro pøekonfiguraci nebo pøechod na vy

í verzi (upgrade) poèítaèe.

Pokud se navíc vyskytnou problémy s poèítaèem, tato kniha mù e slou it jako
prùvodce k jejich vyøe ení.

Tato kniha mù e obsahovat informace pro nìkolik modelù. Není-li vámi zakoupený
poèítaè vybaven hardwarem, popisovaným v této knize, nebudete moci pou ívat
funkce softwaru, spojené s tímto hardwarem.

Jak je tato kniha uspoøádána

Tato kniha obsahuje následující èásti a kapitoly:

Èást 1: Seznámení s touto knihou
Tato èást obsahuje informace, které vám pomohou pou ívat U ivatelskou pøíruèku.
Obsahuje následující kapitoly:

Jak pou ívat tuto pøíruèku

na stranì 1-1

Tato kapitola obsahuje informace o obsahu a uspoøádání knihy. Nasmìruje vás
také na dal í dokumenty nebo zdroje v elektronické podobì (online), obsahující
dal í informace.

Èást 2: Informace o podpoøe
Tato èást obsahuje v eobecné informace, které byste mìli znát v pøípadì,

e

potøebujete pomoc.

Podpora a slu by HelpWare

na stranì 2-1

Tato kapitola popisuje nabízené slu by HelpWare a telefonní èísla pro získání
slu eb, vyvstane-li potøeba pou ít je.

Jak pou ívat tuto pøíruèku 1-1
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Slu ba Express Maintenance (Expresní údr ba)

na stranì 3-1

Tato kapitola obsahuje informace o slu bì Express Maintenance, která je
dostupná v nìkterých zemích.

Èást 3: Øízení systémových nastavení
Tato èást obsahuje informace, které vám pomohou konfigurovat nebo
pøekonfigurovat hardware a funkce hardwaru, které byly ve va em poèítaèi
nainstalovány ve výrobì. Obsahuje následující kapitoly:

Zaèínáme

na stranì 4-1

Tato kapitola obsahuje pokyny, jak provést nastavení monitoru a nastavení
hlasitosti na poèítaèi. Obsahuje také informace, které vám pomohou pøipojit vá
poèítaè k tiskárnì a k Internetu.
Funkce øízení spotøeby

na stranì 5&1

Tato kapitola popisuje funkce pro ukonèení práce systému a pøepnutí poèítaèe
do re imu spánku, umo òující øízení spotøeby. Informuje vás také o funkci
pøepnutí monitoru do re imu spánku pod Windows 98.
Konfigurace BIOSu (program Setup)

na stranì 6-1

Tato kapitola obsahuje pokyny pro pou ití programu Setup, kde mù ete
zobrazovat a mìnit konfiguraci systému.

Èást 4: Pøechod na vy

í verzi (upgrade) a výmìna hardwaru

Tato èást obsahuje informace, které vám pomohou pøidávat a mìnit hardware, který
byl ve va em poèítaèi nainstalován ve výrobì. Obsahuje následující kapitoly:

Pøíprava k pøechodu na vy

í verzi

na stranì 7-1

Tato kapitola obsahuje informace, které vám pomohou pøipravit a pøidávat
karty, jednotky a komponenty základní (systémové) desky do systémové
jednotky va eho poèítaèe.
Pøidávání a odebírání adaptérových karet a jednotek

na stranì 8-1

Tato kapitola obsahuje pokyny pro pøidávání a odstraòování karet a jednotek.
Pøidávání a nahrazování komponent základní desky

na stranì 9-1

Tato kapitola obsahuje pokyny pro pøidávání a výmìnu hardwarových
komponent na základní desce.
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Èást 5: Odstraòování problémù
Tato èást obsahuje informace, které vám pomohou reagovat na problémy s hardwarem, softwarem a funkcemi, instalovanými na poèítaè ve výrobì. Obsahuje následující kapitoly:

Diagnostika a náprava problémù

na stranì 10-1

Tato kapitola obsahuje informace o odstraòování problémù zahrnující kódy
chyb a interpretace zpráv. Obsahuje také informace, které vám pomohou
obnovit programy a soubory instalované ve výrobì.

Èást 6: Technická reference
Tato èást obsahuje informace, které mohou být potøebné, kdy
na vy

provádíte pøechod

í verzi hardwaru poèítaèe nebo pou íváte modem. Obsahuje následující

pøílohy:

Pøíloha A. Tabulky specifikací

na stranì A-1

Tato pøíloha obsahuje specifikace pamìti, adres, pøeru ení, kanálù a portù.
Obsahuje také informace o konektorech.
Pøíloha B. Informace o modemu

na stranì B-1

Tato pøíloha obsahuje informace o modemech, vèetnì informací o pøíkazech
AT, které mù ete pou ít, rozhodnete-li se ovládat modem z pøíkazového øádku
DOS systému Windows 98.
Pøíloha C. Terminologie monitoru

na stranì C-1

Tato pøíloha obsahuje definice nìkterých obecnì pou ívaných termínù
pou ívaných k popisu vlastností monitorù.
Pøíloha D. Záruka

na stranì D-1

Tato pøíloha obsahuje záruku na hardwarový produkt IBM vztahující se na vá
poèítaè.
Kniha obsahuje také rejstøík.

Jak pou ívat tuto pøíruèku 1-3
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Kde najít dal í informace

Následující publikace a elektronická dokumentace obsahuje více informací o va em
poèítaèi:

Pøilo ený návod pro sestavení Setup Poster. Tento pøilo ený návod
obsahuje pokyny pro vybalení, sestavení a spu tìní poèítaèe.

Elektronická dokumentace. Poèítaè se dodává s rùznými typy elektronické
dokumentace. Software, pøedinstalovaný na poèítaèi, mù e obsahovat výukové
programy a cvièení v elektronické podobì (online), která vám mohou pomoci
seznámit se s pou íváním poèítaèe. Pøi pou ívání softwaru máte také k dispozici
nápovìdu. U vìt iny programù mù ete nápovìdu zobrazit stisknutím klávesy F1.

Z pracovní plochy Windows 98 mù ete vyhledávat specifická témata nápovìdy pro
vá

poèítaè.

Systém nápovìdy Windows 98 mù ete spustit následujícím zpùsobem:

1-4

1.

Klepnìte na tlaèítko Start na pracovní plo e.

2.

Pøesuòte kurzor my i na volbu Nápovìda a klepnìte na ní.
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Èást 2. Informace o podpoøe

Tato èást obsahuje rùzné podpory a slu by, které poskytuje IBM HelpCenter.

Tato èást obsahuje následující kapitoly:

Podpora a slu by HelpWare

na stranì 2-1

Tato kapitola obsahuje podrobnosti o podpoøe a slu bách IBM HelpWare.
Øekne vám, co dìlat v pøípadì,

e potøebujete pomoc nebo informace

související s poèítaèem.

Slu ba Express Maintenance (Expresní údr ba)

na stranì 3-1

Tato kapitola obsahuje informace o slu bì Express maintenance
(Expresní údr ba), která je dostupná v nìkterých zemích.
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Kapitola 2. Podpora a slu by HelpWare

Následující informace o podpoøe a slu bách se vztahují
Poznámka:

jen na typy poèítaèù 2196 a 2197. Pro jiné typy poèítaèù
pou ijte informace o podpoøe a slu bách, dodané s daným poèítaèem.

Co mám udìlat ze v eho nejdøíve?

Co je to IBM HelpWare?

IBM HelpWare je komplexní soubor mo ností technické podpory a slu eb.

Od 30denní podpory pro

sestavení a zprovoznìní

a

po pomoc s populárními

programy, IBM HelpWare má pro vás mno ství slu eb a øe ení. Tyto mo nosti vám
spoleènost IBM poskytuje kdykoliv, kdy

potøebujete pomoc, po celou dobu, kdy

vlastníte osobní poèítaè IBM. Dokonce i po uplynutí nároku na podporu k softwaru
vám bude HelpWare poskytovat své slu by formou prodeje.

Dále se mù ete doèíst, kdy a jaké metody podpory jsou k dispozici bez dal ích
poplatkù a kdy jsou úètovány poplatky.

Potøebujete rychlou pomoc?

Existují dvì mo nosti získání rychlé pomoci od firmy IBM:

Internet

Internetová adresa pro va i zemi nebo oblast je uvedena v èásti
s názvem

Jak mohu vyu ít elektronickou podporu?

na stranì

2-4.

Telefon

Informace o telefonních slu bách HelpWare najdete v èásti
s názvem

Jak a kdy kontaktovat IBM PC HelpCenter?

na

stranì 2-5.

Podpora a slu by HelpWare 2-1
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Co mù u udìlat sám?

Nìkdy mù ete pøípadné problémy s va ím poèítaèem vyøe it rychle. Poskytli jsme
vám nìkolik rùzných metod, které mù ete pou ít k samostatnému vyøe ení problému. V pøípadì potøeby se mù ete pøesto obrátit na spoleènost IBM s

ádostí o po-

skytnutí podpory. Více informací o telefonní podpoøe je uvedeno v èásti
kontaktovat IBM PC HelpCenter?

Ti

Jak a kdy

na stranì 2-5.

tìná dokumentace

Dokumentace, dodávaná s poèítaèem, obsahuje informace o øe ení problémù
s hardwarem a softwarem. Tyto informace zaèínají rychlým prùvodcem na stranì
strana 10-6, který vám krok po kroku mù e pomoci diagnostikovat problémy s hardwarem a softwarem. Jakmile budete znát charakter problému, mù ete postupovat
podle pokynù v èásti

Øe ení hardwarových a softwarových problémù

na stranì

10-7. Pouze vyhledáte popis nebo kód závady odpovídající va í otázce a postupným provádìním pokynù vyøe íte problém!

Elektronická dokumentace
Spoleènì s poèítaèem dostanete k dispozici také nìkteré zdroje elektronické
dokumentace, které mù ete pou ít k vyøe ení problému.

Soubory nápovìdy
Operaèní systém a vìt ina instalovaných programù na va em poèítaèi má soubory
kontextové nápovìdy. Tyto soubory mohou obsahovat informace o roz iøování
a modernizaci hardwaru, pou ití softwaru a mnoha dal ích základních èinnostech
spojených s pou itím poèítaèe. Soubory nápovìdy obsahují také odpovìdi na
otázky, jak øe it problémy a jak se vyvarovat budoucích potí í.

Soubory README
S vìt inou operaèních systémù a softwarových programù se dodává také soubor
s názvem README.TXT. Jedná se o textový soubor obsahující dùle ité informace
o programu. Soubor README.TXT si mù ete pøeèíst otevøením v kterémkoliv textovém editoru, instalovaném v poèítaèi. Je-li dodáván soubor README, má název
README.TXT.

2-2
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Software
Vá

poèítaè se dodává s nìkolika softwarovými programy, které vám mohou

pomoci vyøe it problémy a najít odpovìï na va e dotazy.

Diagnostika
Poèítaè se dodává s diagnostickým programem, který vám mù e pomoci identifikovat mo né problémy se systémem. Mù ete spustit diagnostický program PC
Doctor ze slo ky PC-Doctor v nabídce Windows nebo z disku Disk pro obnovu
a diagnostiku produktu.

Verze programu PC Doctor pro Windows hledá prostøednictvím operaèního systému Windows problémy se systémovým softwarem. Disk pro obnovu a diagnostiku
produktu obsahuje verzi diagnostického programu PC Doctor pro MS-DOS, který
provádí testy pøímo na hardwaru. Pøed tím, ne

kontaktujete IBM HelpCenter, je

dùle ité spustit obì verze programu PC Doctor.

Program IBM Update Connector
Tento program vám umo òuje pøipojit se k IBM PC HelpCenter za úèelem zji tìní
a sta ení aktualizovaných verzí softwaru, dodaného s va ím systémem. Jakmile
obdr íte soubory, mù ete zahájit automatizovaný proces instalace. Program IBM
Update Connector je registrovaným zákazníkùm po dobu záruky k dispozici bez
dal ích poplatkù. Mohou být úètovány telefonní poplatky.

Podpora a slu by HelpWare 2-3
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Jak mohu vyu ít elektronickou podporu?

Elektronická podpora

Existuje mnoho rùzných mo ností, jak v pøípadì otázek nebo problémù obdr et
technickou podporu a informace. Elektronická podpora je snadno pou itelná, rychlá
a velmi obsáhlá. Nejvìt í výhodou je v ak to,

e jedinými poplatky, které jsou

zpravidla úètovány, jsou poplatky placené telefonní spoleènosti nebo spoleènosti,
kterou pou íváte pro pøístup k Internetu. Následnì uvádíme nìkteré z mo ností
elektronické podpory, které mù ete pou ít.

Internet
Chcete-li nás kontaktovat na Internetu, mù ete pou ít adresu URL (Universal
Resource Locator). Po pøipojení k domovské stránce podpory pro poèítaèe IBM
mù ete vyhledávat technické tipy, stáhnout si aktualizované ovladaèe a zji ovat
spoustu dal ích vìcí.

Stránku podpory pro poèítaèe IBM mù ete nav tívit na následující adrese URL:
http://www.ibm.com/pc/support

Z webové stránky mù ete pøistupovat ke slu bì IBM Online Assistant. IBM Online
Assistant vám mù e pomoci diagnostikovat a vyjasnit øadu základních technických
problémù. Abyste mohli pou ívat slu bu Online Assistant, musíte se nejprve pøipojit
ke stránce podpory IBM a vyplnit osobní profil.

2-4
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Jak a kdy kontaktovat IBM PC HelpCenter?

Jakou podporu mohu obdr et telefonicky?

Nìkdy se mù ete setkat s problémem, který nedoká ete sami vyøe it a my chápeme,

e to mù e být frustrující. Tento dokument obsahuje nìkolik mo ností øe ení

problémù, které mù ete pou ít. Døíve ne

zavoláte na IBM PC HelpCenter, podívej-

te se na informace pro odstraòování problémù uvedené v èásti
øe ení problémù

Schéma rychlého

na stranì 10-6. Pokud jste provedli kroky pro vyøe ení problému

uvedené v kapitole

Odstraòování problémù

a pøesto potøebujete pomoc, mù e být

nutné zavolat IBM PC HelpCenter.

Systémoví specialisté jsou pøipraveni pomoci vám se zodpovìzením va ich otázek.
V závislosti na typu problému se za nìkterá volání mohou úètovat poplatky a za jiná
ne. Tento oddíl obsahuje informace o tom, za která volání vám bude úètován poplatek a za která ne. Abyste mohli vyu ívat telefonickou podporu, budete po ádání
o registraci va eho poèítaèe.
Ujistìte se, zda jste si zapsali datum prodeje a ulo ili
Poznámka:

vá

doklad o zakoupení na bezpeèném místì. Pro

poskytnutí slu eb na základì záruky na hardwarový
produkt mù ete být po ádáni o prokázání,

e jste si

produkt zakoupili.

30denní podpora pro

sestavení a zprovoznìní

Máte-li dotazy k nastavení va eho systému, jsme zde, abychom vám pomohli.
Bìhem prvních 30 dní, kdy máte vá

poèítaè, nám mù ete bez jakýchkoliv dal ích

poplatkù volat dotazy, týkající se:

sestavení va eho systému a pøipojení monitoru a tiskárny
spu tìní pøedinstalovaného operaèního systému
spu tìní pøedinstalovaných a pøibalených softwarových programù

Mohou být úètovány poplatky za dálkové hovory. 30denní období se poèítá od data
prodeje.

Podpora a slu by HelpWare 2-5

9HJDVERRN3DJH)ULGD\$SULO30

Technická podpora pro software
Potøebujete-li bìhem 30denního období podpory pro

sestavení a zprovoznìní

po-

moci s nastavením nebo instalováním pøedinstalovaného nebo pøibaleného softwaru, pracovníci technické podpory vám pomohou instalovat (nebo pøeinstalovat)
software, dodaný s poèítaèem. Tito pracovníci zajistí, aby byl program správnì
nainstalován a aby bylo mo né jeho spu tìní. Podpora pro otázky typu
se poskytuje za poplatek. Více informací najdete v èásti
podporu?

Jak udìlat

Jak a kdy zakoupit dal í

na stranì 2-9.

Poznámka:

Typ poèítaèe, èíslo modelu a sériové èíslo najdete tak,
e otevøete dvíøka umo òující pøístup k jednotkám
a podíváte se do pravého dolního rohu.

Dal

í podpora

Nìkdy se mù e stát,
podpory pro

e potøebujete dal í podporu po skonèení 30denního období

sestavení a zprovoznìní . Pøi pou ívání poèítaèe mù ete také

po adovat podporu typu

Jak udìlat . Technici IBM PC HelpCenter vám za poplatek

mohou asistovat. Více informací najdete v èásti

Jak a kdy zakoupit dal í podporu?

na stranì 2-9.

Záruèní servis pro hardware
V nìkterých pøípadech poèítaè, který jste si zakoupili, nemusí fungovat tak, jak je
zaruèováno. Dojde-li k tomu v záruèní lhùtì, IBM PC HelpCenter bude zaji ovat
záruèní servis pro hardware instalovaný spoleèností IBM.

Vá

poèítaè je pøedmìtem podmínek záruky na hardwarový produkt IBM a Licenè-

ního ujednání pro programy IBM,

dodaných s va ím poèítaèem. Pøeètìte si

pozornì tyto podmínky.

Pokud vá

poèítaè vy aduje provedení servisu, poskytnìte servisní organizaci disk

Disk pro obnovu a diagnostiku produktu, dodávaný s poèítaèem. Servisní organizaci
to pomù e pøi provádìní po adovaného servisu.

Vyskytne-li se u va eho poèítaèem problém, který nespadá do rámce záruky, viz
Jak a kdy zakoupit dal í podporu?

Poznámka:

na stranì 2-9.

Nespadá-li va e volání do rámce 30denní podpory pro
sestavení a zprovoznìní

nebo záruky, budete pro

poskytnutí podpory po ádáni o uvedení èísla kreditní karty.

2-6
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Døíve ne

zavoláte...

Údaje v následujících tøech krocích poskytnou pracovníkovi technické podpory IBM
PC HelpCenter hodnotné informace, které mu pomohou pøi vyøizování va eho volání. Pomohou také zkrátit dobu, kterou zabere diagnostika problému a zodpovìzení
otázek.

1.

Zaregistrujte vá

poèítaè pomocí elektronického (online) formuláøe pro

registraci, který se dodává nainstalovaný na poèítaèi.
2.

Je-li to mo né, spuste verzi pro DOS i verzi pro Windows programu PC
Doctor Diagnostics. Ulo te a vytisknìte soubory s protokolem, vytvoøené
obìma verzemi diagnostického programu (pro DOS i Windows), abyste je
mohli poskytnout k prozkoumání pracovníkovi technické podpory. (Soubor
s protokolem vytvoøený verzí pro Windows je automaticky ulo en ve slo ce
C:\PCDR\detailed.txt.) Informace o pou ití programu PC Doctor Diagnostics
najdete v èásti

3.

Pokud jste tak ji

Diagnostické programy IBM

na stranì 10-20.

neuèinili, budete pøi prvním kontaktování firmy IBM

po ádáni o registraci va eho poèítaèe. Budete po ádáni uvést následující
informace:
Jméno

______________________________________

Adresa
Telefonní èíslo _________________________________
Typ a model poèítaèe ___________________________
(umístìný na pøedním panelu za dvíøky)
Sériové èíslo
(umístìné na pøedním panelu za dvíøky)
Èíslo registrace ________________________________
(kdy

ho obdr íte)

Datum zakoupení _______________________________
popis problému
pøesné znìní pøípadných chybových zpráv
informace o hardwarové a softwarové konfiguraci va eho systému
Nespadá-li va e volání do rámce 30denní podpory pro
nìní

sestavení a zprovoz-

nebo záruky na hardwarový produkt, mù ete být pro poskytnutí podpo-

ry po ádáni o uvedení èísla kreditní karty. Pokud se zjistí,
spadá do rámce podpory pro

sestavení a zprovoznìní

hardwarový produkt IBM, nebudou vám úètovány

e Va e volání

nebo záruky na

ádné poplatky.

Podpora a slu by HelpWare 2-7
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Pøi telefonování buïte prosím u poèítaèe.

Není-li va e zemì nebo oblast uvedena v seznamu, spojte se s prodejcem
IBM nebo obchodním zástupcem spoleènosti IBM.

Zemì/oblast

Telefonní èíslo

Provozní doba

Austrálie

13-14-26

9.00

21.00 (EST

Austrálie) 365 dní v roce

Belgie (francouz tina)

02 714-3503

9.00

21.00 CET, Po

Pá

Belgie (holand tina)

02-714-4504

9.00

21.00 CET, Po

Pá

Canada

1-800-565-3344

24 hodin dennì, 7 dní v týdnu (vyjma prázdnin)

Dánsko

3525-6904

9.00
10.00

21.00 CET, Po

Pá

19.00 CET, So

Finsko

(09) 2294 3004

8.00

20.00 CET, Po

Pá

Francie

01-6932-4004

9.00

21.00 CET, Po

Pá

21.00 GMT, Po

Irsko

01-8159208

9.00

Itálie

02-4827-7003

10.00

Lucembursko

298-977-5058

9.00

Nìmecko

069-6654-9004

10.00

Nizozemsko

020-504-0530

9.00

21.00 CET, Po

Pá

Norsko

2-305-0304

9.00

22.00 CET, Po

Pá

12.00

13.00 a 14.00
21.00 CET, Po
13.00 a 14.00

Pá
19.00 CET, Po

Pá

Pá
19.00 CET, Po

Pá

17:30 CET, So & Ne

Nový Zéland

0800-446-149

9.00

Portugalsko

01 791-5147

Pouze hlasová schránka

21.00 (EST

Austrálie) 365 dní v roce

Rakousko

1 546 325 102

10.00

Spojené království

01475-555 001

9.00

panìlsko

91-662-4261

10.00

védsko

08-632-0051

9.00

21.00 CET, Po

Pá

výcarsko

0848 80 55 00

9.00

21.00 CET, Po

Pá

13.00 a 14.00
21.00 GMT, Po
13.00 a 14.00

19.00 CET, Po

Pá

Pá
19.00 CET, Po

Pá

(francouz tina)
výcarsko (ital tina)

0848 80 55 00

10.00

13.00 a 14.00

19.00 CET, Po

Pá

výcarsko (nìmèina)

0848 80 55 00

10.00

13.00 a 14.00

19.00 CET, Po

Pá

1-919-517-2800

24 hodin dennì, 365 dní v roce

USA a Portoriko

(doba odezvy mù e být rùzná)

Tyto slu by mohou být poskytovány za úhradu. Více informací o dal ích slu bách
najdete v èásti

2-8
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na stranì 2-9.
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Jak a kdy zakoupit dal í podporu?

Zakoupení dal

ích slu eb HelpWare

Bìhem záruèní doby na vá

poèítaè a po ní si mù ete zakoupit dal í slu by

HelpWare. Na e slu ba podpory Enhanced PC Support zahrnuje pomoc pøi
následujících èinnostech:

pomoc pøi instalaci, konfiguraci a pou ití vybraných aplikací
pou ití operaèního systému
nastavení a pou ití multimediálních ovladaèù

Podporu si mù ete zakoupit následujícími zpùsoby

V echny následující mo nosti podpory jsou k dispozici
Poznámka:

ve v ech zemích, není-li uvedeno jinak. Ve vìt inì
zemí lze za v echny dostupné mo nosti platit pouze
kreditní kartou. V Austrálii lze za v echny mo nosti
platit kreditní kartou,

ekem nebo penì ní poukázkou.

Telefonní èíslo zaèínající 900
Ve Spojených státech a Kanadì mù ete pro poskytnutí okam ité podpory pracovníkem technické podpory IBM PC HelpCenter zavolat na telefonní èíslo zaèínající
900. Va e místní telefonní spoleènost vám bude úètovat poplatek podle poètu minut
ka dého hovoru. Osoby mlad í 18 let musí mít k volání svolení rodièù nebo
zákonného zástupce.

pátek

Spojené

Pro instalaci a konfiguraci

Pondìlí

státy

produktù IBM v záruce: 1-900-

9.00 a

555-HELP(4357)

východního

21.00

USD 2,99 za minutu
poèínajíc po první minutì

èasu
pátek

Pro aplikaèní software a produkty

Pondìlí

IBM, které nejsou v záruce: 1-

9.00 a

900-555-CLUB(2582)

východního

1-900-565-9988

24 hodin dennì

21.00

USD 2,99 za minutu
poèínajíc po první minutì

èasu
Kanada

CAD 3,50 za minutu

Podpora a slu by HelpWare 2-9
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Jednotná sazba
Mù ete zavolat IBM PC HelpCenter za úèelem zakoupení podpory pro jeden pøípad
nebo více pøípadù (v Kanadì volejte èíslo uvedené na stranì strana 2-9). Jednotná
sazba není k dispozici v Austrálii a na Novém Zélandu.

Jeden pøípad
Mo nost jednoho volání vám umo òuje zaplatit jednotnou sazbu za ka dý jednotlivý
problém, který potøebujete vyøe it. Za tuto mo nost lze platit pouze kreditní kartou.

Balení pro 3 pøípady
Balení pro tøi pøípady vám umo òuje zakoupit blok øe ení problémù za cenu
zvýhodnìnou oproti cenì za jeden pøípad. Za tuto mo nost lze platit pouze kreditní
kartou.
Balení pro tøi pøípady lze pou ívat po dobu jednoho roku od data zakoupení.

Balení pro 5 pøípadù
V Austrálii a na Novém Zélandu vám balení pro pìt pøípadù umo òuje zakoupit blok
øe ení problémù za cenu zvýhodnìnou oproti cenì za jeden pøípad. Balení pro pìt
pøípadù lze pou ívat po dobu jednoho roku od data zakoupení.

Balení pro 10 pøípadù
Ve Spojených státech, Kanadì, Austrálii a na Novém Zélandu vám balení pro deset
pøípadù umo òuje zakoupit blok øe ení problémù za cenu zvýhodnìnou oproti cenì
za jeden pøípad. Balení pro deset pøípadù lze pou ívat po dobu jednoho roku od
data zakoupení.

Pøípad je

ádost o telefonní podporu ve vìci jedné otázky nebo jednoho problému.

Pøípad mù e zahrnovat více hovorù nebo èinností, které mohou zahrnovat (ale
nejsou omezeny na):

va i výchozí

ádost

prozkoumání provedené spoleèností IBM
zpìtné volání od spoleènosti IBM k vám

ádosti o pomoc pøi více dotazech nebo problémech se budou pova ovat za nìkolik
pøípadù.

2-10
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Objednání dal

ích balení pro podporu

Na stranì 2-7 jsou uvedena telefonní èísla a provozní doba ve va í zemi.
Ve Spojených státech a Kanadì mù ete v telefonátu uvést následující èísla
dílù:

Jeden pøípad
Balení pro 3
pøípady
Balení pro 10
pøípadù

Èíslo dílu v USA

Èíslo dílu v Kanadì

2419720

EPCS1

2419721

EPCS3

2419722

EPCS10

Mezinárodní záruèní servis

není dostupný

Mezinárodní záruèní servis (International Warranty Service, IWS) je program IBM,
který je k dispozici pro vybrané výrobky z kategorie IBM Commercial Personal
Computer. Servis IWS umo òuje zákazníkùm, kteøí cestují nebo potøebují pøevá et
výrobky do jiné zemì, registrovat výrobky prostøednictvím kanceláøe International
Warranty Service Office (IWSO). Na základì registrace prostøednictvím kanceláøe
IWSO vystaví spoleènost IBM certifikát, který bude platný v ude, kde spoleènost
IBM nebo prodejci IBM zaji ují prodej a servis produktù kategorie Commercial
Personal Computer. Program IWS není pro výrobky k dispozici.

Podpora a slu by HelpWare 2-11
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Kapitola 3. Slu ba Express Maintenance
(Expresní údr ba)

Zákazníci ve Spojených státech mají k dispozici slu bu

Express Maintenance

(Expresní údr ba), která je souèástí výmìnné slu by a která umo òuje personálu
IBM HelpCenter nahrazovat vybrané hardwarové díly v záruce a zasílat je pøímo
k va ím dveøím. To znamená,

e nemusíte kompletnì rozebírat vá

poèítaè a pøe-

vá et ho do autorizovaného servisu IBM k opravì. Nìkteré servisy mohou fungovat
jako sbìrná støediska, která mohou poslat vá

systém k opravì nìkam jinam.

Telefonní èíslo pro tuto slu bu je 1-919-517-2800.

Zavoláte-li slu bu Express Maintenance na èísle 1-919-517-2800, budete po ádáni
o sdìlení èísla kreditní karty, ale pokud vrátíte spoleènosti IBM vadný díl do 30 dnù
od obdr ení nového dílu, nebude vám úètován

ádný poplatek. Není-li díl vrácen do

30 dnù, bude prostøednictvím kreditní karty zaúètována plná prodejní cena dílu.
Informace o kreditní kartì nebudou poskytnuty nikomu mimo firmu IBM.

Slu ba Express Maintenance (Expresní údr ba) 3-1
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Èást 3. Øízení systémových nastavení

Tato èást obsahuje informace, které vám pomohou konfigurovat nebo pøekonfigurovat hardware a funkce hardwaru, které byly ve va em poèítaèi nainstalovány ve
výrobì. Obsahuje následující kapitoly:

Zaèínáme

na stranì 4-1

Tato kapitola obsahuje pokyny k seøízení monitoru a k nastavení hlasitosti
va eho poèítaèe. Poskytne vám rovnì

informace o pøipojení va eho poèítaèe

k tiskárnì nebo k jinému poèítaèovému systému, jako je napøíklad Internet.

Funkce øízení spotøeby

na stranì 5-1

Tato kapitola popisuje ukonèení práce systému a funkci re imu spánku
(standby), umo òující va emu poèítaèi úèinnìj í správu napájení. Popisuje
také funkci re imu spánku (standby) monitoru pod Windows 98.

Konfigurace BIOSu (program Setup)

na stranì 6-1

Tato kapitola poskytuje pokyny k pou ití obslu ného programu pro konfiguraci/
nastavení, s jeho
konfiguraci.

pomocí si mù ete prohlí et nebo mìnit systémovou
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Kapitola 4. Zaèínáme

Po zakoupení a sestavení osobního poèítaèe IBM je poèítaè pøipraven k pou ití pøi
prvním zapnutí. Kdy

v ak zaènete poèítaè pou ívat, mù ete chtít upravit nastavení

monitoru a hlasitosti tak, abyste dosáhli optimálního komfortu a výkonnosti. Mù ete
také chtít pøipojit poèítaè k tiskárnì nebo k Internetu.

Tato kapitola obsahuje následující oddíly, které vám pomohou provést tato
nastavení a pøipojení:

Ovládání nastavení monitoru

Ovládání hlasitosti

Pøíprava k tisku

na stranì 4-2

na stranì 4-6

na stranì 4-7

Pøíprava poèítaèe na komunikaci

na stranì 4-8

Konfigurace poèítaèe pro pøipojení k Internetu

Pou ití klávesnice Rapid Access II

na stranì 4-10

na stranì 4-11

Zaèínáme 4-1
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Ovládání nastavení monitoru

Kdy

pøipojíte monitor k systémové jednotce a poèítaè poprvé zapnete, poèítaè

automaticky zvolí nastavení monitoru. V závislosti na monitoru, který máte, mù e
být pro dosa ení optimálního výkonu nutné zmìnit nìkterá z tìchto nastavení.
S pou itím Windows 98 mù ete upravit rozli ení obrazovky, poèet barev, velikost
obrazovky a dal í vlastnosti.

Pokud jste tak ji

neuèinili, pøipojte podle pokynù na pøilo eném návodu pro sesta-

vení Setup Poster monitor k systémové jednotce. Pøeètìte si v dokumentaci dodané
s va ím monitorem informace, specifické pro vá

model monitoru a informace o na-

stavení konfigurace.

Jestli e obraz na va í obrazovce pøi prvním zapnutí
Poznámka:

poèítaèe bliká nebo se posouvá, pøeètìte si
vidìt na monitoru?

Je nìco

na stranì 10-4 v kapitole

Diagnostika a odstranìní problémù . Pøeètete si také
Tipy pro volbu vlastností zobrazení

na stranì 4-4.

Dosa ení maximálního výkonu monitoru
Pro dosa ení maximálního výkonu monitoru se øiïte následující pokyny:

Umístìte monitor mimo dosah zdrojù elektromagnetického ru ení, napøíklad
dal ích monitorù, nestínìných reproduktorù a síových vedení. (Jsou-li k va emu poèítaèi dodány reproduktory, jsou tyto reproduktory stínìné.)

Udr ujte monitor èistý pomocí neabrazivního prostøedku na èi tìní obrazovek
nebo skla. Nestøíkejte èisticí prostøedek pøímo na obrazovku.

Za urèitých podmínek se mohou objevit obrazce interferencí, napø. pokøivené
tmavé èáry. Objeví-li se tyto obrazce na obrazovce, zmìòte barvu pozadí nebo
vzhled va ich softwarových programù.

K prodlou ení

4-2
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Funkce úspory energie

V dokumentaci k va emu monitoru by mìlo být uvedeno, zda má monitor funkci
úspory energie. Tato funkce se mù e jmenovat Display Power Management
Signaling (DPMS). S DPMS obrazovka monitoru zhasne, pokud jste poèítaè
nepou ívali po pøedem urèenou dobu. K obnovení obrazu na obrazovce stisknìte
klávesu shift nebo pohnìte my í.

Má-li vá

monitor funkci úspory energie, mù ete nastavit funkce øízení spotøeby

monitoru na ovládacím panelu ve Windows 98. Pou ití této funkce viz Viz
spánku monitoru

Re im

na stranì 5-6.

Zmìna nastavení zobrazení
Pøi prvním zapnutí poèítaè automaticky zvolí pro monitor základní nastavení.
Podporuje-li vá
zvolí nejvy

monitor funkci DDC (Display Data Channel), poèítaè automaticky

í obnovovací frekvenci, se kterou mù e monitor pracovat. Obnovovací

frekvence urèuje, jak rychle je vykreslován obrázek na obrazovce. Nastavení lze
zmìnit.

Pokud jste si zakoupili monitor, který nepodporuje funkci DDC, mù e být potøeba
zmìnit nastavení obnovovací frekvence monitoru. U kteréhokoliv monitoru mù e
být potøeba upravit jednu nebo nìkolik vlastností zobrazení.

Pøizpùsobení vlastností zobrazení
Ve Windows 98 mù ete zmìnit volby zobrazení, jako napø. rozli ení obrazovky,
poèet barev, obnovovací frekvenci a velikost zobrazovaných znakù.

Potøebujete-li pomoc pøi volbì nastavení vlastností zobrazení, klepnìte na otazník
v pravém horním rohu obrazovky. Kurzor my i se zmìní na otazník. Pak klepnìte
na oblast, ke které potøebujete informace. Je-li k danému tématu k dispozici
informace nápovìdy, bude okam itì zobrazena.

Vlastnosti zobrazení mù ete pøizpùsobit následovnì:

1.

Poklepejte na ikonì Tento poèítaè na pracovní plo e.

2.

V oknì Tento poèítaè poklepejte na slo ce Ovládací panely.

3.

V oknì Ovládací panely poklepejte na ikonì Obrazovka.

4.

V oknì Obrazovka

vlastnosti klepnìte na ou ko karty Nastavení.

Zaèínáme 4-3
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Na kartì Nastavení okna Obrazovka

vlastnosti mù ete nastavovat vlastnosti

zobrazení. Nìkteré z vlastností, které lze nastavit, jsou:

Barvy

Umo òuje specifikovat poèet barev, které lze zobrazit na obrazovce.

Velikost písma

Pokud klepnete na tlaèítko Upøesnit... a pak na ou ko karty Obecné, mù ete
specifikovat velikost znakù, zobrazovaných na obrazovce.

V eobecnì byste mìli pou ívat pøedvolenou velikost písma, proto e nìkteré
programy nejsou navr eny pro spolupráci s velkým písmem.

Oblast obrazovky

Umo òuje vám specifikovat rozli ení obrazovky. Nastavení rozli ení urèuje
mno ství informací, které lze zobrazit na va í obrazovce. Èím vìt í jsou èísla
v nastavení rozli ení, o to více vidíte na obrazovce, o to men í se v ak zobrazí
obrázky na obrazovce.

Hodnoty, které mù ete nastavit pro oblast obrazovky (rozli ení) a barvy jsou
omezeny následujícími faktory:

Maximální horizontální a vertikální frekvence monitoru.

Mno ství systémové pamìti poèítaèe, která je vyhrazena jako obrazová
pamì.

Vá

poèítaè pou ívá pro obrazovou pamì 4 MB nebo více systémové pamìti.

Velikost pamìti, pou ité jako obrazová pamì, mù ete nastavit pomocí
obslu ného programu pro konfiguraci/nastavení (Configuration/Setup Utility).
Podrobnosti najdete v èásti

Konfigurace programu BIOS Setup

na stranì 6-1.

Tipy pro volbu vlastností zobrazení
Z mo ných nastavení podporovaných va ím monitorem byste mìli zvolit to, se
kterým se vám nejpohodlnìji pracuje. Nastavení maximálního rozli ení a nejvy

ího

poètu barev není v dy tím nejlep ím. Napøíklad:

Vy

í rozli ení zobrazí více grafických bodù. Umo ní to zobrazit více textu

a grafiky, av ak na obrazovce se jeví men í. Pro vìt inu u ivatelù je pøíjemné
nastavení rozli ení 640×480 nebo 800×600.

4-4
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Zvolíte-li více barev, vìt ina softwarových programù bude pracovat pomaleji.
Zvolte jen tolik barev, kolik potøebujete.

Nastavení, se kterým se vám pracuje nejpohodlnìji, mù ete zjistit zvolením
a vyzkou ením v ech nastavení.

Zatímco rozli ení monitoru mù e umo òovat zmìnit velikost písma, nìkteré
programy velká písma nepodporují. Velká písma mohou zpùsobit,
zobrazena oøíznutá nebo

e jsou slova

e se prolínají.

Je-li pøipojen jiný monitor ne

monitor typu SVGA, mù e být nutné zmìnit

Oblast obrazovky v oknì Obrazovka

vlastnosti na 640×480 pixelù a nastavit

mno ství barev na 16, aby se zabránilo blikání a posouvání obrazu. Pøeètìte si
v èásti

Je nìco vidìt na monitoru?

a náprava problémù

na stranì 10-4 v kapitole

Diagnostika

kroky, pomocí kterých znovu spustíte poèítaè v bezpeè-

ném re imu a pøekonfigurujete monitor.

Pou ití funkce nápovìdy systému Windows k volbì vlastností
zobrazení
Nápovìda systému Windows obsahuje pokyny pro volbu nastavení monitoru.
K volbì vlastností zobrazení proveïte následující kroky:

1.

Na pracovní plo e Windows 98 klepnìte na tlaèítko Start.

2.

Klepnìte na Nápovìda.

Objeví se slo ka nápovìdy systému Windows.

3.

Klepnìte na ou ko karty Rejstøík.

4.

Do prvního rámeèku napi te:

monitor

5.

Ve druhém rámeèku se automaticky zobrazuje seznam témat týkajících se
monitoru. Klepnìte na téma, které po adujete a poté klepnutím na tlaèítko
Zobrazit zobrazte pokyny.

Zaèínáme 4-5
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Ovládání hlasitosti

V závislosti na modelu mù e mít vá

poèítaè více mo ností, jak ovládat hlasitost:

Regulátor hlasitosti na pøedním panelu (jen modely vybavené konektory pro
audio na pøedním panelu).

Software pro ovládání hlasitosti, dodaný s poèítaèem.

Toto je jediný ovládací prvek, který ovlivòuje hlasitost reproduktorù dodaných
s poèítaèem.

Ovládací prvek na jednotce CD-ROM na pøedním panelu systémové jednotky.

Vá

systém nemusí být vybaven tímto ovládacím prvkem hlasitosti. Má-li vá

systém tento ovládací prvek, mù ete s ním ovládat pouze hlasitost sluchátek,
pøipojených do zástrèky na pøedním panelu jednotky CD-ROM. Tento ovládací
prvek nemá vliv na reproduktory.

Ovládací prvek, který pou ijete, závisí na tom, zda k reprodukci zvuku pou íváte
reproduktory nebo sluchátka.

Nastavení hlasitosti reproduktorù
Hlasitost reproduktorù se ovládá programem pro ovládání hlasitosti dodaným
s poèítaèem. Pøístup k programu pro ovládání hlasitosti je mo ný pou itím nìkteré
z následujících metod:

Otáèenímregulátoru hlasitosti na pøedním panelu (jen modely vybavené
konektory pro audio na pøedním panelu).

Klepnutím na ikonu reproduktoru v hlavním panelu Windows 98 umístìnou
v pravém dolním rohu pracovní plochy Windows. Tato metoda umo òuje
ovládat hlasitost v ech zaøízení.

Klepnìte na tlaèítko Start, zvolte Programy, zvolte Pøíslu

enství, zvolte

Zábava a klepnìte na Ovládání hlasitosti. Tato metoda zobrazí hlavní okno
Ovládání hlasitosti, na kterém mù ete nastavovat hlasitost ka dého zaøízení
individuálnì.

Jestli e reproduktory nevydávají

ádný zvuk, mù e být nastavena pøíli

hlasitost nebo aktivována funkce ztlumení.
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Pøíprava k tisku

Po pøipojení tiskárny k poèítaèi podle pokynù na pøilo eném návodu pro sestavení
Setup poster je potøeba instalovat správný ovladaè tiskárny pro operaèní systém,
který pou íváte. Ovladaè tiskárny je soubor, který softwaru popisuje vlastnosti
tiskárny. Software pak pou ije ovladaè k pøevodu textu a grafiky do formy, které
tiskárna rozumí.

Windows 98 obsahuje ovladaèe tiskárny pro mnoho bì ných tiskáren. Zjistíte-li,

e

Windows 98 nemá ovladaèe pro va i tiskárnu, pou ijte ovladaèe tiskárny dodané
s tiskárnou.

Nápovìda systému Windows obsahuje pokyny pro instalaci ovladaèù pro tiskárnu.
K zobrazení pokynù proveïte následující kroky:

1.

Na pracovní plo e Windows 98 klepnìte na tlaèítko Start.

2.

Klepnìte na Nápovìda.

3.

Objeví se slo ka

4.

Klepnìte na ou ko karty Rejstøík v horní èásti slo ky.

5.

Do prvního rámeèku napi te:

Nápovìda pro systém Windows .

tiskárna
6.

Ve druhém rámeèku se automaticky zobrazuje seznam témat týkajících se
tiskárny. Klepnìte na Nastavení, klepnìte na tlaèítko Zobrazení a pak
zobrazte pokyny klepnutím na Instalace tiskárny.

7.

Pøi provádìní pokynù je nutné zadat:
Výrobce a model va í tiskárny. Nevidíte-li výrobce nebo model va í
tiskárny v seznamu, podívejte se, zda byla tiskárna dodána s disketou
nebo diskem CD-ROM, obsahujícím ovladaè pro Windows 98. Je-li tomu
tak, øiïte se pokyny pro pou ití diskety nebo disku CD-ROM.

Dal í mo ností je,

e tiskárna má emulaèní re im, který umo òuje,

e

tiskne jako nìkterá tiskárna ze seznamu. Informace o emulaèních re imech jsou uvedeny v dokumentaci, dodané s tiskárnou. Pak vyberte
v seznamu název nìkteré z tiskáren, které mohou být emulovány.

Pøedvolený port pro tiskárnu. Zvolte LPT1: Volba portu tiskárny.
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Pøíprava poèítaèe na komunikaci

Je-li poèítaè vybaven faxmodemem, mù e komunikovat s dal ími poèítaèi a faxy.

Nìkteré osobní poèítaèe IBM mají modem ji

nainstalovaný. Pokud je modem

pøibalený k poèítaèi, ale není nainstalován, nejdøíve otevøete systémovou jednotku
a nainstalujte jej. Pokyny najdete v oddílech
stranì 7-5 a

Otevøení systémové jednotky

Pøidávání a odebírání adaptérových karet

na

na stranì 8-4.

K tomu, aby poèítaè mohl pou ívat modem, musíte nejprve provést postupy
popsané v následujících oddílech:

Pøipojení modemu k telefonní síti

Konfigurace komunikaèního softwaru

Pøipojení modemu k telefonní síti
Modemy jsou navr eny pro provoz ve veøejné komutované telefonní síti (PSTN
nebo PSN). To je analogová sí, bì nì pou ívaná vìt inou domácností. Modem
pøipojujte pouze k analogové síti. Pokud si nejste jisti, jakou telefonní linku máte,
obrate se na místní telefonní spoleènost.

Pøed pøipojením modemu k telefonní síti si pozornì pøeètìte poznámky v èásti
Bezpeènostní pokyny

na stranì xi.

Na telefonních linkách se mù e objevit pøepìtí,
obzvlá tì bìhem bouøky s blesky. Aby se zabránilo
mo nému po kození citlivých elektronických dílù,
odpojte pøi takovýchto bouøkách kabely poèítaèe
Pozor!

a telefonní linky.
Nìkteré podniky,

koly a budovy mají digitální

poboèkové ústøedny (PBX

Private Branch

Exchange). Tyto systémy nespolupracují s modemem. Pøipojení modemu k poboèkové ústøednì
mù e zpùsobit po kození modemu.
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Telefonní linku pou ívanou modemem nelze v dobì, kdy modem pracuje, pou ívat
k

ádnému jinému úèelu. Pøeru ení linky, kterou poèítaè pou ívá, pøeru í komuni-

kaci poèítaèe. Na lince, kterou pou ívá poèítaè, nezvedejte telefon. Musíte také
vypnout telefonní slu bu Èekající hovor (Call Waiting). Jak vypnout slu bu Èekající
hovor vám sdìlí místní telefonní spoleènost. Va e telefonní spoleènost mù e mít
èíselnou sekvenci, po jejím

vytoèení je slu ba Èekající hovor (Call Waiting)

doèasnì vypnuta.

Je-li telefonní linka pøipojená k poèítaèi bìhem èinnosti modemu pøeru ena, musíte
linku zavìsit a komunikaci zahájit znovu. Pokud odesíláte fax, musíte ho odeslat
znovu. Pokud jste vytoèili èíslo telefonní sítì (komunikace s dal ími poèítaèi),
musíte ho vytoèit znovu.

Konfigurace komunikaèního softwaru
Na poèítaèi mù ete spustit software, který vám umo ní pou ít poèítaè jako fax.
Informace o konfigurování poèítaèe, aby pracoval jako fax, najdete v kontextové
nápovìdì systému Windows 98.

Poèítaè se také dodává vybaven softwarem, který umo òuje pøipojení k Internetu.
Pøejdìte k následujícímu èásti

I v pøípadì,

Konfigurace poèítaèe pro pøipojení k Internetu .

e se rozhodnete nepou ívat komunikaèní program, mù ete modem

pou ívat. Informace o zadávání AT pøíkazù v programu Terminál nebo na pøíkazovém øádku DOS systému Windows 98 najdete v èásti
B-5. Více informací o modemech najdete v èásti

Pøíkazy modemu

na stranì

Pøíloha B. Informace o modemu

na stranì B-1.
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Konfigurace poèítaèe pro pøipojení k Internetu

Je-li vá

poèítaè vybaven modemem, mù ete se pøipojit k Internetu. Pøedtím, ne

nakonfigurujete software pro pøipojení k Internetu, musíte poèítaè pøipojit k telefonní
síti (viz

Pøíprava poèítaèe na komunikaci

na stranì 4-8).

Poèítaè se dodává se dvìma internetovými prohlí eèi: Microsoft Internet Explorer
a Netscape Navigator. Rozhodnete-li se pou ívat Netscape Navigator, musíte ho
nejprve nainstalovat. K instalaci Netscape Navigatoru klepnìte na ikonì Install
Netscape na pracovní plo e Windows a øiïte se pokyny na obrazovce. Po instalaci
programu bude na pracovní plo e ikona Netscape.

K Internetu se mù ete pøipojit prostøednictvím sítì The Microsoft Network nebo
jiného poskytovatele internetových slu eb. Mohou vám být úètovány poplatky
poskytovatele pøipojení k Internetu a telefonní poplatky.

Slu ba IBM Internet Connection Services
Slu ba IBM Internet Connection Services je online slu ba spoleènosti IBM, která
umo òuje snadný pøístup k Internetu. Jakmile jste nakonfigurovali poèítaè pro
pøipojení k Internetu, máte pøístup k mno ství informací, které jsou zde umístìny.
K dal ím online slu bám patøí elektronická po ta, news groups (BBS), World Wide
Web a mnoho dal ích.

Chcete-li se pøipojit k Internetu prostøednictvím slu by IBM Internet Connection
Services, proveïte následující kroky.

1.

Klepnìte na ikonì Netscape nebo na ikonì Internet Explorer

na pracovní

plo e Windows 98.

Nenajdete-li ikonu Netscape na pracovní plo e, pøejdìte k následující èásti
Sí The Microsoft Network .

2.

Objeví-li se obrazovka IBM Internet Connection Services, klepnutím na Sign
up... zobrazte pokyny pro nastavení poèítaèe.

3.

Øiïte se pokyny na obrazovce. Potøebujete-li pomoc, stiskem klávesy F1 si
zobrazte kontextovou nápovìdu.
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Sí The Microsoft Network
Ke konfiguraci komutovaného pøipojení k síti The Microsoft Network mù ete pou ít
program Windows 98. Chcete-li se stát èlenem sítì The Microsoft Network,
proveïte následující kroky.

1.

Na pracovní plo e Windows 98 klepnìte na ikonì Setup MSN Internet
Service.

2.

Øiïte se pokyny na obrazovce. Potøebujete-li pomoc, stiskem klávesy F1 si
zobrazte kontextovou nápovìdu.

Prùvodce pøipojením k Internetu
Vá

poèítaè se dodává s programem, který vás provede kroky potøebnými pro pøipo-

jení k Internetu. Tento program, nazývaný Prùvodce, mù ete pou ít k nastavení pøipojení k Internetu prostøednictvím sítì The Microsoft Network nebo jiného
poskytovatele pøipojení.

Chcete-li pou ít Prùvodce pøipojením k Internetu, proveïte následující kroky:

1.

Na pracovní plo e Windows 98 klepnìte na tlaèítko Start.

2.

Zvolte Programy, zvolte Pøíslu

3.

Klepnìte na volbu Prùvodce pøipojením k Internetu.

enství a poté zvolte Komunikace.

Prùvodce vypí e informace, které potøebujete shromá dit, a poté vás provede kroky potøebnými pro pøipojení. Øiïte se pokyny na obrazovce. Potøebujete-li pomoc, stiskem klávesy F1 si zobrazte kontextovou nápovìdu.

Pou ití klávesnice Rapid Access II
Klávesnice Rapid AccessTM je vybavena speciálními tlaèítky zvy ujícími va e
pohodlí.

Tlaèítka na klávesnici pøedstavují klávesové zkratky, umo òující stiskem spustit
program, otevøít soubor nebo provést specifickou funkci. Tyto klávesové zkratky
vám umo òují pøejít pøímo k souboru, programu nebo internetové adrese stiskem
tlaèítka místo klepnutí na ikonì, hledání programu v nabídce Start nebo zadávání
internetové adresy v prohlí eèi.
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Nìkterá z tlaèítek klávesnice Rapid Access jsou pøedvolena pro dùle ité funkce
poèítaèe (ovládací prvky pro ztlumení, hlasitost a CD/DVD); jejich funkci nelze
zmìnit.

V horní èásti klávesnice Rapid Access je umístìno sedm barevnì kódovaných
tlaèítek. Nìkterá z tìchto tlaèítek jsou pøedvolena ke spu tìní urèitých programù na
poèítaèi. Pøedvolené funkce jsou vyti tìny na

títku nad tlaèítky. Mù ete zachovat

toto nastavení nebo pøizpùsobit pìt z tlaèítek pro spu tìní kteréhokoliv programu
nebo souboru. Hrajete-li napøíklad rádi hru Solitaire, mù ete definovat, aby se
pomocí tlaèítka klávesnice Rapid Access spustil program Solitaire. Tlaèítka pro
nápovìdu a re im spánku jsou naprogramována pevnì.

Pøizpùsobení funkce tlaèítka klávesnice Rapid Access:

1.

Na pracovní plo e Windows klepnìte na tlaèítko Start.

2.

Zvolte Nastavení a poté klepnìte na Ovládací panely.

3.

Poklepejte na ikonì Keyboard (Rapid access). Je spu tìn program Rapid
Access Keyboard Customization.

4.

Postupujte podle pokynù na obrazovce.

Chcete-li se dozvìdet více o klávesnici Rapid Access, klepnìte na ikonì
Nápovìda.
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Kapitola 5. Funkce øízení spotøeby

Vá

poèítaè podporuje funkce ACPI (Advance Control Power Interface) a APM

(Advance power Management). V závislosti na volbì øízení spotøeby, kterou
specifikujete, se bude pøepínat do re imu úspory energie.

Volbu øízení spotøeby mù ete nastavit v nabídce programu BIOS (Basic Input
Output System) Setup nebo ve Windows 98. Informace o nastavení øízení spotøeby
pomocí BIOSu najdete v èásti

Volba Power Management Setup

na stranì 6-16.

Poèítaè podporuje následující funkce øízení spotøeby:

Vypnutí pomocí softwaru. Poèítaè mù ete vypnout buï pou itím Windows 98
nebo tlaèítka napájení na pøední stranì systému. Aby nedocházelo ke ztrátì
dat, doporuèuje se pou ívat pøi vypínání poèítaèe funkci vypínání ve Windows
98. Pøi vypnutém poèítaèi indikátor napájení nesvítí.

Re im spánku systému. Tato funkce vám umo òuje pøepnout poèítaè do
stavu s malým pøíkonem a následnì pokraèovat v èinnosti, kterou jste opustili.
Systém mù ete pøepnout do re imu spánku pomocí nabídky Start z Windows
98 nebo pomocí tlaèítka napájení. (Pøed pou itím tlaèítka napájení pro pøepnutí
do re imu spánku si pøeètìte èást

Pou ití tlaèítka napájení

Systém se do re imu spánku pøepne také nastavením funkce

na stranì 5-3.)
Øízení spotøeby

ve Windows 98.

Re im spánku monitoru. Tato funkce vám umo òuje, aby monitor pøi pou ití
re imu spánku Windows 98

etøil energii. U modelù vybavených klávesnicí

Rapid Access Keyboard II mù ete také stisknout tlaèítko pro re im spánku.
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Vypnutí pomocí softwaru

Pou ití funkce vypnutí pomocí softwaru
K pou ití funkce vypnutí pomocí softwaru proveïte následující kroky:

1.

Klepnìte na tlaèítko Start v levém dolním rohu obrazovky Windows 98.

Pøed provádìním následujícího kroku se ujistìte, zda
Poznámka:

jste ulo ili va i práci. Volbou Vypnout... kompletnì
vypnete poèítaè a v echna neulo ená data budou
ztracena.

2.

Klepnutím na Vypnout... zobrazte potvrzovací obrazovku se seznamem
voleb.

3.

5-2
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Re im spánku systému

Vá

poèítaè podporuje funkci re imu spánku systému. Tato funkce umo òuje

pøepnutí poèítaèe do stavu s malou spotøebou. Systém mù ete do re imu spánku
pøepnout nìkolika zpùsoby:

pou itím nabídky Start z Windows 98

pou itím tlaèítka napájení

stisknutím tlaèítka pro re im spánku (pouze modely vybavené klávesnicí Rapid
Access Keyboard II)

V re imu spánku pøejdou bì ící programy do re imu spánku, ale nebudou
ukonèeny. Indikátor napájení bude blikat s frekvencí pøibli nì jednou za sekundu.

Pou ití nabídky Start z Windows 98
K pøepnutí systému do re imu spánku pomocí Windows 98 proveïte následující
kroky:
1.

Na pracovní plo e Windows 98 klepnìte na tlaèítko Start.

2.

Klepnìte na volbu Vypnout.

3.

Klepnìte na volbì Pøepnout do re imu spánku.

4.

Klepnìte na OK.

Pou ití tlaèítka napájení
Windows 98 vám umo òuje nastavit tlaèítko napájení na jednu ze dvou funkcí:
vypnutí nebo pøepnutí do re imu spánku. Vá

poèítaè je pøednastaven na funkci

vypnutí. K pøepnutí na funkci pøepnutí do re imu spánku proveïte následující kroky:
1.

Na pracovní plo e Windows klepnìte na tlaèítko Start.

2.

Zvolte Nastavení a poté klepnìte na Ovládací panely.

3.

Poklepejte na ikonì Øízení spotøeby. Otevøe se okno Øízení spotøeby
vlastnosti.

4.

Klepnìte na ou ku karty Upøesnit.

Funkce øízení spotøeby 5-3
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5.

V oblasti Tlaèítko napájení vyhledejte pole Po stisknutí tlaèítka napájení na
poèítaèi, zvolte buï Vypnutí nebo Re im spánku a poté klepnìte na OK.

Po provedení potøebného nastavení v Setupu mù ete stisknutím tlaèítka napájení
na ménì ne

ètyøi sekundy pøi zapnutém poèítaèi pøepnout systém do re imu

spánku.

Poznámka:

Shora uvedený krok funguje jen v pøípadì,
systém ji

e je

zapnutý.

Pøeètìte si následující poznámky k pou ití funkce re imu spánku.

Kdy

je systém ve stavu

normálního zapnutí :

Stisknutím tlaèítka napájení na více ne

ètyøi sekundy je vypnuto napájení

systému.

Stisknutím tlaèítka napájení na ménì ne

ètyøi sekundy se systém pøepne do

re imu spánku.

Ka dá normální událost pøeru ení, napø. zvonìní modemu, probudí systém
z re imu spánku a pøepne ho do stavu

Poznámka:

V imnìte si,

normálního zapnutí .

e v dobì, kdy je systém v re imu

spánku, stisknutí tlaèítka napájení na ménì ne

ètyøi

sekundy systém neprobudí.

Kdy

je systém ve stavu

normálního vypnutí :

Stisknutím tlaèítka napájení, nezávisle na délce stisknutí (ménì nebo více ne
ètyøi sekundy), je jednodu e zapnuto napájení systému.
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Pou ití funkce Øízení spotøeby ve Windows 98

Pro pøístup k volbám øízení spotøeby proveïte následující kroky:

1.

Poklepejte na ikonì Tento poèítaè.

2.

Poklepejte na ikonì Ovládací panely.

3.

Poklepejte na ikonì Øízení spotøeby.
V této nabídce jsou pøístupné volby øízení spotøeby
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Re im spánku monitoru

Windows 98 poskytuje podporu úsporného re imu monitoru. Podporuje-li vá
monitor tuto funkci (informace najdete v dokumentaci k monitoru), mù ete nastavit
úsporný re im va eho monitoru provedením následujících krokù.

1.

Klepnìte na tlaèítko Start na pracovní plo e.

2.

Zvolte Nastavení a potom klepnìte na Ovládací panely.
Mù ete také poklepáním na ikonì Tento poèítaè zobrazit okno Tento
poèítaè. Poklepejte na ikonì Ovládací panely.

3.

Z okna Ovládací panely zobrazte poklepáním na ikonu Obrazovka okno
Obrazovka

vlastnosti.

4.

Zvolte ou ko karty Spoøiè obrazovky.

5.

Ve spodní èásti, kde vidíte Úsporné vlastnosti monitoru, klepnìte na tlaèítko
Nastavení.... Otevøe se okno Øízení spotøeby

6.

vlastnosti.

Specifikujte dobu v minutách, po které se monitor pøepne do re imu spánku
nebo se kompletnì vypne, a poté klepnìte na OK.

Je-li monitor v re imu spánku, mù ete ho z nìj probudit stisknutím klávesy na
klávesnici nebo pohnutím s my í.
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Kapitola 6. Konfigurace BIOSu (program Setup)

Vá

osobní poèítaè IBM je ji

konfigurován pro okam ité pou ití. Konfiguraèní

nastavení va eho poèítaèe si mù ete prohlédnout pomocí obslu ného programu
pro konfiguraci/nastavení (Configuration/Setup Utility) a pomocí Správce zaøízení
Windows 98.

Tyto konfiguraèní obslu né programy mù ete také pou ít ke zmìnì nìkterých
konfiguraèních nastavení. Jestli e napøíklad pøidáte nebo zamìníte ve va í
systémové jednotce hardware, mohli byste potøebovat ovìøit nebo aktualizovat
urèitá nastavení. Pro informaci o práci s hardwarem va í systémové jednotky viz
Èást 4. Pøechod na vy

í verzi a zamìòování hardwaru .

Tato kapitola obsahuje následující oddíly, které vám pomohou pøekonfigurovat
a optimalizovat vá

poèítaè:

Pøehled obslu ného programu pro konfiguraci/nastavení (Configuration/Setup
Utility)

na stranì 6-2

Vstup do Setupu

na stranì 6-4

Práce s nabídkami Setupu

Parametry Setupu

na stranì 6-5

na stranì 6-9

Pou ívání jiných obslu ných programù pro konfiguraci

na stranì 6-19
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Pøehled obslu ného programu pro konfiguraci/
nastavení (Configuration/Setup Utility)
Obslu ný program pro konfiguraci/nastavení (Configuration/Setup Utility), dále
nazývaný Setup, vám umo ní prohlí et a mìnit dùle ité informace o va em poèítaèi
a jeho hardwaru. Program Setup byste mohli pou ít pøi pøechodu na vy
(upgrade) hardwaru ve va em poèítaèi nebo kdy

í verzi

se pøi pou ívání poèítaèe objevují

chybové zprávy.

Poznámka:

Pro zjednodu ení bude v této pøíruèce obslu ný program
pro konfiguraci a nastavení oznaèován jako

Ve vìt inì pøípadù, kdy

Setup .

ve va í systémové jednotce pøidáváte nebo nahrazujete

hardware, detekuje BIOS (Basic Input/Output System) zmìnu hardwaru a aktualizuje parametry Setupu automaticky. V nìkterých pøípadech v ak mù ete potøebovat
mìnit konfiguraèní informace v Setupu manuálnì. Jestli e pøidáte nebo odstraníte
hardware, mù e se objevit zpráva se

ádostí o kontrolu Setupu, abyste ovìøili,

e

automatická detekce provedla správné zmìny konfigurace.

Nabídky Setupu mù ete pou ít k zobrazení informací o konfiguraci va eho systémového hardwaru. Nabídky Setupu obsahují obecnì informace o následujícím:

typu a rychlosti procesoru
systémové pamìti
jednotkách disket, pevných diskù a CD-ROM
sériových a paralelních portech
parametrech funkce Plug and Play
parametrech pro spu tìní
modelu
nastavení data a èasu
volbách zabezpeèení
parametrech správy napájení

6-2
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Nìkteré z parametrù a souvisejících nastavení v Setupu mají pouze charakter
odkazù, jako napøíklad polo ky v nabídkách System Summary a Product Data.
Podrobnosti k tìmto nabídkám viz èást
o produktu

Prohlí ení informací o systému a údajù

na stranì 6-6.

Konfigurovatelné volby vám umo òují øídit èinnost va eho poèítaèe. Setup mù ete
napøíklad pou ít pro:

konfiguraci pevného disku nebo jiných jednotek IDE
výbìr a konfiguraci I/O zaøízení, jako jsou sériová, paralelní, USB a video
zaøízení
povolení, vypnutí nebo konfiguraci re imù správy napájení
úpravu parametrù pro spu tìní
nastavení data a èasu
vytvoøení nebo zmìnu hesla pro spu tìní
povolení nebo vypnutí voleb rychlé vyrovnávací pamìti a stínování
(shadowing) ROM
nastavení pøiøazení prostøedkù pro karty PCI a jiná systémová zaøízení
zavedení výchozích nastavení (default settings) Setupu
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Vstup do Setupu
Kdy

je poèítaè zapnutý

Pro vstup do Setupu pøi zapnutém poèítaèi postupujte podle následujících krokù:

1.

Ulo te v echny otevøené soubory a zavøete v echny bì ící aplikace.

2.

Klepnìte na tlaèítku Start na pracovní plo e Windows.

3.

Klepnìte na volbì Vypnout....

4.

V oknì, které se objeví, klepnìte na volbu Restartovat? a pak klepnìte na
OK.

5.

Kdy

uvidíte logo IBM a øádek se zprávou

Press F1 to enter Setup ,

stisknìte klávesu F1 pro vstup do Setupu a zobrazení nabídky obslu ného
programu pro konfiguraci/nastavení (Configuration/Setup Utility).

Poznámka:

Do re imu nastavení Setup se nedostanete pøed
dokonèením testu POST (Power On Self Test).

Jestli e jste døíve nastavili heslo pro spu tìní, budete po stisku klávesy F1
vyzváni k zadání tohoto hesla. Viz
a

Volba Halt On

Volba Set Password

na stranì 6-18

na stranì 6-15 pro informace o nastavení, zmìnì a odstra-

nìní hesla.

Kdy

je poèítaè vypnutý

Pro vstup do Setupu pøi vypnutém poèítaèi postupujte podle následujících krokù:

monitor.

1.

Zapnìte vá

2.

Zapnìte systémovou jednotku.

3.

Kdy

uvidíte logo IBM a øádek se zprávou

Press TAB to show POST screen,

F1 to enter SETUP , stisknìte F1 pro vstup do Setupu a zobrazení nabídky
obslu ného programu pro konfiguraci/nastavení (Configuration/Setup Utility).
Jestli e jste døíve nastavili heslo pro spu tìní, budete po stisku klávesy F1
vyzváni k zadání tohoto hesla. Viz
a

Volba Halt On

Volba Set Password

nìní hesla.
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Práce s nabídkami Setupu
Nabídka obslu ného programu pro konfiguraci/nastavení se objeví ihned po stisku
klávesy F1.

Nabídka obslu ného programu pro konfiguraci/nastavení
(Configuration/Setup Utility)

Configuration/Setup Utility
Select option:
System Summary
Product Data
Devices and I/O Ports
Start Options
Date and Time
Advanced Setup
Power Management Setup
Clock Generator Configuration
Load Optimized Defaults
Set Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

Move Enter:select

Value F10:Save Esc:Exit F1:Help

F5: Restore Item setting F7:Load Default Values

Poznámka:

Nabídka programu nastavení Setup, kterou uvidíte na
obrazovce, se mù e od ní e uvedeného obrázku mírnì
li it, ale funkce bude stejná.

Nabídka obslu ného programu pro konfiguraci/nastavení obsahuje seznam voleb
konfigurace systému. Kdy

si vyberete jednu z tìchto voleb, objeví se nabídka pro

tuto volbu.

Volba má obvykle jednu nabídku, aèkoli nìkteré jich mohou mít více. Ve volbách
s více nabídkami pou ívejte k pohybu mezi nabídkami klávesy PgDn a PgUp.

Následující tabulka uvádí specifické klávesy, které vám pomohou pøi pohybu
v nabídkách Setupu.
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Klávesy



æ

Funkce

Ke zvýraznìní volby v nabídce pou ívejte tyto klávesy se

ipkami.

(Výbìr volby provedete klávesou Enter.)





Ke zmìnì hodnoty nastavení pou ívejte klávesy se

ipkami. V nìkte-

rých nabídkách se pomocí tìchto kláves mù ete pohybovat z jednoho
pole do druhého.

F10

K ulo ení va ich zmìn pou ijte tuto klávesu.

Enter

Pou ijte tuto klávesu k výbìru zvýraznìné volby nabídky.

Esc

Stiskem této klávesy se zavøe nabídka pro zobrazení nastavení nebo
provedení zmìn.

Stisknìte tuto klávesu, jestli e potøebujete nápovìdu k vybrané

F1

polo ce nabídky.

Klávesy + a - pou ijte ke zmìnì hodnoty v nabídce nastavení data

+ -

a èasu.

Poznámka:

Ne v echny z vý e uvedených kláves jsou dostupné v ka dé
nabídce. Klávesy dostupné v nabídce se zobrazují v dolní
èásti této nabídky.

Prohlí ení informací o systému a údajù o produktu
Chcete-li zobrazit obecné hardwarové informace o va em poèítaèi, zvolte v nabídce
obslu ného programu pro konfiguraci/nastavení (Configuration/Setup Utility) volbu
System Summary. Polo ky zobrazené v nabídce System Information nelze
konfigurovat.
Setup automaticky aktualizuje nabídku, jestli e provedete jednu z následujících
vìcí:
Pøidáte nebo zmìníte hardware ve va em poèítaèi
Provedete zmìny v jiných nabídkách Setupu a tyto zmìny ulo íte
Chcete-li vidìt dal í informace o poèítaèi, jako je èíslo modelu, sériové èíslo a verzi
a datum BIOSu, zvolte v nabídce Setupu volbu Product Data. Podobnì jako v nabídce System Information, ani zde nelze polo ky konfigurovat.
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Zmìny nastavení parametrù

V nabídkách programu jsou konfiguraèní informace uzavøeny v hranatých závorkách: [ ]. Informace, které nejsou uzavøeny v tìchto závorkách, nemù ete mìnit.
Ke zvýraznìní volby pou ijte klávesy se

ipkou nahoru nebo dolù a pak stisknìte

klávesu Enter, aby se zobrazila nabídka. Kdy

mìníte nastavení urèitého paramet-

ru, zvýraznìte toto nastavení a pak jej zmìòte pomocí kláves se

ipkou vlevo nebo

vpravo. Podrobnosti ke konfigurovatelným parametrùm nabídek najdete v èásti
Parametry Setupu

na stranì 6-9.

Zavedení výchozích nastavení
Kdy

si poøídíte osobní poèítaè IBM, je ji

konfiguraèní nastavení, nazývané té

nakonfigurován k pou ívání. Pùvodní

nastavení z výroby nebo výchozí nastavení,

jsou ulo ena v pamìti CMOS. Setup obsahuje volbu Load Default Settings, která
vám umo ní kdykoliv znovu zavést výchozí nastavení.

Jestli e jste provedli v Setupu zmìny, ale chtìli byste obnovit výchozí nastavení,
postupujte takto:

1.

V nabídce Setupu zvýraznìte volbu Load Default Settings a pak stisknìte
klávesu Enter. Objeví se dialogové okno po adující potvrzení,

e chcete

zavést výchozí nastavení.

2.

Zadejte Y pro odpovìï ano a pak stisknìte Enter.

3.

Zvýraznìte volbu Setupu Save & Exit a pak stisknìte klávesu Enter.

Objeví se dialogové okno s textem

4.

SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?

Zadejte Y pro odpovìï ano, pak stisknìte Enter pro ulo ení zmìn do
CMOS.

Výchozí nastavení Setupu musíte zavést v následujících pøípadech:

kdy

vymìníte systémovou baterii

kdy

upravujete nastavení systémové konfigurace a nìkteré konflikty pøiøazení

prostøedkù zpùsobují,

e poèítaè pøestane odpovídat

Konfigurace BIOSu (program Setup) 6-7

9HJDVERRN3DJH)ULGD\$SULO30

Zru

ení zmìn

V parametrech Setupu byste mohli udìlat zmìny, které nechcete.

Chcete-li zru it provedené zmìny, postupujte takto:

1.

Vrate se do nabídky Setupu

2.

Zvýraznìte volbu Exit Without Saving a pak stisknìte Enter a Y. Pak
stisknìte znovu Enter.

Program Setup pak vyma e v echny zmìny, které jste provedli a obnoví
parametry na pøedchozí nastavení. Pou ijí se ta nastavení, která byla platná
pøi spu tìní Setupu.

Ukonèení Setupu
Kdy

dokonèíte prohlí ení nastavení a provádìní zmìn, stisknìte klávesu Esc pro

návrat do nabídky Setupu. Z tohoto místa mù ete ukonèit Setup a ulo it va e
zmìny nebo jej ukonèit bez ulo ení zmìn.

Pro ukonèení Setupu bez ulo ení zmìn postupujte takto:

1.

V nabídce Setupu stisknìte klávesu Esc.

2.

Objeví se dialogové okno s dotazem

Quit without Saving (Y/N)? . Zadejte Y

a pak stisknìte Enter.

Poznámka:

Setup mù ete ukonèit také zvýraznìním volby Save & Exit
Setup

nebo volby Exit without Saving a postupem podle

pokynù dialogového okna.

Pro ukonèení Setupu s ulo ením zmìn postupujte takto:

1.

V nabídce Setupu zvolte Save a Exit Setup. Pak stisknìte Enter.

2.

Objeví se dialogové okno s dotazem

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? .

Zadejte Y a pak stisknìte Enter. Poèítaè se znovu spustí s pou itím nových
nastavení.
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Parametry Setupu
Volba Devices and I/O Ports
Volby v této nabídce pou ijte ke konfiguraci zaøízení a I/O portù poèítaèe.

Volba Diskette Drive A
Toto nastavení pou ijte k definování typu jednotky instalované jako jednotka A.
None

Není instalována

720K, 3.5 in

3,5palcová oboustranná jednotka; kapacita 720 KB.

ádná jednotka pru ného disku.

1,44M, 3.5 in

3,5palcová oboustranná jednotka; kapacita 1,44 MB.

Volba PS/2 Mouse function
Urèuje, zda je zapnuta nebo vypnuta funkce my i PS/2.

Volba On Board Audio
Toto nastavení pou ijte k zapnutí nebo vypnutí audio funkce, která je integrována
na základní desce.

Volba On Board LAN
Toto nastavení pou ijte k zapnutí nebo vypnutí funkce lokální sítì (LAN), vestavìné
do poèítaèe.

Volba Serial Port Setup
Tato nastavení pou ijte k definování adresy I/O portu a èísla

ádosti o pøeru ení

(IRQ) pou itých sériovým portem.

Volba Parallel Port Setup
Tato nastavení pou ijte k definování adresy I/O portu a èísla

ádosti o pøeru ení

(IRQ), pou itých paralelním portem. Tato nastavení také øídí re im paralelního portu
(EPP, ECP, ECP/EPP nebo SPP a nastavení DMA pro ECP, jestli e se pou ívá).
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Volba USB Setup
Nastavení z této nabídky pou ijte pro zapnutí nebo vypnutí funkcí USB (Universal
Serial Bus).

Volba USB Controller

Zvolte enabled, jestli e budete pou ívat zaøízení USB.

Volba USB Keyboard Support

Vyberte enabled, chcete-li pou ít klávesnici USB. Také øadiè USB musí být nastaven na enabled. Vyberte disabled, chcete-li pou ívat klávesnici pøipojenou standardním konektorem.

Volba IDE drives setup
Volba PIO (Programmed Input/Output)

Ka dý øadiè jednotky IDE mù e podporovat a

dvì oddìlené jednotky. Jednotky

IDE mají vztah hlavní/podøízený (master/slave), který je urèen konfigurací kabelù,
pou itých pro jejich pøipojení k øadièi. Vá

systém podporuje dva øadièe IDE, primár-

ní a sekundární, tak e máte mo nost instalovat a

ètyøi oddìlené jednotky IDE.

PIO znamená programovaný vstup/výstup (Programmed Input/Output). Namísto
toho, aby BIOS musel pro øízení pøenosu z a do disku vydávat posloupnost pøíkazù,
umo òuje PIO, aby BIOS oznámil øadièi, co chce a pak ji

nechal provedení celé

úlohy na øadièi. PIO umo òuje zvý ení úèinnosti.

Vá

systém podporuje ètyøi re imy, èíslované od 0 do 4, které se primárnì li í

v èasování. Kdy

je vybráno Auto (výchozí), vybere BIOS nejlep í dostupný re im

z následujících ètyø polo ek:

IDE Primary Master PIO

IDE Primary Slave PIO

IDE Secondary Master PIO

IDE Secondary Slave PIO
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Volba Ultra DMA (Direct Memory Access)

Ultra DMA zaji uje rychlej í pøenos dat mezi zaøízeními IDE a va ím systémem,
ne

konvenèní re im DMA. Mù ete jej povolit výbìrem volby Auto nebo vypnout

výbìrem volby disable.

Volba IDE Burst Mode

Toto nastavení urèuje zrychlení pøenosu dat pro zaøízení IDE.

Volba IDE Data Port Post Write

Toto nastavení urèuje pøenos dat zpùsobem

po zápisu .

Volba IDE HDD Block Mode

Toto nastavení urèuje automatickou detekci optimálního poètu blokù pro ètení/zápis
na sektor, který by mohl pevný disk podporovat.

Volba Video Setup
Tuto polo ku nabídky vyberte pro úpravu nastavení videa.

Volba Init Display First

Pou ijte toto nastavení pro specifikaci, který subsystém videa se má inicializovat
jako první.
PCI slot

Video karta ve slotu PCI.

Onboard

Subsystém videa na základní (systémové) desce.

Volba System Shared Memory Size

Pou ijte toto nastavení k výbìru, zda video pou ívá 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB
nebo 64 MB systémové pamìti.

Volba PS/2 Mouse Detect Function
Pou ijte toto nastavení k urèení, zda se má pøi testu po zapnutí POST kontrolovat
pøipojení my i nebo ne.
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Volba Onboard FDD Control
Toto nastavení pou ijte k zapnutí nebo vypnutí øadièe disketové jednotky.

Volba Game Port Address
Toto nastavení urèuje adresu I/O portu pro hry.

Volba Midi Port Address
Toto nastavení urèuje adresu I/O portu MIDI.

Volba Midi Port IRQ
Toto nastavení urèuje èíslo IRQ (Interrupt Request) pro MIDI port.

Volba Start Options
Jedná se o nastavení, která ovlivòují èinnosti poèítaèe pøi zapnutí.

Volba Startup Sequence
Toto nastavení øídí, ze kterých zaøízení se vá

poèítaè po zapnutí bude pokou et

èíst data.
Poèítaè mù e být spu tìn z rùzných zaøízení, vèetnì pevného disku, diskety,
jednotky CD-ROM nebo ze sítì. Spou tìcí program hledá tato zaøízení v uvedeném
poøadí. Spou tìcí posloupnost na va em poèítaèi je pøedvolena z výroby tak, aby
poèítaè mohl být spu tìn z CD, diskety nebo pevného disku. Tato spou tìcí posloupnost vám umo òuje spou tìt diagnostické a zotavovací programy z kompaktního disku

Disk pro obnovu a diagnostiku produktu , pou ít záchrannou disketu pro

zotavení pøi selhání startu a spustit poèítaè z va eho pevného disku pro normální
ka dodenní èinnost. Ve vìt inì pøípadù není dùvod spou tìcí posloupnost mìnit.

Volba Virus Warning
Toto nastavení urèuje, zda BIOS bude monitorovat zavádìcí (boot) sektor a tabulku
diskových oblastí pevného disku na libovolný pokus o modifikaci. Jestli e k takovému pokusu dojde, zastaví BIOS systém a objeví se chybová zpráva.

6-12

U ivatelská pøíruèka osobního poèítaèe IBM

9HJDVERRN3DJH)ULGD\$SULO30

Poté, je-li to nezbytné, budete schopni spustit antivirový program, který vyhledá
a odstraní problém pøed vznikem nìjakých

kod.

Aktivuje se automaticky pøi zavádìní systému; zpùsobuje zobrazení varovEnabled

né zprávy, jestli e dojde k pokusu o pøístup do boot sektoru nebo do tabulky
diskových oblastí.

Disabled

Jestli e dojde k pokusu o pøístup do boot sektoru nebo do tabulky
diskových oblastí, nezobrazí se

ádná varovná zpráva.

Vý e uvedenou varovnou zprávu mohou zpùsobit mnohé
programy pro diagnostiku diskù, které se pokou í o pøístup do
Poznámka:

boot sektoru pevného disku. Jestli e pou íváte takový program,
mù ete zabránit varování pøed virem tím,

e pøed spu tìním

programu vypnete ochranu pøed viry. Po ukonèení tohoto
programu nezapomeòte na opìtovné zapnutí ochrany pøed viry.

Volba Quick Power-On Self Test
Toto nastavení zpùsobí,

e po zapnutí bude proveden zkrácený test POST.

Zkrácený test po zapnutí (POST) trvá krat í dobu, ale netestuje poèítaè tak
dùkladnì, jako normální POST.
Enabled

Povolí rychlý POST.

Disabled

Normální POST.

Volba Boot Up Floppy Seek
Toto nastavení urèuje, zda bude poèítaè po zapnutí kontrolovat pøítomnost
disketové jednotky nebo ne.

Volba Boot Up NumLock Status
Toto nastavení urèuje výchozí stav numerické klávesnice. Standardnì se systém
zavádí se zapnutou numerickou klávesnicí.
On

Off

Numerická klávesnice poskytuje numerické funkce.
Numerická klávesnice obsahuje klávesy se

ipkami a funkce Home, PgUp,

PgDn, End, Insert a Delete.

Konfigurace BIOSu (program Setup) 6-13
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Volba Gate A20 Option
Tato polo ka vám umo òuje vybrat, jak se zachází s hradlem A20. Hradlo A20 je
zaøízení pou ívané k adresování pamìti nad 1 MB. Døíve bylo hradlo A20
nastaveno pomocí pinu na klávesnici. Nyní, i kdy
podporuje, je obvyklej í a mnohem rychlej í,

klávesnice stále tuto mo nost

e podporu hradla A20 zaji uje

èipová sada.
Normal

Klávesnice.

Fast

Èipová sada.

Volba Typematic Rate Setting
Toto nastavení urèuje, zda je nebo není povolena funkce opakování znaku, napsaného na klávesnici. Je-li tato funkce povolena a vy dr íte stisknutou nìjakou klávesu, bude se tato klávesa po krátkém zpo dìní opakovat. Jestli e je tato funkce
vypnuta, klávesa se pøi dr ení nebude opakovat.

Enabled

Povolení funkce opakování znaku.

Disabled

Nepovolení funkce opakování znaku.

Volba Typematic Rate (Chars/Sec)
Kdy

je povolena funkce opakování znaku, mù ete si vybrat rychlost opakování.

6

6 znakù za sekundu.

8

8 znakù za sekundu.

10

10 znakù za sekundu.

12

12 znakù za sekundu.

15

15 znakù za sekundu.

20

20 znakù za sekundu.

24

24 znakù za sekundu.

30

30 znakù za sekundu.

Volba Typematic Delay (Msec)

Kdy

je povoleno opakování, mù ete si vybrat zpo dìní mezi stiskem klávesy

a zaèátkem akcelerace.
250

250 msec.

500

500 msec.

750

750 msec.

1000

1000 msec.

6-14

U ivatelská pøíruèka osobního poèítaèe IBM

9HJDVERRN3DJH)ULGD\$SULO30

Volba Halt On
Toto nastavení pou ijte k urèení, za jakých podmínek se má test po zapnutí (POST)
zastavit, kdy

zjistí chyby.

ALL errors

Systém se zastaví v pøípadì jakýchkoli chyb.

No errors

Systém se nezastaví v pøípadì

ALL, But keyboard

Systém se zastaví s výjimkou chyby klávesnice.

ádných chyb.

ALL, But diskette

Systém se zastaví s výjimkou chyby diskety.

ALL, But disk/key

Systém se zastaví s výjimkou chyby diskety nebo klávesnice.

Volba Date and Time
Tento parametr pou ijte k nastavení data a èasu.

Volba Advanced Setup

Tyto funkce mù ete pou ít ke konfiguraci pokroèilých funkcí hardwaru. Nepokou ejte se mìnit tato nastavení, pokud nemáte hluboké technické znalosti o hardwaru
poèítaèe. Jsou-li tato nastavení nesprávná, nemusel by poèítaè fungovat správnì.

Volba Cache Control
Toto nastavení pou ijte k zapnutí nebo vypnutí interní a externí rychlé vyrovnávací
pamìti procesoru. Je-li rychlá vyrovnávací pamì povolena, zvý í se celkový výkon
systému.

Volba ROM Shadowing
Volba Video BIOS Shadow

Toto nastavení pou ijte k urèení, zda se má nebo nemá kopírovat video BIOS do
RAM. Výkon videa se pøi povolení Video BIOS Shadow zvý í.
Enabled

Kopírování video BIOSu do RAM je zapnuto.

Disabled

Kopírování video BIOSu do RAM je vypnuto.

Konfigurace BIOSu (program Setup) 6-15
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Volba Power Management Setup
Power Management Setup vám umo òuje konfigurovat systém tak, aby pøi práci
s poèítaèem Va ím obvyklým zpùsobem vyu íval nejúèinnìj í metodu úspory
energie.

Volba APM
Volba Video Off Option

Toto nastavení urèuje funkci vypnutí videa pøi správì napájení.
Always On

Suspend -> off

Susp, Stby -> off

All Mode -> off

Funkce videa je v dy zapnutá.
Kdy

je systém v re imu pozastavení, je funkce

videa vypnutá.
Kdy

je systém v re imu pozastavení nebo

v pohotovostním re imu, je funkce videa vypnutá.
Funkce videa je vypnutá ve v ech re imech.

Volba Video Off Method
Zde se urèuje zpùsob re imu spánku monitoru.
Tento výbìr zpùsobí,
V/H SYNC+Blank

e systém vypne svislé

a vodorovné synchronizaèní porty a zapí e do
vyrovnávací pamìti videa prázdné znaky.

Blank Screen

DPMS Supported

Tato volba pouze zapí e do vyrovnávací pamìti
prázdné znaky.
Poèáteèní signalizace správy napájení displeje.

Volba Activity Monitor
Volba MODEM Use IRQ

Toto nastavení pou ijte k výbìru IRQ pro modem.

Volby: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, NA

Volba HDD Ports Activity

Kdy

se nastaví Enabled, pak jakákoli aktivita provádìná na pevném disku nebo

disketové jednotce probudí poèítaè ze stavu vypnutí/spánku.
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Volba COM Ports Activity

Kdy

se nastaví Enabled, pak jakákoliv aktivita provádìná na kterémkoli z portù

COM (sériové porty nebo modem) probudí poèítaè ze stavu vypnutí/spánku.

Volba LPT Ports Activity

Kdy

se nastaví Enabled, pak jakákoliv aktivita provádìná na kterémkoliv

z paralelních portù probudí poèítaè ze stavu vypnutí/spánku.

Volba VGA Activity

Kdy

se nastaví Enabled, pak jakákoliv aktivita øadièe videa probudí poèítaè ze

stavu vypnutí/spánku.

V následujícím seznamu mù ete urèit

ádosti o pøeru ení, které nebudou zpùsobo-

vat pøechod poèítaèe do stavu správy napájení nebo probuzení z tohoto stavu.
I/O zaøízení signalizuje operaènímu systému pomocí IRQ (pøeru ení). Kdy
raèní systém pøipraven odpovídat na

je ope-

ádost, sám se pøeru í a provede po adova-

nou slu bu.

Volba: Enabled
IRQ3 (COM2)
IRQ4 (k dispozici)
IRQ5 (audio)
IRQ6 (disketová jednotka)
IRQ7 (LPT1)
IRQ8 (RTC alarm)
IRQ9 (pøesmìrování IRQ2)
IRQ10 (rezerva)
IRQ11 (rezerva)
IRQ12 (my

PS/2)

IRQ13 (koprocesor)
IRQ14 (pevný disk)
IRQ15 (rezerva)
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Volba Automatic Power On
Toto nastavení pou ijte k definici automatizovaných metod probuzení poèítaèe:
probuzení, jestli e modem detekuje pøíchozí vyzvánìní
probuzení v pøednastaveném èase
probuzení, jestli e LAN detekuje pøíchozí datový paket
probuzení, kdy

je aktivní signál PCIPME

probuzení pøi stisku libovolné klávesy
Mù ete rovnì

definovat funkci pro potlaèení vypínaèe napájení. Mù ete provést

vypnutí systému okam itì nebo a

poté, co je vypínaè napájení stisknut ètyøi

sekundy.

Volba ACPI suspend Type
Toto nastavení urèuje typ pozastavení.
S1(POS)

Pozastavení napájení.

S3(STR)

Pozastavit do RAM.

Volba Clock Generator Configuration
Nastavení v této funkci vám umo òují mìnit rychlost hodin CPU, SDRAM, DIMM
a sbìrnice PCI.

Volba Set Password
V této volbì mù ete nastavit heslo, omezující pøístup k obslu nému programu
Setup nebo k va emu systému. Toto heslo mù ete také mìnit nebo odstraòovat.

Kdy

nastavíte heslo pro vstup do Setupu, musíte jej zadat pøi ka dém vstupu do

obslu ného programu Setup. Jestli e nenapí ete správné heslo, nemù ete
program Setup spustit.

Kdy

nastavíte systémové heslo, musíte jej zadat pøi ka dém zapnutí va eho

systému.

Podrobnosti k nastavení systémového hesla a hesla pro Setup najdete v èásti
Volba Halt On
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Pou ívání jiných obslu ných programù pro
konfiguraci
Program Setup mù ete pou ít k prohlí ení a zmìnám konfiguraèních nastavení
vìt iny va eho hardwaru, instalovaného ve výrobì. Jestli e v ak instalujete nový
hardware, mù ete potøebovat jiné obslu né programy pro konfiguraci.

Operaèní systém Windows 98 obsahuje obslu ný program Správce zaøízení, který
vám pomù e pøi prohlí ení nebo zmìnách systémových prostøedkù pou ívaných
hardwarem, který je instalován ve va em poèítaèi. Viz oddíl
zaøízení Windows 98

Kdy

Pou ití Správce

na stranì 7-4.

si poøídíte nový hardware, který chcete instalovat do va eho poèítaèe, mohou

být s tímto novým hardwarem dodány obslu né programy pro konfiguraci nebo
nové ovladaèe. Pøíslu né pokyny najdete v dokumentaci dodané s novým
hardwarem.
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Èást 4. Pøechod na vy

í verzi a zamìòování

hardwaru

Tato èást obsahuje informace, které vám pomohou pøidávat nebo mìnit hardware,
který byl do va eho poèítaèe nainstalován ve výrobì. Obsahuje následující kapitoly:

Pøíprava k pøechodu na vy

í verzi

na stranì 7-1

Tato kapitola obsahuje informace, které vám pomohou plánovat a pøipravovat
se na výmìnu karet, diskù a komponent základní (systémové) desky ve va í
systémové jednotce.

Pøidávání a odebírání adaptérových karet a jednotek

na stranì 8-1

Tato kapitola obsahuje pokyny pro práci s kartami a disky.

Pøidávání a nahrazování komponent základní desky

na stranì 9-1

Tato kapitola obsahuje pokyny pro práci s hardwarovými komponentami na
va í základní desce.
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Kapitola 7.

Pøi pøechodu na vy

Pøíprava k pøechodu na vy

í verzi

í verzi (upgrade) hardwaru ve va em poèítaèi mù ete pøidávat

nebo zamìòovat karty, jednotky nebo nìkteré komponenty základní desky. Kdy

si

udìláte èas na zhodnocení va eho nového hardwaru a na plánování va ich zmìn
hardwaru, mù ete si pak u etøit námahu vynalo enou na realizaci tìchto zmìn.
Napøíklad typ hardwaru, který plánujete pøidat nebo vymìnit, urèuje, zda zaènete se
zapnutým nebo vypnutým poèítaèem.
Pøi pøípravì na pøidání nebo zámìnu hardwaru ve va í systémové jednotce
postupujte podle pokynù v tìchto èástech:
Zhodnocení va eho nového hardwaru

Plánování zmìn hardwaru

Øe ení konfliktù prostøedkù

na stranì 7-2

na stranì 7-3

na stranì 7-4

Otevøení systémové jednotky

na stranì 7-5

Pohled dovnitø systémové jednotky

na stranì 7-7

Pøíprava k pøechodu na vy

í verzi 7-1
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Zhodnocení va eho nového hardwaru

Dokumentace dodávaná s va ím novým hardwarem by mìla obsahovat informace
o po adovaných nastaveních a pokyny, jak tento hardware instalovat. Proètìte si
tuto dokumentaci pozornì.
Jestli e se tato dokumentace odkazuje na informace o I/O adresách, systémových
ádostech o pøeru ení (IRQ) nebo pøiøazení kanálù DMA ve va em poèítaèi, viz
Pøíloha A: Umístìní pamìových modulù .

Konflikty se systémovými prostøedky pou ívanými jinými
kartami
Kdy

do va eho systému instalujete nový hardware, mù e se tento hardware

pokou et pou ít systémový prostøedek, který je ji
Kdy

pøiøazen.

instalujete kartu PCI, systémový BIOS ji automaticky detekuje, pøiøadí jí

dostupný systémový prostøedek a zkonfiguruje vá

poèítaè tak, aby tuto kartu mohl

pou ívat.
Postupujte podle èásti

Øe ení konfliktù prostøedkù

na stranì 7-4.

Konflikty s jinými systémovými prostøedky
Kdy

instalujete hardware, který zpùsobuje konflikty s jinými systémovými prostøed-

ky, mù ete obdr et chybovou zprávu po prvním zapnutí poèítaèe poté, co jste nainstalovali nový hardware. Kdy

dostanete chybovou zprávu, pou ijte Správce zaøíze-

ní Windows 98 ke zmìnì pøiøazení systémových prostøedkù. Pokyny najdete v èásti
Pou ití Správce zaøízení Windows 98

na stranì 7-4.

Informace o systémových prostøedcích najdete také v èásti
pamìových modulù .
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Plánování zmìn hardwaru

Døíve ne

odpojíte va i systémovou jednotku od napájení, odejmete kryt a zaènete

s odstraòováním nebo zamìòováním hardwaru, mìli byste vìdìt, jak bude vá

no-

vý hardware pracovat s existujícím hardwarem. Mìli byste si také pøi práci zapisovat
v echny provádìné zmìny.
Døíve ne

budete pokraèovat se ujistìte,

Zhodnocení va eho nového hardwaru

Zaznamenávání va
Kdy

e jste èetli pøedcházející èást

na stranì 7-2.

ich zmìn

pøidáváte nebo nahrazujete hardware, mìli byste zaznamenávat provádìné

zmìny. Pøi práci byste mìli zaznamenávat následující informace, ale nejen tyto:
Zmìny poloh propojek

Pøipojení kabelù jednotek a karet k základní desce

Zmìny v nastaveních CMOS v Setupu

Zmìny v nastaveních dal ích obslu ných programù pro konfiguraci, jako je
Správce zaøízení ve Windows 98 nebo obslu né programy pro konfiguraci,
dodané s va ím novým hardwarem.

Pøíprava k pøechodu na vy

í verzi 7-3
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Øe ení konfliktù prostøedkù

Pou ití Setupu
BIOS (Basic Input/Output System) va eho poèítaèe automaticky detekuje vìt inu
zmìn hardwaru a pak v Setupu aktualizuje pøíslu ná konfiguraèní nastavení CMOS.
V pøípadech, kdy se nastavení CMOS automaticky neaktualizují, obdr íte zprávu,
která vám pøipomene nutnost manuální aktualizace nastavení.
Pro øe ení konfliktù prostøedkù mezi systémovými zaøízeními pomocí Setupu
postupujte takto:
1.

Spuste Setup. Pokyny viz

2.

Z nabídky Setupu vyberte volbu PnP/PCI.

3.

Zvýraznìte volbu Reset configuration Data a nastavte jej na Enabled,

Vstup do Setupu

na stranì 6-4.

abyste vymazali pøiøazení prostøedkù v ech instalovaných karet.

Po uvedených krocích pøejdìte do dal ího èásti o pou ití Správce zaøízení Windows
98 k pøiøazení systémových prostøedkù va im hardwarovým zaøízením.

Pou ití Správce zaøízení Windows 98
Správce zaøízení Windows 98 pou ijte k ovìøení nastavení systémových zaøízení
nebo k øe ení konfliktù systémových prostøedkù, které mohou nastat u

ádostí

o pøeru ení (IRQ) a kanálu DMA.
Pøi spu tìní Správce zaøízení a zmìnì nastavení zaøízení postupujte takto:

1.

Na pracovní plo e Windows 98 poklepejte na ikonì Tento poèítaè.

2.

V oknì Tento poèítaè poklepejte na ikonì Ovládací panely.

3.

V oknì Ovládací panely poklepejte na ikonì Systém.

4.

V oknì Systém - vlastnosti klepnìte na ou ku Správce zaøízení.

5.

Vyberte si polo ku zaøízení a pak klepnìte na tlaèítko Vlastnosti. Objeví se
okénko se zobrazením vlastností zaøízení.

6.

Proveïte nezbytné zmìny nastavení, které nezpùsobí konflikty s jinými
zaøízeními.

7.

7-4
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Otevøení systémové jednotky

Pøi ka dém otevøení systémové jednotky musíte dodr ovat specifické bezpeènostní
postupy, abyste nepo kodili vá

poèítaè.

Bezpeènostní opatøení
Døíve ne

otevøete systémovou jednotku, pøeètìte si

Bezpeènostní pokyny

na

stranì xi.
Pro bezpeènost va i a bezpeènost va eho vybavení, proveïte pøed odstranìním
krytu systémové jednotky následující kroky:
1.

Je-li vá

poèítaè zapnutý nebo v nìkterém z re imù úspory napájení, vypnìte

jej.
2.

Vypnìte poèítaè a v echna pøipojená zaøízení, která mají vlastní vypínaèe
napájení.

3.

Odpojte v echny napájecí

4.

Odpojte v echny komunikaèní kabely (jako jsou kabely modemu nebo

òùry z elektrických zásuvek.

poèítaèové sítì) z komunikaèních konektorù.
5.

Odpojte od poèítaèe v echny kabely a

òùry. Patøí sem napájecí

òùry,

datové kabely z externích zaøízení, komunikaèní kabely a v echny dal í
kabely, pøipojené k poèítaèi.
6.

V dal ím oddíle najdete pokyny pro odstranìní krytu.

Pøíprava k pøechodu na vy

í verzi 7-5
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Odstranìní horního krytu

Pøi odstraòování krytu systémové jednotky postupujte takto:

1.

Odstraòte

roub, který zabezpeèuje kryt na zadní stranì systémové

jednotky.

2.

Uchopte obì strany krytu systémové jednotky a zatlaète jej asi o 0,5 centimetru dopøedu.

3.

Zdvihnutím dokonèete odstranìní krytu.

4.

Dotykem kovového rámu systémové jednotky vybijte statickou elektøinu
z va eho tìla. Døíve ne

se dotknete rámu, nedotýkejte se

nent uvnitø rámu. Nedotýkejte se
varující pøed elektrickým napìtím.

7-6
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Pohled dovnitø systémové jednotky

Po odstranìní krytu vypadá systémová jednotka tak, jak to ukazuje následující
obrázek.
Poznámka: Popis hardwarových komponent uvnitø systémové jednotky najdete na
dal í stranì.

Vá

poèítaè má ètyøi

achty pro montá

jednotek. Jedna

jednotku, dvì jsou pro 3,5palcové jednotky. Ètvrtá

achta je pro 5,25palcovou

achta je pro jednotku PCMCIA,

nainstalovanou z výroby.
Disketové jednotky pou ívají standardní rozhraní Advanced Technology (AT).
Pevné disky pou ívají AT rozhraní IDE (Integrated Drive Electronics). Vá

poèítaè

podporuje normu pro AT pøipojení pevných diskù podle American National
Standards Institute (ANSI).
Vá

poèítaè má sloty pro instalaci dal ích roz iøujících karet. Do systému mù ete

nainstalovat karty Peripheral Component Interconnect (PCI).
Komponenty ve va í systémové jednotce jsou vyobrazeny na pøedcházejícím
obrázku. V následujícím seznamu je uveden popis ka dé hardwarové komponenty:

Pøíprava k pøechodu na vy

í verzi 7-7
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1.

Spínaný napájecí zdroj. Systém se dodává se spínaným napájecím
zdrojem.

2.

Roz

iøující pozice. Na základní desce jsou tøi roz iøující pozice pro instalaci

karet, vyhovujících specifikacím Peripheral Component Interconnect (PCI).
Tyto karty se obvykle oznaèují jako karty PCI (lze pou ít jen karty PCI s nízkým profilem). Vedle tìchto slotù PCI je na desce jeden slot Video Bridge.
Pomocí tohoto slotu by mohl systém podporovat funkci DFP (Digital Flat
Panel).

3.

Modemová karta. V systému mù e být modem V.90 Data/Fax. V èásti
Pøíloha B. Informace o modemu

na stranì B-1 najdete podrobnosti k mode-

mùm.

4.

achta 1. Do této

achty lze zabudovat 3,5palcový tenký pevný disk IDE.

V mnoha modelech je v této

5.

achtì disketová jednotka, instalovaná z výroby.

achta 2. V nìkterých modelech je v této

achtì jednotka PCMCIA,

instalovaná z výroby.

6.

achta 3. Do této

achty je mo né dát jednotku velikosti 5,25palce o

polovièní vý ce, jako je napø. pevný disk, páska nebo jednotka CD-ROM.
V mnoha modelech je v této

achtì jednotka CD-ROM nebo DVD-ROM,

nainstalovaná z výroby.

7.

achta 4. Do této
modelech je v této

8.

achty lze umístit zaøízení velikosti 3,5palce. V mnoha
achtì jednotka pevného disku, nainstalovaná z výroby.

Základní (systémová) deska. Základní deska je pøipevnìna

rouby k vnitøní

základnì rámu.

9.

Adaptér jednotky PCMCIA. Nìkteré ze systémù budou dodávány s adaptérem jednotky PCMCIA.

7-8
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Kapitola 8. Pøidávání a odebírání adaptérových
karet a jednotek

Ne

zaènete pracovat s hardwarem uvnitø systémové jednotky, pøeètìte si následu-

jící èásti:

Zhodnocení va eho nového hardwaru

na stranì 7-2

V tomto oddílu najdete informace, které potøebujete znát pro rozhodnutí pøi
pøípadných konfliktech systémových zdrojù. Novì instalovaný hardware se
mù e pokusit pou ít zdroj, který je u

Plánování zmìn hardwaru

pøiøazen jinému hardwaru.

na stranì 7-3

V tomto oddílu naleznete dùle ité informace o plánování hardwarových zmìn
a ukládání zmìnìných hardwarových nastavení. Budete-li se øídit
doporuèeními v tomto oddíle, vyhnete se opakování stejných krokù.

Øe ení konfliktù prostøedkù

na stranì 7-4

Tento oddíl vám pomù e zabránit pøípadným konfliktùm systémových zdrojù pøi
instalaci dal ích adaptérových karet nebo jednotek.

Pøidávání a odebírání adaptérových karet a jednotek 8-1
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Øe ení konfliktù s instalovanými adaptérovými
kartami

Pokud jste si poøídili poèítaè s instalovanou modemovou kartou, dozvíte se v tomto
oddíle, jak øe it pøípadné konflikty mezi novì pøidaným hardwarem a modemovou
kartou.
Pokud po instalaci nového hardwaru nefunguje tento hardware nebo modem, pomocí Správce zaøízení systému Windows 98 mù ete porovnat zdroje, pou ívané
instalovanou modemovou kartou a novì pøidaným hardwarem. Pokou ejí-li se obì
zaøízení pou ívat stejný zdroj, øiïte se podle dokumentace nového hardwaru
a zmìòte zdroj, pou ívaný tímto novým hardwarem.
Pokud se zdroj pro novì pøidávaný hardware nedá zmìnit, zmìòte pomocí programu Správce zaøízení zdroj pro modemovou kartu.

Nastavení konfigurace modemové karty
Je-li vá

poèítaè vybaven modemem a chcete-li si nechat zobrazit zdroje po adav-

kù na pøeru ení (IRQ) nebo zmìnit I/O adresy a rozsah pamìti pro instalovanou
modemovou kartu, øiïte se tìmito pokyny.
1.

Klepnìte pravým tlaèítkem my i na ikonu Tento poèítaè a zvolte polo ku

2.

V oknì Systém-vlastnosti klepnìte na zálo ku Správce zaøízení.

Vlastnosti.

3.

Klepnìte na polo ku Zobrazit podle typu.

4.

Proveïte jednu z následujících akcí:
Chcete-li zmìnit nebo zobrazit I/O adresy nebo zobrazit pøiøazení po adavkù na pøeru ení, polo ku seznam modemu poklepáním rozbalte.
Potom pokraèujte krokem 5.
Chcete-li zmìnit nebo zobrazit pamìové adresy nebo zobrazit pøiøazení
po adavkù na pøeru ení, rozbalte poklepáním seznam u polo ky
HCFMODEM. Potom pokraèujte krokem 5.

5.

V rozbaleném seznamu poklepejte na polo ku Modem, která se v nìm

6.

V oknì Vlastnosti

objeví.
modemu, klepnìte na zálo ku Zdroje.

Potøebujete-li pro práci s programem Správce zaøízení nápovìdu, stisknìte klávesu
F1 a objeví se vám kontextová nápovìda.
Ne

se jakékoliv zmìny provedené programem Správce zaøízení projeví, musíte

poèítaè znovu spustit (restartovat).

8-2
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Práce s hardwarem v systémové jednotce

Pokud jste nesòali kryt ze systémové jednotky, projdìte znovu
pokyny

na stranì xi a pak se podívejte na èást

Bezpeènostní

Otevøení systémové jednotky

na

stranì 7-5.

Chcete-li najednou pøidat kartu adaptéru i jednotku, instalujte nebo nahraïte napøed
jednotku a potom teprve kartu adaptéru. Pokud také plánujete provádìt hardwarové
zmìny na základní desce, øiïte se pokyny z Kapitoly 9 a ne

zaènete pracovat

s jednotkami a adaptérovými kartami, ukonèete práci se základní deskou.

Chcete-li v systémové jednotce pøidávat nebo odebírat adaptérové karty nebo
jednotky, proveïte pokyny uvedené v následujících èástech:

Pøidávání a odebírání adaptérových karet
Odebírání a pøidávání jednotek

na stranì 8-4

na stranì 8-6

Pøidávání a odebírání adaptérových karet a jednotek 8-3
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Pøidávání a odebírání adaptérových karet

Základní deska má tøi konektory pro adaptérové karty PCI (hodí se do nich pouze
nízkoprofilové karty PCI).

Poznámka:

Øiïte se postupem uvedeným v èásti
systémové jednotky

Otevøení

na stranì 7-5. Tím vybijete

pøípadnì nashromá dìnou statickou elektøinu.

Instalace adaptérových karet
Na va em poèítaèi jsou dal í sloty pouze pro zasunutí adaptérových karet PCI.
Pøi instalaci adaptérové karty se øiïte tìmito pokyny:
1.

Od roubujte

2.

Adaptérovou kartu srovnejte a zasuòte do pøíslu ného konektoru pro

roub pøidr ující kryt pøídavných slotù. Potom kryt sejmìte.

adaptérovou kartu.
3.

Kartu pøipevnìte

4.

Má-li karta kabely, pøipojte kabel nebo kabely z adaptérové karty do

roubem, který jste vy roubovali v kroku 1.

správného konektoru na základní desce nebo na jednotce CD-ROM.
5.

Nainstalujte znovu v echen hardware (kromì krytu pøídavných slotù, který
se ji

nasadit nedá) a

rouby, které jste pøed instalací adaptérové karty

od roubovali.
Pokud jste kvùli snadnìj ímu pøístupu ke konektoru adaptérové karty na základní
desce odpojili nìjaké kabely, nezapomeòte je znovu pøipojit.

8-4
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Odebírání adaptérových karet

Pokud modem instalovaný výrobcem trvale odstraòujete nebo
zamìòujete za jiný typ, odstraòte software modemu funkcí

Poznámka:

Pøidat nebo odebrat programy ve slo ce Ovládací panely
systému Windows. Software modemu musíte odebrat døíve,
ne

modem odstraníte nebo nainstalujete nový (jiného typu).

Pøi odebírání adaptérové karty se øiïte tìmito pokyny:

1.

Postavte si systémovou jednotku tak, abyste mìli k adaptérové kartì snadný
pøístup.

2.

Pokud mìla adaptérová karta kabely, odpojte je. Zapamatujte si dobøe, kam
byly kabely pøipojeny. Po instalaci karty je budete muset znovu pøipojit.

3.

Od roubujte

4.

Pevnì adaptérovou kartu dr te a opatrnì ji vytáhnìte z konektoru.

5.

Pøi opìtovné instalaci adaptérové karty znovu instalujte v echen ostatní

roub zaji ující adaptérovou kartu.

hardware a za roubujte

rouby, které jste pøed vyta ením adaptérové karty

od roubovali.

Pøidávání a odebírání adaptérových karet a jednotek 8-5
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Odebírání a pøidávání jednotek

Vá

poèítaè má ètyøi

achty pro montá

rùzných typù jednotek.

Viz èást

Pohled dovnitø systémové jednotky

a popis

achet.

na stranì 7-7, kde najdete umístìní

Identifikace konektorù pro propojovací kabely
Instalujete-li jednotku libovolného typu, musíte k ní pøipojit propojovací kabel (té
nazývaný datový kabel) z jednotky ke konektoru na základní desce. V následující
tabulce jsou uvedeny konektory na základní desce a pøíslu né typy jednotek, které
je pou ívají. V imnìte si,

e první dva konektory jsou pro jednotky IDE/ATA ATAPI

(jako napø. jednotky pevného disku a jednotky CD-ROM ) a tøetí konektor je pro
jednotky s disketovým rozhraním (jako napø. disketové jednotky nebo páskové
jednotky).

Máte-li poèítaè typu 2196, pomù e vám následující obrázek identifikovat konektory
propojovacích kabelù na základní desce:

Konektor základní desky

Primární IDE

J4

Sekundární IDE

Disketa

Typ rozhraní

Typ jednotky, která konektor pou ívá

IDE/ATA ATAPI

Preferované umístìní jednotek pevného
disku.

J5

J14

IDE/ATA ATAPI

Preferované umístìní jednotky CD-ROM.

Standardní

Disketové a páskové jednotky.

disketa

Máte-li poèítaè typu 2197 nebo 6344, pomù e vám následující obrázek identifikovat
konektory propojovacích kabelù na základní desce:

Konektor základní desky

Primární IDE

J11

Sekundární IDE

Disketa

8-6

J12

Floppy 1

Typ rozhraní

Typ jednotky, která konektor pou ívá

IDE/ATA ATAPI

Preferované umístìní jednotek pevného

IDE/ATA ATAPI

Preferované umístìní jednotky CD-ROM.

Standardní

Disketové a páskové jednotky.

disku.

disketa

U ivatelská pøíruèka osobního poèítaèe IBM
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Pøi zasouvání propojovacího kabelu do nìkterému z tìchto konektorù zkontrolujte,
jestli se pin 1 (vìt inou oznaèený na okraji kabelu barevnými prou ky nebo teèkami)
zasouvá do pinu 1 na konektoru.

Disketové konektory a IDE konektory na základní desce a kabely mají vodítka, která
zaji ují, aby se kabel zasouval jenom jedním zpùsobem.

Základní pokyny pro pøipojování propojovacích kabelù IDE/ATA

Na základní desce jsou dva konektory pro pøipojení propojovacích kabelù IDE/ATA.
Máte-li pøíslu né kabely, mù ete ke ka dému z tìchto konektorù pøipojit dvì jednotky IDE/ATA. Jsou-li dvì jednotky pøipojeny k jednomu konektoru, jedna jednotka
musí mít funkci hlavního (master) zaøízení a druhá funkci podøízeného (slave)
zaøízení. To, která jednotka je hlavní (master) a která podøízená (slave), je dáno
nastavením propojek na jednotkách.

Pevný disk, který byl ve va em poèítaèi instalován pøi výrobì, je pøipojen ke konektoru IDE 1 a je nastaven jako hlavní (master) zaøízení. Mìl-li vá

poèítaè od výrobce

zabudovánu jednotku CD-ROM, je pøipojena ke konektoru IDE 2 a je nastavena
jako hlavní zaøízení.

Zde jsou obecné pokyny pro pøipojování propojovacích kabelù IDE/ATA:

Je-li ke konektoru pøipojena pouze jedna jednotka, musí se nastavit jako hlavní
(master).
Na ka dém konektoru smí být nastavena pouze jedna jednotka jako hlavní
(master) a jedna jako podøízené (slave) zaøízení.
Sdílí-li pevný disk konektor s jednotkou, která vy aduje softwarový ovladaè
(jako napø. jednotka CD-ROM), musí se pevný disk nastavit jako hlavní
zaøízení a CD-ROM jako podøízené zaøízení.

Pøidávání a odebírání adaptérových karet a jednotek 8-7
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Instalujete-li druhou jednotku k primárnímu konektoru IDE, øiïte se tìmito
pokyny:

1.

Nastavte novou jednotku jako podøízené (slave) zaøízení. Proètìte si návod,
dodaný s touto jednotkou.

2.

Nainstalujte novou jednotku a pøipojte jí k rezervnímu konektoru na kabelu,
pøipojenému k primárnímu IDE konektoru (oznaèení J4 na základní desce,
pokud máte poèítaè typu 2196; oznaèení J11 na základní desce, máte-li
poèítaè typu 2197 nebo 6344).

Instalujete-li sekundární jednotku k sekundárnímu IDE konektoru, øiïte se tìmito
pokyny:

1.

Nahraïte propojovací IDE kabel pøipojený k sekundárnímu IDE konektoru
(oznaèenému J5 na základní desce, máte-li poèítaè typu 2196; oznaèenému
J12 na základní desce, máte-li poèítaè typu 2197 nebo 6344) IDE kabelem,
který má dva konektory pro jednotky.

2.

Nastavte propojku na nové jednotce do polohy hlavní nebo podøízené
zaøízení podle následujících pravidel:

Pokud se jedná o jednotku CD-ROM instalovanou výrobcem (nebo o jakoukoliv jednotku jinou ne

pevný disk) a jednotka, kterou instalujete, je

pevný disk, nastavte novou jednotku jako hlavní (master) zaøízení. Potom
nastavte jednotku instalovanou výrobcem jako podøízené (slave) zaøízení.
Propojky pro nastavování hlavních nebo podøízených zaøízení jsou vìt inou umístìny na zadní stranì jednotky.

Pokud je jednotkou instalovanou výrobcem pevný disk, nastavte novou
jednotku jako podøízené zaøízení.

3.

8-8
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Odebírání disketové jednotky

Chcete-li vymìnit nebo odstranit disketovou jednotku, øiïte se následujícím
postupem:

1.

Odpojte napájecí a propojovací kabely na zadní stranì disketové jednotky.

2.

Zvednìte pøíchytku, která zaji uje montá ní pøihrádku jednotky.

3.

Vysuòte montá ní pøihrádku smìrem k zadní stranì poèítaèe a vytáhnìte ji.

4.

Od roubujte ètyøi

roubky (dva na ka dé stranì), které pøidr ují montá ní

pøihrádku.

5.

Vyta ením vyjmìte disketovou jednotku z montá ní pøihrádky.

6.

Obráceným postupem pak nainstalujte novou jednotku.

Pøidávání a odebírání adaptérových karet a jednotek 8-9
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Odebírání jednotky CD-ROM

Pøi výmìnì jednotky CD-ROM se øiïte následujícím postupem:

1.

Vypojte z jednotky CD-ROM napájecí, zvukový a datový kabel.

2.

Zvednìte pøíchytku, která zaji uje montá ní pøihrádku jednotky CD-ROM.

3.

Vysuòte montá ní pøihrádku jednotky CD-ROM smìrem k pøední stranì
poèítaèe a vytáhnìte ji.

4.

Od roubujte ètyøi

roubky, pøichycující jednotku k montá ní pøihrádce

a vyjmìte ji.

5.

8-10
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Odebírání pevného disku

Chcete-li vymìnit nebo odstranit jednotku pevného disku, øiïte se následujícím
postupem:

1.

Odstraòte jednotku CD-ROM podle vý e uvedeného postupu.

2.

Zkontrolujte, je-li z jednotky pevného disku a z disketové jednotky odpojena
napájecí a propojovací

3.

Od roubujte

òùra.

roub, který pøidr uje montá ní pøihrádku, ve které je uchycena

jednotka pevného disku.
4.

Odsuòte montá ní pøihrádku doprava, èím

ji oddìlíte od kostry a potom

nadzvednutím pøihrádku z krytu vytáhnìte.

5.

Od roubujte ètyøi

roubky, pøichycující pevný disk k montá ní pøihrádce

a vyjmìte jej z ní.

Pøidávání a odebírání adaptérových karet a jednotek 8-11
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Aktualizace nastavení CMOS v programu Setup

Pøidáváte-li adaptérové karty PCI, pamì nebo jednotky IDE, BIOS va eho systému
hardwarové zmìny detekuje a automaticky aktualizuje nastavení CMOS.

Pøidáváte-li zaøízení ostatních typù, jako napø. disketovou jednotku, musíte se
dostat do programu Setup a manuálnì zaøízením pøiøadit zdroje (IRQ).

Pro adaptérové karty
Adaptérové karty PCI nemají propojky ani pøepínaèe; proto pøed instalací nevy adují

ádné nastavení. Systém po instalaci adaptérovou kartu rozpozná a ve velké vìtinì pøípadù ji automaticky nastaví. Pro prohlí ení pøiøazených zdrojù mù ete pou ít

Správce zaøízení systému Windows 98 a podle potøeby i nastavení zdrojù opravit.

I kdy

se to stává zøídka, jsou i pøípady, kdy dojde ke konfliktu a musíte ho rozøe it

pou itím Setupu. Podrobnosti najdete v èásti

Volba Power Management Setup

na

stranì 6-16.

Pro jednotky
Kdy

instalujete disketovou jednotku, mìli byste zkontrolovat její velikost a kapacitu

pamìti a provést pøípadné zmìny pomocí Setupu. Chcete-li zadat velikost a kapacitu disketové jednotky, zvolte polo ku Devices and I/O Port v nabídce obslu ného
programu pro konfiguraci/nastavení (Configuration/Setup Utility). Informace o této
volbì najdete v èásti

Volba Diskette Drive A

na stranì 6-9.

Odstraníte-li disketovou jednotku, jednotku pevného disku nebo CD-ROM, vydá
POST chybovou zprávu. V konfiguraèním programu Setup ovìøte, jsou-li informace,
které BIOS automaticky ulo il, správné. Pøi této pøíle itosti ovìøte, zda jsou ostatní
jednotky instalovány tak, jak mají být.

V nabídce obslu ného programu pro konfiguraci/nastavení (Configuration/Setup
Utility) zvolte polo ku Devices and I/O Port a ovìøte nastavení jednotky podle
str. 6-2.

Za normálních okolností systém BIOS sám jednotku pevného disku a jednotku
CD-ROM ve fázi POST detekuje a zobrazí je na obrazovce.
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Kapitola 9. Pøidávání a nahrazování komponent
základní desky

Chcete-li pracovat s hardwarovými komponentami na základní desce, musíte nejprve vypnout systém a odstranit kryt systémové jednotky. Pøed odstranìním krytu
nebo prací s interními komponentami si proètìte

Bezpeènostní pokyny

na

stranì xi. Jestli e jste je tì neodstraòovali kryt systémové jednotky, podívejte se na
èást

Otevøení systémové jednotky

na stranì 7-5.

Pro pøístup do té èásti základní desky, se kterou chcete pracovat, budete mo ná
muset odstranit karty a jednotky. Je-li základní deska odkryta, mù ete pracovat
s konektory, moduly systémové pamìti a se systémovou baterií.

Jakmile dokonèíte provádìní zmìn hardwaru a vrátíte zpìt kryt na systémovou jednotku, mù ete spustit obslu ný program pro konfiguraci/nastavení BIOSu (zkrácenì
Setup) a aktualizovat zde nastavení. Základní deska se li í podle typu poèítaèe.
Proto si døíve, ne

zaènete urèovat souèástky a konektory na základní desce,

zjistìte typ va eho poèítaèe.

Následující oddíly obsahují pokyny pro práci s hardwarovými komponentami na
va í základní desce:

Urèování souèástek na základní desce (typ poèítaèe 2196)

na stranì 9-2

Umístìní propojek a konektorù na základní desce (poèítaè typu 2196)

na

stranì 9-4
Urèování souèástek na základní desce (poèítaèe typu 2197 a 6344)

na

stranì 9-5
Umístìní propojek a konektorù na základní desce (poèítaèe typu 2197 a
6344)

na stranì 9-7

Informace o konektorech a propojkách karet
Roz íøení systémové pamìti
Výmìna systémové baterie

na stranì 9-8

na stranì 9-9
na stranì 9-11

Aktualizace nastavení CMOS v Setupu

na stranì 9-12

Pøidávání a nahrazování komponent základní desky
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Urèování souèástek na základní desce
(typ poèítaèe 2196)

Jestli e plánujete pøidávání nebo zámìnu hardwaru va eho poèítaèe, mìli byste
znát rozvr ení základní desky. Tento obrázek ukazuje pøíklad základní desky poèítaèe typu 2196. Polo ky na následující stranì odpovídají èíslovaným místùm na
obrázku.
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Základní deska, nìkdy také oznaèovaná jako systémová deska nebo motherboard,
je hlavní obvodovou deskou v systémové jednotce. Podporuje øadu zaøízení a poskytuje dal í základní funkce poèítaèe, které jsou pøedinstalovány nebo které
mù ete instalovat pozdìji. Základní deska z pøedcházejícího obrázku obsahuje
následující souèásti:
1

Patice pamìových modulù (pro moduly DIMM).

Va e základní deska

má dvì patice se 168 piny pro moduly typu Dual lnline Memory Module
(DIMM). Patice pro DIMM podporují 3,3 V jednostranné nebo oboustranné
synchronní DRAM (SDRAM). Maximální systémová pamì je 256 MB.
2

Konektor vypínaèe napájení (J15).

3

Konektor vìtráku procesoru (J2).

4

Konektory pro HDD LED a pro LED indikace zapnutí napájení (J18).

5

Konektor primárního IDE (J4). Pro datové kabely pøipojené k 1. kanálu
IDE.

6

Ventilátor procesoru, procesor a tepelná izolace (U5).

7

Konektor sekundárního IDE (J5). Pro datové kabely pøipojené ke
2. kanálu IDE.

8

Konektor disketové jednotky (J14).

9

Baterie (BAT1). Systémová baterie.

10

Flash ROM BIOS (U16).

11

Konektor pro kartu PCI (J11

PCI SLOT1).

Toto je konektor pro první

PCI SLOT2).

Toto je konektor pro druhou

PCI SLOT3).

Toto je konektor pro tøetí

kartu PCI.
12

Konektor pro kartu PCI (J12
kartu PCI.

13

Konektor pro kartu PCI (J13
kartu.

14

Konektor USB a konektor lokální sítì (LAN) (J7).

15

Konektor audio signálu jednotky CD-ROM (J19).

16

Konektor portu pro audio a hry (J20).

17

Konektor napájecího zdroje (J1).

18

Konektory klávesnice a my

19

Konektory paralelního portu, video výstupu a sériového portu (J16).

20

Konektor pro Digital Flat Panel (J6).

21

Èelní konektor pro USB, sluchátka, mikrofon a ovládání hlasitosti

i (J17).

(J25) (jen pro modely v provedení

consumer desktop ).

Pøidávání a nahrazování komponent základní desky
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Umístìní propojek a konektorù na základní desce
(poèítaè typu 2196)

Následující obrázek ukazuje umístìní propojek a konektorù na základní desce.
Propojky jsou pøedem nastaveny z výroby. Nemìòte tato standardní nastavení
propojek. Seznam konektorù s jejich funkcemi najdete v èásti
na stranì A-8.
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Urèování souèástek na základní desce
(poèítaèe typu 2197 a 6344)

Jestli e plánujete pøidávání nebo zámìnu hardwaru va eho poèítaèe, mìli byste
znát rozvr ení základní desky. Tento obrázek ukazuje pøíklad základní desky
poèítaèe typu 2197 nebo 6344. Polo ky na následující stranì odpovídají
èíslovaným místùm na obrázku.
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Základní deska, nìkdy také oznaèovaná jako systémová deska nebo motherboard,
je hlavní obvodovou deskou v systémové jednotce. Podporuje øadu zaøízení a poskytuje dal í základní funkce poèítaèe, které jsou pøedinstalovány nebo které mù ete instalovat pozdìji. Základní deska z pøedcházející stránky obsahuje následující
souèásti:
1

Patice pamìových modulù (pro moduly DIMM).

Va e základní deska

má dvì patice se 168 piny pro moduly typu Dual lnline Memory Module
(DIMM). Patice pro DIMM podporují 3,3 V jednostranné nebo oboustranné
synchronní DRAM (SDRAM). Maximální systémová pamì je 256 MB.
2

Konektor vypínaèe napájení (J9).

3

Konektor vìtráku procesoru (J3).

4

Konektory pro HDD LED a pro LED indikace zapnutí napájení (J8).

5

Konektor primárního IDE (J11).

Pro datové kabely pøipojené k 1. kanálu

IDE.
6

Ventilátor procesoru, procesor a tepelná izolace (J1).

7

Konektor sekundárního IDE (J12).

Pro datové kabely pøipojené ke

2. kanálu IDE.
8

Konektor disketové jednotky (Floppy 1).

9

Baterie (BAT1). Systémová baterie.

10
11

Flash ROM BIOS (U9).
Konektor pro kartu PCI (J5

PCI SLOT1).

Toto je konektor pro první

PCI SLOT2).

Toto je konektor pro druhou

PCI SLOT3).

Toto je konektor pro tøetí

kartu PCI.
12

Konektor pro kartu PCI (J6
kartu PCI.

13

Konektor pro kartu PCI (J7
kartu.

14

Konektor USB a konektor lokální sítì (LAN) (J4).

15

Konektor audio signálu jednotky CD-ROM (J14).

16

Konektor portu pro audio a hry (J13).

17

Konektor napájecího zdroje (J21).

18

Konektory klávesnice a my

19

Konektory paralelního portu, video výstupu a sériového portu (LP1).

20

Konektor pro Digital Flat Panel (J10).

21

Èelní konektor pro USB, sluchátka, mikrofon a ovládání hlasitosti

i (KBMS1).

(J22) (jen pro modely v provedení

9-6
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Umístìní propojek a konektorù na základní desce
(poèítaèe typu 2197 a 6344)

Následující obrázek ukazuje umístìní propojek a konektorù na základní desce.
Propojky jsou pøedem nastaveny z výroby. Nemìòte tato standardní nastavení
propojek. Seznam konektorù s uvedením jejich funkcí najdete v èásti
konektorù

Funkce

na stranì A-11.

Pøidávání a nahrazování komponent základní desky
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Informace o konektorech a propojkách karet
Urèování konektorù karet

Do konektorù pro karty na základní desce mù ete instalovat nízkoprofilové karty
PCI. Pro urèení typu a délky karet, které mù ete instalovat na základní desku,
pou ijte následující tabulku.

Konektor adaptéru

Typ karty, kterou mù ete instalovat

PCI slot 1

Karta PCI délky 169 mm (nebo krat í).

PCI slot 2

Karta PCI délky 169 mm (nebo krat í).

PCI slot 3

Karta PCI délky 120 mm (nebo krat í).

Pokyny k pøidávání nebo odstraòování karet najdete v èásti
adaptérových karet

Pøidávání a odebírání

na stranì 8-4.

Nastavení propojek

Kdy

instalujete kartu, mù e být nutné nastavit pøepínaèe a propojky tak, aby praco-

vala správnì. Karty typu Plug and Play normálnì nevy adují zmìny, ale jiné karty
mohou. V dokumentaci dodávané s novým hardwarem najdete informace o tom,
zda je nutné mìnit nastavení pøepínaèù nebo propojek.

Následující obrázky ukazují, jak nastavit propojku. Pozice A ukazuje spojení pinù
1

2, zatímco pozice B ukazuje spojení pinù 2-3. Pin 1 propojky je obvykle oznaèen

plnou bílou èarou vedle pinu.
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Roz íøení systémové pamìti

Va e základní deska má dvì patice pro pamìové moduly: DIMM 0 a DIMM 1.
Do tìchto patic se zasunují pamìové moduly typu Dual Inline Memory Module
(DIMM), které obsahují 3,3 V jednostranné nebo oboustranné synchronní DRAM
(SDRAM). Do tìchto patic mù ete instalovat a

256 MB systémové pamìti.

Informace o podporovaných konfiguracích pamìti najdete v èlánku
pamìových modulù

Umístìní

na stranì A-1.

Instalace pamìových modulù
Chcete-li instalovat DIMM:
1.

Vyhledejte úchytky na obou koncích patice. Rozevøete tyto úchytky do stran.

2.

Vyhledejte dva záøezy v DIMM a dva výstupky v patici. Uchopte DIMM a vyrovnejte jej s paticí. Ujistìte se,

e výènìlky v patici zapadnou do záøezù

v modulu.
3.

Zatlaète DIMM do patice tak, aby do nìj zapadly úchytky.
Patice pro pamìové moduly DIMM je provedena tak, aby byla
Poznámka:

zaji tìna jejich správná instalace. Jestli e vkládaný modul DIMM
nejde snadno zasunout do patice, pravdìpodobnì jej vkládáte
nesprávnì. Vyjmìte ho a pokuste se jej vlo it znovu.

Pøidávání a nahrazování komponent základní desky
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Vyjmutí pamìových modulù

Chcete-li vyjmout DIMM, uvolnìte jej rozevøením úchytek na obou stranách patice.

Verifikace systémové pamìti

Chcete-li vidìt nastavení systémové pamìti, zvolte v nabídce Setupu polo ku
System Summary.

9-10

U ivatelská pøíruèka osobního poèítaèe IBM

9HJDVERRN3DJH)ULGD\$SULO30

Výmìna systémové baterie

Pøi výmìnì systémové baterie postupuje následovnì:

Poznámka:

Pøed výmìnou lithiové baterie si proètìte
upozornìní k lithiové baterii na str. xii.

1.

Vlo te bøit malého plochého

2.

Otoète

roubováku pod hranu pøítlaèného plí ku.

roubovákem o ètvrt otáèky, aby se plí ek uvolnil a baterii bylo mo né

vytlaèit ven.

3.

Opatrnì zdvihnìte pøítlaèný plí ek a vlo te novou baterii stranou se
symbolem + nahoru.

4.

Novou 3V lithiovou baterii (CR2032) vlo te do patice a zatlaète ji dolù, aby
zapadla do zabezpeèujících úchytù. Po výmìnì systémové baterie je nutné
v Setupu nastavit datum a èas.

Dùle ité:

Ujistìte se,

e baterii vkládáte kladným pólem nahoru.

Znaménko plus (+) oznaèuje kladný pól baterie.
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Postupuje takto:

1.

Spuste Setup. Viz

2.

V nabídce Setupu zvolte polo ku

3.

Nastavte datum a èas.

4.

Ukonèete Setup a ulo te zmìny.

5.

Pou ijte klávesu se

Vstup do Setupu

na stranì 6-4.

Standard CMOS Setup .

ipkou doleva pro výbìr Yes a pak stisknìte klávesu

Enter pro ulo ení nastavení do CMOS.

Datum a èas mù ete mìnit také z pracovní plochy Windows 98.

1.

Poklepejte na ikonì Tento poèítaè.

2.

Poklepejte na ikonì Ovládací panely.

3.

V Ovládacích panelech poklepejte na ikonì Datum a èas, aby se otevøelo
okno pro zmìnu data a èasu.

4.

Proveïte potøebné zmìny a pak klepnìte na tlaèítko OK.

Aktualizace nastavení CMOS v Setupu

Kdy

pøidáváte komponenty základní desky, jako jsou moduly systémové pamìti,

detekuje BIOS (Basic Input/Output System) zmìnu hardwaru a aktualizuje parametry Setupu automaticky. Pokud v ak vymìníte nebo odstraníte komponenty,
mù ete obdr et zprávu s po adavkem, abyste ovìøili, zda se pøi automatické
detekci zmìnila konfigurace správnì.

Chcete-li si ovìøit nebo opravit nastavení konfigurace systému, spuste Setup.
Viz èást

9-12
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Èást 5. Odstraòování problémù

Tato èást obsahuje informace, které vám pomohou øe it problémy s hardwarem,
softwarem a funkcemi, které byly ve va em poèítaèi nainstalovány ve výrobì.

Tato èást obsahuje následující kapitolu:

"Diagnostika a náprava problémù" na stranì 10-1

Tato kapitola poskytuje informace o odstraòování problémù, vèetnì
interpretace kódù chyb. Obsahuje také informace, které vám pomohou obnovit
programy a soubory, nainstalované ve výrobì.
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9HJDVERRN3DJH)ULGD\$SULO30

Kapitola 10. Diagnostika a náprava problémù

Tato kapitola vám pomù e, pokud se vá

poèítaè zastaví nebo vydá chybové

zprávy. Obsahuje tato základní témata:

Ne

propadnete panice: nìkolik jednoduchých rad k nápravì problému

na

stranì 10-2

Tato èást uvádí nìkteré bì né problémy, se kterými se mù ete setkat pøi
pou ívání poèítaèe.

Schéma rychlého øe ení problémù

na stranì 10-6

Tento vývojový diagram vám pomù e s diagnostikou problémù na va em
poèítaèi.

Øe ení hardwarových a softwarových problémù

na stranì 10-7

Tabulky v této èásti uvádìjí nìkteré bì né hardwarové a softwarové problémy.
Ke ka dém problému se uvádìjí akce k nápravì.

Chybové kódy a zprávy

na stranì 10-17

V této èásti jsou chybové kódy a zprávy BIOS a pøíslu né akce k nápravì.

Diagnostické programy IBM

na stranì 10-20

V této èásti se dozvíte, jak pou ívat Disk pro obnovu a diagnostiku produktu,
kdy

pøijdete o programy, nainstalované na poèítaè ve výrobì.

Diagnostika a náprava problémù
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Ne

propadnete panice: nìkolik jednoduchých rad

k nápravì problému

Krok 1

Ano

Svítí kontrolky napájení na systémové jednotce a monitoru ?

Systémová jednotka a monitor je pod napìtím. Pøejdìte na krok 2.

a.

Ne

Zapnìte systémovou jednotku a monitor tak,

e stisknete na nich

umístìné vypínaèe.
b.

Zkontrolujte, jestli jsou kabely systémové jednotky a monitoru správnì
a bezpeènì pøipojeny. Zkontrolujte,

jestli jsou napájecí

òùry

systémové jednotky a monitoru zapojeny do sítì. V návodu pro
sestavení Setup Poster

je vidìt správné zapojení kabelù a

òùr.

c.

Zkontrolujte, jestli zásuvky, které pou íváte, není nutno zapnout.

d.

Pou íváte-li napájecí zaøízení s více výstupy (napø. s ochranou proti
rázu napìtí nebo rozboèovací zásuvky), zkontrolujte, jestli je zapojeno
do sítì a zapnuto.

Pokud problém pøetrvává, hledejte v èásti
problémù

10-2

na stranì 10-6.
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Krok 2

Pípnula systémová jednotka po zapnutí?

Do lo k problému se systémovou jednotkou. Najdìte chy-

Ano, více ne

jednou

bový kód nebo zprávu v èásti

Chybové kódy a zprávy

na

stranì 10-17 a proveïte uvedená opatøení.
Poznámka: Pokud zazní jedno dlouhé a po nìm dvì krátká pípnutí, signalizuje to chybu v zobrazování a BIOS není schopen inicializovat obrazovku pro zobrazení dal ích
informací.
Pokud se ozývají opakovaná dlouhá jednotlivá pípnutí,
do lo k problému s pamìtí DRAM.

Pokud jste zrovna pøidali hardwarové zaøízení a poèí-

Ne

taè nelze spustit, mù e to znamenat hardwarový
problém. Pøidané zaøízení odpojte a poèítaè znovu
spuste (restartujte), pro kontrolu, jestli se problém
vyøe il. Pokud problém zmizí, znamená to,

e jste

pravdìpodobnì nové hardwarové zaøízení instalovali
chybnì. Potom hardwarové zaøízení znovu
nainstalujte.

Pokyny pro instalaci hardwarových zaøízení v systémové jednotce najdete v èásti
systémové jednotce

Práce s hardwarem v

na stranì 8-3. Pokyny pro

instalaci pøídavných komponent na základní (systémové) desce najdete v èásti
komponent základní desky

Pøidávání a nahrazování
na stranì 9-1.

Pokud jste zrovna neinstalovali novou hardwarovou
komponentu nebo se zdá,

e poèítaè startuje

normálnì, pøejdìte na krok 3.

Diagnostika a náprava problémù
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Krok 3

Je nìco vidìt na monitoru?

Mù e se jednat o problém se systémovou jednotkou pokud:

Ano

Dojde k chybové zprávì. Najdìte chybovou zprávu v èásti
kódy a zprávy

Chybové

na stranì 10-17 a proveïte uvedená opatøení.

Objeví se okénko s chybovým kódem a zprávou. Øiïte se pokyny ve
zprávì. Pokyny pro pou ívání programu Setup najdete v èásti
do Setupu

Vstup

na stranì 6-4.

Obraz na obrazovce není èitelný (ubíhá, bliká nebo se míhá).
1. Monitor, který jste pou ili, mo ná není typu SVGA nebo jste zvolili
nastavení monitoru, které pøipojený monitor nepodporuje.
Následujícím postupem mù ete monitor znovu nastavit:
a. Znovu spuste (restartujte) poèítaè. Bude-li to nutné,
systémovou jednotku vypnìte, vyèkejte 15 vteøin a potom ji
znovu zapnìte.
b. Jakmile uvidíte,

e se na obrazovce objevil bìhem startu nápis

Spou tí se Windows 98

( Starting Windows 98 ), stisknìte F8.

Tím se otevøe úvodní nabídka Microsoft Windows 98.
c.

Volbou 3 se dostanete do bezpeèného re imu. Stisknìte
klávesu Enter pro potvrzení. Tím se poèítaè spustí s výchozími
nastaveními.

d. Jakmile se dokonèilo spou tìní poèítaèe, poklepejte na ikonu
Tento poèítaè

na plo e.

e. V oknì Tento poèítaè poklepejte na ikonu Panel nástrojù.
f.

V oknì Ovládací panely poklepejte na ikonu Obrazovka.

g. V oknì Obrazovka

vlastnosti klepnìte na zálo ku Nastavení.

h. Návod na výbìr nového nastavení monitoru najdete v èásti
Pøizpùsobení vlastností zobrazení

na stranì 4-3. Pou íváte-li

monitor typu VGA, zvolte pro obrazovku rozli ení 640×480 bodù
a 16 barev v paletì.
i.

Znovu spuste (restartujte) poèítaè. Mù e se stát,
bude trvat o nìco déle ne

e spu tìní

obvykle.

2. Pokud je pøipojený monitor typu VGA a ne SVGA (star í monitory
mohou být typu VGA), odpojte monitor typu VGA a pøipojte monitor
typu SVGA. Monitor typu SVGA umo ní systému plnì vyu ít
zobrazovací schopnosti Windows.
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Krok 3

Zobrazilo se nìco na monitoru? (pokraèování)

Zobrazené barvy jsou

patné. Zkontrolujte, jestli je kabel monitoru

správnì a bezpeènì pøipojen k systémové jednotce. V návodu pro
sestavení Setup Poster

zjistíte, jak se má kabel zapojit.

Pokud problém pøetrvává, hledejte v
a softwarových problémù

Øe ení hardwarových

na stranì 10-7 a proveïte uvedená

opatøení.
Nereaguje my

nebo klávesnice.

a. Zkontrolujte, jestli jsou správnì a bezpeènì zapojeny kabely od
my i a klávesnice na zadní stranì systémové jednotky.
Port pro klávesnici je oznaèen tímto symbolem:

Port pro my

je oznaèen tímto symbolem:

b. Vypnìte systémovou jednotku a pak ji znovu zapnìte.
Pokud problém pøetrvává, hledejte v èásti
problémù

Schéma rychlého øe ení

na stranì 10-6 .

Mù e být problém s monitorem.

Ne

a. Zkontrolujte, jestli jsou kabely od monitoru správnì a bezpeènì
pøipojeny. V návodu pro sestavení Setup Poster

zjistíte, jak se

kabely mají zapojit.
b. Upravte ovládacími prvky jas a kontrast. Dal í podrobnosti najdete
v dokumentaci dodané s poèítaèem.
Pokud problém pøetrvává, hledejte v èásti
problémù

Schéma rychlého øe ení

na stranì 10-6.

Diagnostika a náprava problémù
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Schéma rychlého øe ení problémù

10-6

U ivatelská pøíruèka osobního poèítaèe IBM

9HJDVERRN3DJH)ULGD\$SULO30

Øe ení hardwarových a softwarových problémù

Øe

ení hardwarových problémù

Tabulka 1: Hardwarové problémy

Máte-li tento problém:

Pak se musí provést toto:

Obrazovka je èerná (bez

Pokud jste instalovali pamìové moduly nebo adaptérové

chybové zprávy); bìhem

karty, zkontrolujte, jestli jste je nainstalovali správnì. Návod

automatického testu pøi

na instalaci pamìových modulù na va í základní desce

zapnutí (POST) do lo

najdete v èásti

k pípnutí.

9-9. Návod na instalaci adaptérových karet v systémové

Instalace pamìových modulù

jednotce najdete v èásti
adaptérových karet

Chybová zpráva (a popis),
pøi automatickém testu
do lo k více ne

na stranì

Pøidávání a odebírání

na stranì 8-4.

Objeví-li se chybový kód nebo zpráva, hledejte v èásti
Chybové kódy a zprávy

na stranì 10-17.

jednomu

pípnutí nebo k dlouhému
nepøeru ovanému pípnutí.

Poèítaè se vypne bez
varování.

1. Pokud se monitor o iví pohybem my í, znamená to,

e

byl pøedtím v re imu spánku.
2. Pokud bliká kontrolka napájení, znamená to,

e vá

systém je v re imu spánku. Chcete-li systém probudit
z re imu spánku, stisknìte vypínaè napájení.
3. Zkontrolujte, jestli jsou napájecí

òùry od systémové

jednotky a monitoru bezpeènì zapojeny do zásuvek.
4. Zkontrolujte, jestli jsou

òùry správnì a bezpeènì

pøipojeny k systémové jednotce.
5. Zkontrolujte, není-li spálená pojistka, rozpojený jistiè
nebo nedo lo-li k výpadku proudu.
6. Vytáhnìte napájecí
vteøin a pak

òùru ze zásuvky, poèkejte 10

òùru opìt do zásuvky zapojte. Pokud se

poèítaè ihned nespustí, stisknìte vypínaè napájení na
systémové jednotce.
7. Pokud jste v systémové jednotce pøidávali hardwarové
zaøízení, zkontrolujte, jestli jsou správnì pøipojeny
konektory napájecích

òùr.

Poznámka: Pokud nìkterý z tìchto problémù pøetrvává i po podniknutí uvedených krokù,
na str. 2-1 v èásti Podpora a slu by HelpWare najdete informace o tom, jak získat pomoc.
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Tabulka 1: Hardwarové problémy (pokraèování)

Máte-li tento problém:

Nelze zadat heslo.

Pak se musí provést toto:

1. Pøesvìdète se,

e zadáváte správné heslo.

2. Zkontrolujte, je-li kabel od klávesnice správnì a bezpeènì pøipojen k portu klávesnice (a ne my i) na zadní
stranì systémové jednotky.

Port klávesnice je popsán takto:

Nelze èíst informace na
disketì nebo CD.

.

1. Zkontrolujte, jestli pou íváte správný typ diskety.
Zkontrolujte, je-li disketa správnì zformátována.
2. Zkontrolujte, je-li disketa nebo CD zasunuta do
jednotky správnì.
3. Zkontrolujte, není-li CD za pinìné nebo po krábané.
4. Zkuste èíst z diskety nebo z CD o kterých víte,
dobré. Pokud problém zmizí, znamená to,

e jsou

e disketa

nebo CD, ze kterých nelze èíst, jsou po kozené.
Pokud se vám nepodaøilo pøeèíst ani dobrou disketu
nebo CD, znamená to,

e problém je ve va í disketové

nebo CD-ROM jednotce.
5. Zkontrolujte, je-li napájecí i komunikaèní kabel správnì
pøipojen k zadní stranì jednotky. Pokyny pro práci v
systémové jednotce najdete v èásti
hardwarem v systémové jednotce

Práce s
na stranì 8-3.

Audio CD nehraje po

Zkontrolujte, jestli jste nastavili re im AutoPlay na zapnuto.

zasunutí do jednotky

Chcete-li toto nastavení provést:

CD-ROM.

1. Klepnìte na Start.
2. Zvolte polo ku Nastavení a klepnìte na polo ku
Panel nástrojù.
3. Poklepejte na ikonu Systém.
4. Klepnìte na zálo ku Správce zaøízení.
5. Poklepejte na CD-ROM a vyberte uvedenou volbu
CD-ROM.
6. Klepnìte na zálo ku Nastavení.
7. V polo ce Volby, klepnìte na Automatické oznámení
o vlo ení (polo ka se v okénku za krtne).
8. Klepnìte na OK.

Poznámka: Pokud nìkterý z tìchto problémù pøetrvává i po podniknutí uvedených krokù,
na str. 2-1 v èásti Podpora a slu by HelpWare najdete informace o tom, jak získat pomoc.
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Tabulka 1: Hardwarové problémy (pokraèování)

Máte-li tento problém:

Nelze zapisovat na
disketu.

Pak se musí provést toto:

1. Zkontrolujte, jestli pou íváte správný typ diskety.
Zkontrolujte, je-li disketa správnì zformátována.
2. Zkontrolujte, není-li disketa chránìna proti zápisu.
3. Zkontrolujte, zapisujete-li do správné jednotky.
4. Zkontrolujte, je-li na disketì dost místa pro zápis.
(Zkuste pou ít novou naformátovanou disketu.)
5. Zkontrolujte, jsou-li napájecí a komunikaèní kabel
správnì pøipojeny k zadní stranì jednotky. Pokyny pro
práci v systémové jednotce najdete v èásti
hardwarem v systémové jednotce

Práce s

na stranì 8-3.

6. Zkontrolujte, jestli je parametr disketové jednotky
v programu Setup (polo ka Advanced Options,
Security Options) nastaven na enabled (zapnuto).

Nelze zformátovat disketu.

1. Zkontrolujte, není-li disketa chránìna proti zápisu.
2. Zkontrolujte, jestli pou íváte správný typ diskety.
3. Zkontrolujte, jsou-li napájecí a komunikaèní kabel
správnì pøipojeny k zadní stranì jednotky. Pokyny pro
práci v systémové jednotce najdete v èásti
hardwarem v systémové jednotce

Práce s

na stranì 8-3.

4. Zkontrolujte, není-li disketová jednotka vypnutá
v nabídce BIOS STANDARD CMOS.

Na klávesnici fungují
pouze nìkteré klávesy.

1. Zkontrolujte, je-li kabel od klávesnice správnì a bezpeènì pøipojen k portu klávesnice (a ne my i) na zadní
stranì systémové jednotky.

Port pro klávesnici je oznaèen tímto symbolem:
2. Pøejeïte prsty po klávesnici. Zkontrolujte, nejsou-li
nìkteré klávesy zaseknuté.
3. Pokud máte ochranu klávesnice, zkontrolujte, jestli
nebrání v psaní. Nìkteré nebrání.
4. Vypnìte systémovou jednotku, poèkejte 10 vteøin
a pak ji zase zapnìte.

Poznámka: Pokud nìkterý z tìchto problémù pøetrvává i po podniknutí uvedených krokù,
na str. 2-1 v èásti Podpora a slu by HelpWare najdete informace o tom, jak získat pomoc.

Diagnostika a náprava problémù
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Tabulka 1: Hardwarové problémy (pokraèování)

Máte-li tento problém:

My

nefunguje.

Pak se musí provést toto:

1. Polo te my

na podlo ku a zkuste ji pou ít.

2. Zkontrolujte, jestli va e obrazovka umo òuje pou ití
my i. U nìkterých obrazovek to není mo né.
3. Zkontrolujte, je-li kabel my i správnì a bezpeènì
pøipojen k portu pro my

(a ne pro klávesnici) na zadní

stranì systémové jednotky.

Port pro my

je oznaèen tímto symbolem:

4. Vyèistìte my .
a. Vypnìte poèítaè.
b. Odpojte kabel my i od systémové jednotky.
c. Obrate my

spodní èástí nahoru. Sejmìte úchytku

na spodní stranì my i pootoèením proti smìru
hodinových ruèièek. Polo te my

pravou stranou

nahoru a úchytka s koulí vypadnou.
d. Vlhkým hadøíkem vytøete vnitøek my i a úchytku.
Otøete váleèky uvnitø my i.
e. Vlo te kulièku a úchytku. Pøipevnìte úchytku
otoèením po smìru hodinových ruèièek.
f.

Pøipojte znovu kabel my i k systémové jednotce.

g. Zapnìte poèítaè.
8. Vypnìte systémovou jednotku, poèkejte 10 vteøin
a pak ji zase zapnìte.

Poznámka: Pokud nìkterý z tìchto problémù pøetrvává i po podniknutí uvedených krokù,
na str. 2-1 v èásti Podpora a slu by HelpWare najdete informace o tom, jak získat pomoc.
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Tabulka 1: Hardwarové problémy (pokraèování)

Máte-li tento problém:

Chyby modemu/
komunikace.

Pak se musí provést toto:

1. Zkontrolujte, je-li telefonní

òùra bezpeènì pøipojena.

V návodu pro sestavení Setup Poster
se má

je uvedeno, jak

òùra zapojit.

2. Zkontrolujte, jestli telefonní linka funguje tím,

e

zapojíte do telefonní zástrèky, do které byl zapojen
poèítaè, telefon. Pak se pøesvìdète,

e lze provést

hovor.
3. Zkontrolujte, jestli je

òùra modemu zapojena na ana-

logovou telefonní linku. Dal í pokyny najdete v èásti
Pøíprava poèítaèe na komunikaci
4. Pøesvìdète se,

na stranì 4-8.

e voláte správné èíslo a

e pou íváte

správné komunikaèní nastavení. Dal í pokyny najdete
v u ivatelské pøíruèce pro komunikaèní software.
5. Zkontrolujte, jestli bìhem va í komunikace s jiným
poèítaèem nìkdo jiný netelefonuje.
6. Pokud nìkteré komunikaèní programy fungují a jiné
ne, jedná se mo ná o problém nastavení. Dal í pokyny
najdete v u ivatelské pøíruèce pro komunikaèní
software.
7. Zkontrolujte, je-li karta adaptéru modemu správnì
nainstalována. Návod na instalaci adaptérových karet
v systémové jednotce najdete v èásti
odebírání adaptérových karet

Pøidávání a

na stranì 8-4.

8. Pokud máte na telefonu nastavenu funkci Èekající
hovor (Call Waiting) na zapnuto, musíte ji vypnout.

Pøi zapnutí poèítaèe se
objeví zpráva

Insert

a system diskette and
press Enter to reboot .

1. Zvolte nastavení funkcí BIOS z nabídky konfiguraèního programu Setup a zkontrolujte, je-li zavádìcí
posloupnost správnì nastavena.
2. Zkontrolujte, má-li jednotka pevného disku k zadní
stranì bezpeènì pøipojen napájecí a datový kabel.
Pokyny pro práci v systémové jednotce najdete v èásti
Odebírání a pøidávání jednotek

na stranì 8-6.

3. Do jednotky CD-ROM vlo te CD s názvem Disk pro
obnovu a diagnostiku produktu a znovu spuste (restartujte) poèítaè. Øiïte se instrukcemi na obrazovce
a obnovte na pevný disk poèítaèe soubory operaèního
systému.

Poznámka: Pokud nìkterý z tìchto problémù pøetrvává i po podniknutí uvedených krokù,
na str. 2-1 v èásti Podpora a slu by HelpWare najdete informace o tom, jak získat pomoc.
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Tabulka 1: Hardwarové problémy (pokraèování)

Máte-li tento problém:

Chyba tiskárny.

Pak se musí provést toto:

1. Zkontrolujte, je-li tiskárna zapnutá.
2. Zkontrolujte, je-li kabel od tiskárny správnì a bezpeènì pøipojen k tiskárnì a k paralelnímu portu na zadní
stranì systémové jednotky.

Port pro tiskárnu je oznaèen tímto symbolem:
3. Zkontrolujte je-li napájecí

òùra tiskárny bezpeènì

zapojena do zásuvky.
4. Zkontrolujte, je-li tiskárna pøipravena k tisku. (Svítí-li
kontrolka Ready, ale nebliká, znamená to,

e je tiskár-

na pøipravena.)
5. Zkontrolujte, je-li v softwaru zvolen správný ovladaè
tiskárny, pokud je zapotøebí. Pokyny pro výbìr ovladaèe tiskárny najdete v èásti

Pøíprava k tisku

na stranì

4-7.
6. Zkontrolujte, je-li správnì zaveden papír i materiál pro
tisk (inkoust, páska nebo toner).
7. Vypnìte tiskárnu a systémovou jednotku a poèkejte
10 vteøin. Nyní zapnìte tiskárnu a potom systémovou
jednotku.
8. Zkontrolujte, jestli je správnì nastavená volba On
board Parallel Mode v nabídce Integrated Peripherals
v konfiguraèním programu Setup.
9. Zkontrolujte, je-li nastaven parametr re imu paralelního portu tak, aby souhlasil s re imem va í tiskárny.
10.Dal í pokyny najdete v u ivatelské pøíruèce, kterou
jste dostali s tiskárnou.

Poznámka: Pokud nìkterý z tìchto problémù pøetrvává i po podniknutí uvedených krokù,
na str. 2-1 v èásti Podpora a slu by HelpWare najdete informace o tom, jak získat pomoc.
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Øe

ení softwarových problémù

Tabulka 2: Problémy se softwarem

Máte-li tento problém:

Pak se musí provést toto:

Hodiny se zpo ïují.

Nejbì nìj í pøíèina toho,

e se hodiny zpo ïují spoèívá

v aplikaèních programech a ne v chybì hardwaru. Pokud se
vám tento problém pøihodí, proveïte následující:
1. Z plochy Windows klepnìte na ikonu IBM Update
Connector, kde obdr íte nejèerstvìj í aktualizace
softwaru pro svùj poèítaè.
2. Máte-li instalován program Norton AntiVirus, klepnìte
na ikonu LiveUpdate a obdr íte poslední verzi
programu Norton AntiVirus.
3. Máte-li dal í komplikace s aktualizací aplikaèních
programù, které na va em poèítaèi nebyly, obrate se
na výrobce softwaru.

Poèítaè nepøejde do

1. Zkontrolujte, jestli jste se nedotkli my i nebo klávesni-

pohotovostního re imu

ce nebo jste nespustili program, který pou ívá pevný

nebo se nevypne, uplynul-

disk jako napø. Správce souborù nebo

li nastavený èas.

Windows 98. Tyto èinnosti toti

etøiè obrazovky

zpùsobí,

e èítaè èasu

zaène poèítat znovu od zaèátku.
2. Pokud se poèítaè automaticky nevypíná, zkontrolujte,
je-li re im Správa napájení (Power Management) nastaven na zapnuto (enabled) a pak zkontrolujte nastavený parametr èasu. Pokyny pro pou ívání konfiguraèního programu Setup najdete v èásti
Setupu

Vstup do

na stranì 6-4.

3. Poèkejte o nìkolik minut déle ne

je nastavený èas.

Systém Windows 98 periodicky ukládá na pevný disk
stránky pamìti a tato èinnost nuluje èasovaè re imu
spánku. Mohlo se stát,

e systém Windows 98 zapiso-

val na pevný disk krátce poté, co jste se naposledy
poèítaèe dotkli.
4. Zavøete v echny otevøené komunikaèní programy.
Mù e se stát,

e bì ící programy nedovolí systému

pøejít do re imu spánku.

Poznámka: Pokud nìkterý z tìchto problémù pøetrvává i po podniknutí uvedených krokù,
najdete informace o tom, jak obdr et pomoc, na str. 2-1 èásti

Podpora a slu by

HelpWare .
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Tabulka 2: Problémy se softwarem

Máte-li tento problém:

Parametr
Override

Power Button
v nabídce Power

Pak se musí provést toto:

Viz

Podpora a slu by HelpWare

na stránce 2-1, kde

najdete informace, jak obdr et pomoc.

Management (Správa
napájení) je nastaven na
Instant Off

a systém se

pøi stisku tlaèítka napájení
nevypne.

Power Button

Parametr
Override

v nabídce Power

Viz

Podpora a slu by HelpWare

na stránce 2-1, kde

najdete informace, jak obdr et pomoc.

Management (Správa
napájení) je nastaven na
Delay 4 sec.

a systém se

pøi stisku tlaèítka napájení
na více ne

4 sekundy

nevypne.

Poznámka: Pokud nìkterý z tìchto problémù pøetrvává i po podniknutí uvedených krokù,
najdete informace o tom, jak obdr et pomoc, na str. 2-1 èásti
HelpWare .
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Øe

ení problémù s modemem

Modem je zkonstruován tak, aby vám poskytoval spolehlivé slu by bez problémù.
Pokud byste v ak s ním mìli nìjaké tì kosti, informace v této èásti vám pomohou
najít a vyøe it pøíèinu problému. Pokud se vám ani po pøeètení této èásti nepodaøí
problém odstranit, obrate se s

ádostí o pomoc na IBM PC HelpCenter. Viz

kdy kontaktovat IBM PC HelpCenter?

Jak a

na stranì 2-5.

Tabulka 3: Problémy s modemem

Máte-li tento problém:

Modem nereaguje na
pøíkazy.

Pak se musí provést toto:

1. Zkontrolujte, nemá-li modem konfliktní nastavení portu
COM a IRQ.
2. Zkontrolujte, jestli má komunikaèní software správné
nastavení portu COM a IRQ (nastavení portu COM
a IRQ odpovídá nastavení modemu). Vá

komunikaèní

software nebude schopen posílat a pøijímat data, pokud nemá zadána správná nastavení modemu (COM
a IRQ).
3. Zkontrolujte, je-li modem správnì inicializován komunikaèním softwarem. Modem mù e být

patnì inicializo-

ván, pokud jste vybrali nesprávný typ modemu. V komunikaèním softwaru vyberte typ modemu "Hayes
Compatible" a "Rockwell". Podobnì vyberte v hlasovém resp. faxovém softwaru
"Rockwell". Software vám té

"Generic class

1" resp.

mù e nabídnout iniciali-

zaèní øetìzec. Zadejte jako svùj inicializaèní øetìzec
AT&F.

Modem zvolí èíslo, ale
nespojí se.

1. Zkontrolujte, funguje-li telefonní linka. Je-li na lince
mnoho

umu, znemo ní to provoz modemu.

2. Zkontrolujte, není-li obsazovací tón, není-li zapojeno
zpìtné volání nebo odpovídací zaøízení.

Poznámka: Pokud jakýkoliv z tìchto problémù pøetrvává i po podniknutí pøíslu ných
krokù, v

Kapitole 2: Podpora a slu by HelpWare

na str. 2-1 najdete informace o získání

pomoci.
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Tabulka 3: Problémy s modemem (pokraèování)

Máte-li tento problém:

Modem provede spojení,
ale na obrazovce se
ádná data.

neobjeví

Pak se musí provést toto:

1. Zkontrolujte, jsou-li nastaveny správnì v echny parametry komunikace (rychlost v baudech, data, stop
a paritní bity) a jsou-li na obou stranách toto né. Té
zkontrolujte, je-li v modemu i v komunikaèním softwaru
hardwarový tok øízení (RTS/CTS) nastaven na
zapnuto.
2. Stisknìte nìkolikrát klávesu Enter. Je mo né,

e vzdá-

lený systém èeká pøed zahájením na pøijetí va ich dat.
3. Zkontrolujte, pou ívá-li software správný re im emulace terminálu. Podrobnosti najdete v informacích
dodaných se softwarem.

Nejste schopni ovìøit, jestli
vá

software pou ívá

správný re im emulace
terminálu.

1. Zkontrolujte, je-li vypnutý re im Èekající hovor (Call
Waiting).
2. Zkontrolujte, je-li hardwarový tok øízení RTS/CTS
nastaven na zapnuto (nepou ívejte softwarový tok
øízení XON/XOFF).
3. Zkontrolujte, není-li rychlost dat vy

í, ne

vá

poèítaè

umo òuje.

Poznámka: Pokud jakýkoliv z tìchto problémù pøetrvává i po podniknutí pøíslu ných
krokù, v

Kapitole 2: Podpora a slu by HelpWare

na str. 2-1 najdete informace o získání

pomoci.
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Chybové kódy a zprávy

Uvidíte-li na obrazovce chybové kódy a zprávy, najdìte kód nebo zprávu v následující tabulce a potom proveïte pøíslu nou akci nebo nìkolik akcí k nápravì.

Tabulka 4: Chybové kódy a zprávy

Chybové
kódy

161

Chybové zprávy

Akce k nápravì

CMOS battery failed

1. V konfiguraèním programu Setup

(selhala baterie CMOS)

zadejte standardní parametry a znovu
systém zaveïte.

162

CMOS checksum error (chyba
kontrolního souètu CMOS)

1. Zkontrolujte, jsou-li zaøízení (disketová
jednotka, pevný disk, klávesnice, my ,
atd.) správnì pøipojena a jsou správnì
definována v BIOSu.
2. V Setupu zaveïte výchozí nastavení
(default settings).
3. Vymìòte baterii CMOS.

164

Memory size error

1. Zjistìte, byla-li od posledního zavedení

(chyba velikosti pamìti)

systému pøidána nebo odstranìna
pamì.

201

1. Zkontrolujte, jsou-li pamìové moduly

Memory test fail
(neúspì ný test pamìti)

správnì zasunuty v konektorech DIMM
a zaveïte znovu (restartujte) systém.
2. Vymìòte pamìový modul.

301

Keyboard error or

1. Zkontrolujte, je-li kabel klávesnice

no Keyboard present

správnì pøipojen a je správnì defino-

(chyba klávesnice nebo
klávesnice chybí)

ván v programu BIOS Setup.
2. Pokud chyba pøetrvává i po provedení
volby 1, vymìòte klávesnici. Mo ná je
vadná.

Poznámka: Pokud jakákoliv chyba pøetrvává i po podniknutých akcích k nápravì, v èásti
Podpora a slu by HelpWare

na str.

2-1 najdete informace o pomoci.
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Tabulka 4: Chybové kódy a zprávy(pokraèování)

Chybové
kódy

662

Chybové zprávy

Akce k nápravì

Floppy disk fail (80)

1. Nelze provést reset subsystému diske-

(selhání diskety/disket (80))

ty. V Setupu zaveïte výchozí nastavení.

662

Floppy disk(s) fail (40)

1. Neshoda v typu diskety. Zkontrolujte

(chyba diskety/disket (40))

1701

Hard disk(s) diagnostics fail
(selhání diagnostiky pevného
disku/pevných diskù)

nastavení BIOSu.

1. Zkontrolujte, je-li pevný disk v nastavení BIOSu správnì definován.
2. Zkontrolujte kabel/propojení jednotky
pevného disku.
3. Zkontrolujte jednotku pevného disku.

1762

Primary master IDE has
changed

1. Zkontrolujte, jestli není parametr
System Boot Drive v BIOSu nastaven

(primární hlavní (master) IDE

na (Drive A only).

se zmìnilo)

2. V Setupu zaveïte výchozí nastavení.

Primary slave IDE has

3. Zasuòte do jednotky systémovou

changed

disketu a zaveïte znovu systém.

(primární podøízené (slave)
IDE se zmìnilo)

4. Zkontrolujte, jestli je disketová jednotka
v nastavení BIOSu správnì

Secondary master IDE has
changed

definována.
5. Zkontrolujte napájení jednotky pevného

(sekundární hlavní (master)
IDE se zmìnilo)

disku.
6. Zkontrolujte disketovou jednotku.

Secondary slave IDE has
changed
(sekundární podøízené (slave)
IDE se zmìnilo)

1780

Primary master hard disk fail

1. V Setupu zaveïte výchozí nastavení.

(selhání primárního hlavního

2. Zkontrolujte propojku jednotky IDE.

(master) pevného disku)

3. Zkontrolujte napájení jednotky IDE.
4. Zkontrolujte kabel/pøipojení IDE.
5. Zkontrolujte jednotku IDE.

Poznámka: Pokud jakákoliv chyba pøetrvává i po podniknutých akcích k nápravì, v èásti
Podpora a slu by HelpWare

na str.

2-1 najdete informace o pomoci.
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Tabulka 4: Chybové kódy a zprávy(pokraèování)

Chybové
kódy

1781

Chybové zprávy

Akce k nápravì

Primary slave hard disk fail

1. V Setupu zaveïte výchozí nastavení.

(selhání primárního podøíze-

2. Zkontrolujte propojku jednotky IDE.

ného (slave) pevného disku)

3. Zkontrolujte napájení jednotky IDE.
4. Zkontrolujte kabel/pøipojení IDE.
5. Zkontrolujte jednotku IDE.

1782

Secondary master hard disk

1. V Setupu zaveïte výchozí nastavení.

fail (selhání sekundárního

2. Zkontrolujte propojku jednotky IDE.

hlavního (master) pevného

3. Zkontrolujte napájení jednotky IDE.

disku)

4. Zkontrolujte kabel/pøipojení IDE.
5. Zkontrolujte jednotku IDE.

1783

Secondary slave hard disk fail

1. V Setupu zaveïte výchozí nastavení.

(selhání sekundárního podøí-

2. Zkontrolujte propojku jednotky IDE.

zeného slave) pevného disku)

3. Zkontrolujte napájení jednotky IDE.
4. Zkontrolujte kabel/pøipojení IDE.
5. Zkontrolujte jednotku IDE.

8602

PS/2 Mouse error OR no PS/2
mouse present (chyba my i
PS/2 NEBO my

PS/2

1. Zkontrolujte, je-li my

správnì pøipoje-

na a je správnì definována v nastavení
BIOSu.

odpojena)

Poznámka: Pokud jakákoliv chyba pøetrvává i po podniknutých akcích k nápravì, v èásti
Podpora a slu by HelpWare

na str.

2-1 najdete informace o pomoci.
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Diagnostické programy IBM

Vá

poèítaè byl dodán se dvìma diagnostickými programy:
PC-Doctor pro Windows: Tento diagnostický program pro systém Windows
je na va em poèítaèi pøedem nainstalován. Dovede diagnostikovat nìkteré
hardwarové problémy, ale jeho nejúèinnìj í pou ití je pro softwarové problémy.
Návod na pou ití programu PC-Doctor pro Windows, najdete v èásti
programu PC-Doctor for Windows

Spou tìní

na stranì 10-21.

IBM Enhanced Diagnostics: Tento program je ulo en na CD s názvem Disk pro
obnovu a diagnostiku produktu. Mù e bì et nezávisle na operaèním systému
Windows, instalovaném na va em poèítaèi. I kdy

dovede diagnostikovat

nìkteré softwarové problémy, jeho nejefektivnìj í pou ití je na diagnostiku
hardwarových problémù. Program IBM Enhanced Diagnostics se obecnì
spou tí, nastane-li nìkterá z následujících situací:
Nemù ete spustit program PC-Doctor pro Windows kvùli problémùm
s poèítaèem.
Pokud se programu PC-Doctor pro Windows ani jiným diagnostickým
metodám nepodaøilo izolovat problém, který je pravdìpodobnì
hardwarového charakteru.
Ve vìt inì pøípadù budete asi napøed zkou et spustit program PC-Doctor pro
Windows. Pokud tento program chybu neobjeví, spuste program IBM Enhanced
Diagnostics. To je nejspolehlivìj í a nejúèinnìj í metoda, jak diagnostikovat softwarový nebo hardwarový problém. Ulo te a vytisknìte pøitom protokolové soubory,
vytváøené obìma verzemi diagnostických programù. Pokud se vám samotným
problém nepodaøí najít a opravit, budete tyto výpisy potøebovat, a

se obrátíte na

IBM a budete mluvit s pracovníkem technické podpory. (Protokolový soubor, vytvoøený programem PC-Doctor pro Windows, se automaticky ukládá jako
C:\PCDR\DETAILED.TXT.)

10-20 U ivatelská pøíruèka osobního poèítaèe IBM

9HJDVERRN3DJH)ULGD\$SULO30

Spou

tìní programu PC-Doctor for Windows

Chcete-li spustit program PC-Doctor pro Windows, proveïte následující:

1.

Klepnìte na Start.

2.

Zvolte polo ku Programy.

3.

Zvolte PC-Doctor for Windows.

4.

Klepnìte na PC-Doctor for Windows.

Dal í informace o spou tìní programu PC-Doctor for Windows najdete v nápovìdì
k tomuto programu.

Spou

tìní programu IBM Enhanced Diagnostics

Chcete-li spustit program IBM Enhanced Diagnostics, postupujte následovnì:
1.

Do jednotky CD-ROM vlo te kompaktní disk s názvem Disk pro obnovu

2.

Ukonèete práci operaèního systému, vypnìte poèítaè a v echna pøipojená

3.

Vypnìte v echna pøipojená zaøízení a potom zapnìte poèítaè.

4.

A

a diagnostiku produktu.

zaøízení. Poèkejte, a

zhasne kontrolka napájení.

uvidíte hlavní nabídku Main Menu, vyberte pomocí kláves se

ipkami

polo ku System Utilities (systémové nástroje). Potom stisknìte klávesu
Enter.
5.

Z nabídky System Utilities vyberte polo ku Run Diagnostics a stisknìte

6.

V pruhu nabídky vyberte polo ku Diagnostics a stisknìte klávesu Enter.

7.

Vyberte Run Normal test

klávesu Enter.

a stisknìte klávesu Enter.
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Pøeinstalace ovladaèù zaøízení
Kdy

znovu instalujete ovladaèe zaøízení, mìníte souèasné nastavení poèítaèe.

Proto je znovu instalujte pouze tehdy, kdy

víte,

e je to opravdu nutné pro nápravu

problému s poèítaèem. Kopie ovladaèù zaøízení, které byly dodány pøedinstalované
na va em poèítaèi IBM, najdete na kompaktním disku s názvem Disk pro obnovu
a diagnostiku produktu ve slo ce nazvané INSTALLS.

Potøebujete-li znovu instalovat ovladaè zaøízení, vyberte ve slo ce INSTALLS
pøíslu nou podslo ku. K nové instalaci ovladaèe zaøízení pou ijte jednu z následujících metod:
V podslo ce pro dané zaøízení vyhledejte soubor README.TXT nebo jiný
soubor s pøíponou .TXT. Nìkdy je toti

tento soubor nazván podle operaèního

systému, jako napø. WIN98.TXT. V souboru najdete informace o nové instalaci
ovladaèe daného zaøízení.

nebo
K nové instalaci ovladaèe zaøízení pou ijte program Pøidání nového hardwaru
(umístìný v Panelu nástrojù systému Windows). Tímto zpùsobem nelze znovu
instalovat ovladaèe v ech zaøízení. Pokud podslo ka zaøízení obsahuje soubor
s pøíponou .INF, mù ete pou ít program Pøidat nový hardware. Po spu
programu Pøidat nový hardware, a

tìní

budete dotázáni, který ovladaè zaøí-

zení chcete instalovat, klepnìte na polo ku Procházet. Potom z kompaktního disku nazvaného Disk pro obnovu a diagnostiku produktu vyberte
pøíslu ný ovladaè zaøízení.
nebo
Vyhledejte v podslo ce zaøízení soubor SETUP.EXE. Poklepejte na nìj a øiïte
se pokyny na obrazovce.
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Obnova programù a souborù instalovaných výrobcem

Na va em poèítaèi IBM jsou pøedem nainstalované systémové a programové
soubory. Pokud nedopatøením nìkteré z tìchto souborù vyma ete nebo pokud se
nìkteré soubory pøi instalaci nového programu pokazí, mù ete je obnovit. Pro
obnovu ztracených nebo poka ených souborù instalovaných výrobcem potøebujete
kompaktní disk s názvem Disk pro obnovu a diagnostiku produktu, který jste dostali
s poèítaèem.

Pøedinstalovaný software je licencovaný a neprodává se. Licence na pøedinstalovaný software vás opravòuje k poøízení zálo ní kopie pro zabránìní náhodné ztráty
nebo znièení softwaru.

Pro ochranu svých osobních dat a jakýchkoliv provedených speciálních nastavení
systému byste mìli provádìt pravidelné zálohování svých a konfiguraèních souborù. Tyto soubory pak mù ete pou ít pøi pøípadné obnovì systému. V nìkterých
pøípadech se pøi obnovì formátuje pevný disk, vyma ou se z nìj v echny soubory
a nové kopie systémových a programových souborù se ukládají na èistý disk.

Bývá dobrým zvykem kopírovat pøi zálohování strukturu slo ek. Jinak byste si
museli poznamenávat, kde soubory na pevném disku byly. Pøi pøípadné obnovì
systému budete toti

potøebovat zkopírovat soubory s va imi daty a s nastaveními

na pevný disk do pùvodního místa.

Pøi obnovì systému a programových souborù nainstalovaných výrobcem postupujte
podle následujících krokù:

1.

Zkontrolujte, je-li poèítaè zapnutý.

2.

Do jednotky CD-ROM vlo te kompaktní disk s názvem Disk pro obnovu
a diagnostiku produktu.

3.

Ukonèete práci operaèního systému a vypnìte poèítaè. Poèkejte, a

zhasne

kontrolka napájení.

4.

Zapnìte poèítaè.
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5.

Kdy

uvidíte nabídku obslu ného programu pro konfiguraci/nastavení

(Configuration/Setup Utility):

a.

Pomocí kláves pro pohyb kurzoru vyberte buï polo ku Full Recovery
anebo Custom Recovery.

b.

Øiïte se pokyny na obrazovce a peèlivì proèítejte zprávy, dokud se
obnova neprovede.

Pøi úplné obnovì se vá
Pozor!

pevný disk zformátuje. Pøi této

volbì se v echna data na disku vyma ou. Nemáte-li
data ulo ena na disketì nebo na jiném pevném disku,
ukonèete tento program a data zazálohujte.
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Èást 6. Technické odkazy

Tato èást obsahuje technické informace, které byste mohli potøebovat pøi pøechodu
na vy

í verzi hardwaru ve va em poèítaèi. Obsahuje následující pøílohy:

"Pøíloha A. Tabulky specifikací" na stranì A-1

Tato pøíloha obsahuje specifikace pamìti, adres, pøeru ení, kanálù a portù. Je
v ní také zahrnut seznam konektorù základní desky a jejich funkcí.

"Pøíloha B. Informace o modemu" na stranì B-1

Tato pøíloha obsahuje popisné informace o modemech, vèetnì sady pøíkazù
AT, které mù ete pou ít, jestli e se rozhodnete obsluhovat vá

modem z

pøíkazového øádku DOS.

"Pøíloha C. Terminologie monitoru" na stranì C-1

Tato pøíloha obsahuje definice nìkterých pojmù, které se obecnì pou ívají k
popisu charakteristik monitoru.

"Pøíloha D. Záruka" na stranì D-1

Tato pøíloha obsahuje informace o záruce.
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9HJDVERRN3DJH)ULGD\$SULO30

Pøíloha A. Tabulky specifikací

Umístìní

pamìových modulù

Podle této tabulky pro umístìní pamìových modulù mù ete zasunout moduly
DIMM (Dual Inline Memory Modules) do konektorù oznaèených DIMM0 a DIMM1.
Chcete-li znát umístìní zásuvek DIMM, podívejte se na
základní desce (typ poèítaèe 2196)

Urèování souèástek na

na stranì 9-2.

Tabulka 1: Umístìní pamìových modulù
DIMM Bank 0

DIMM Bank 1

Pamì CELKEM

16M

ÁDNÁ

16M

32M

ÁDNÁ

32M

64M

ÁDNÁ

64M

128M

ÁDNÁ

128M

16M

16M

32M

32M

16M

48M

64M

16M

80M

128M

16M

144M

16M

32M

48M

32M

32M

64M

64M

32M

96M

128M

32M

160M

16M

64M

80M

32M

64M

96M

64M

64M

128M

128M

64M

192M

16M

128M

144M

32M

128M

160M

64M

128M

192M

128M

128M

256M

Tabulky specifikací

A-1
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Tabulka 1: Umístìní pamìových modulù (pokraèování)

A-2

256M

32M

288M

256M

64M

320M

256M

128M

384M

256M

256M

512M

512M

32M

544M

512M

64M

576M

512M

128M

640M

512M

256M

768M

512M

512M

1G
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Rozdìlení pamìti

Tato tabulka uvádí hexadecimální adresy systémových pamìových oblastí. Tyto
informace mù ete pou ít pro adaptérové karty, pro které musíte stanovit pamìové
oblasti.

Tabulka 2: Rozdìlení pamìti
Rozsah adres
0

640 KB (000000

Popis pamìti
09FFFF)

Základní pamì

640

768 KB (0A0000

0BFFFF)

768

816 KB (0C0000

CBFFFF)

Video BIOS

816

896 KB (0CC000

0DFFFF)

ISA Card BIOS & Buffer

896

960 KB (0E0000

0EFFFF)

VGA

BIOS Extension
Setup a Post
PCI Development BIOS

960

1024 KB (0F0000

(100000

0FFFFF)

Horní mezní hodnota)

(Horní mezní hodnota

Poznámka:

4 GB)

BIOS
Základní pamì
PCI

Horní mezní hodnota udává maximální velikost
instalované pamìti.
Maximální velikost základní pamìti je 256 MB.

Tabulky specifikací
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Adresy systémových vstupù/výstupù

V této tabulce jsou hexadecimální adresy pro ka dou z I/O funkcí základní desky.
Tyto informace mù ete napøíklad pou ít pøi instalaci adaptérové karty, která
vy aduje nastavení I/O adres.

Tabulka 3: Systémové adresy pro vstup/výstup
Rozsah adres
(hexadecimálnì)
000-00F

A-4

Funkce

Øadiè

1 pro DMA
1 pro pøeru ení

020-021

Øadiè

040-043

Systémový èasovaè

060-060

Øadiè klávesnice 8742

061-061

Systémový reproduktor

070-071

Adresa CMOS RAM a hodiny reálného èasu

081-08F

Øadiè

2 pro DMA

0A0-0A1

Øadiè

2 pro pøeru ení

0C0-0DF

Øadiè

2

0F0-0FF

Matematický koprocesor

170-177

Sekundární IDE

1F0-1F7

Primární IDE

200-207

Game port

278-27F

Paralelní port 2 pro tiskárnu

2F8-2FF

Sériový asynchronní port 2

378-37F

Paralelní port 1 pro tiskárnu

3F0-3F5

Øadiè pro disketu

3F6-3F6

Sekundární IDE

3F7-3F7

Primární EIDE

3F8-3FF

Sériový asynchronní port 1

0CF8

Registr konfiguraèní adresy

pro DMA

0CFC

Registr konfiguraèních dat

778-77A

Paralelní port 1 pro tiskárnu

U ivatelská pøíruèka osobního poèítaèe IBM
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Systémová pøeru ení

V této tabulce jsou systémové po adavky na pøeru ení (IRQ) a jejich funkce. Tyto
informace mù ete pou ít napøíklad, kdy

instalujete adaptérovou kartu, která vy a-

duje, abyste nastavili IRQ. V nìkterých pøípadech uvedené zaøízení IRQ pou ívá.

Tabulka 4: Systémová pøeru

ení

Po adavek
na pøeru

ení

Funkce

(IRQ)
0

Èasovaè

1

Klávesnice

2

Programovatelný øadiè pøeru ení (Programmable Interrupt
Controller)

3

Sériový port, komunikaèní port (COM2)

4

Otevøený hlavní øadiè pro Sis 7001 PCI do USB

5

Modem/Audio

6

Disketa

7

Paralelní port pro tiskárnu

8

Hodiny reálného èasu/systémový CMOS

9

ACPI SCI

10

Audio

11

Lokální sí Ethernet

12

My

13

Procesor pro numerická data

14

Primární IDE

15

Sekundární IDE

PS/2

Tabulky specifikací
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Pøiøazení kanálù DMA

Tato tabulka uvádí pøiøazení kanálù pro pøímý pøístup do pamìti (DMA). Kanál DMA
umo òuje I/O zaøízením pøímo pøená et data do pamìti a z pamìti. Pøidáte-li nìjaké
I/O zaøízení, které pou ívá kanál DMA, budete mo ná muset vybrat dostupný kanál.

Tabulka 5: Pøiøazení kanálù DMA
Kanál DMA

A-6

Pøiøazení

0

K dispozici

1

Audio

2

Disketa

3

Port pro tiskárnu

4

Kaskáda

5

K dispozici

6

K dispozici

7

K dispozici
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Adresy sériových portù

U poèítaèù IBM je externí sériový port u

pøedem instalován. Konektor pro tento

port naleznete na zadní stranì poèítaèe. Tento port mù ete pou ít pro pøipojení
sériové my i, sériové tiskárny nebo jiného sériového zaøízení a k pøenosu dat mezi
poèítaèi.

Vestavìný sériový port podporuje následující adresy a pøeru ení.

Tabulka 6: Adresy pro sériový port

Implicitnì
Adresa

COM#

Pøeru

ení

nastavená
hodnota

2F8

COM2

IRQ 3

Sériový port

Pokud pøidáte adaptérové karty se sériovými porty nebo zmìníte-li na svém
modemu nastavení adres a pou íváte jiný systém ne

Windows 98, mù e dojít ke

konfliktùm. Vìt inu takovýchto problémù lze vyøe it zmìnou adres sériových portù
pomocí konfiguraèního programu Setup nebo Správce zaøízení v systému Windows
98. Dal í informace najdete v èásti
Øe ení konfliktù prostøedkù

Volba Serial Port Setup

na stranì 6-9 nebo

na stranì 7-4.

Tabulky specifikací
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Funkce konektorù

V následující tabulce jsou uvedeny specifické funkce konektorù. V èásti
propojek a konektorù na základní desce (poèítaè typu 2196)

Umístìní

na stranì 9-4 najdete

nakreslené zapojení konektorù.

Tabulka 7: Funkce konektorù
Konektor

A-8

Funkce

BAT1

Zásuvka baterie

J1

Napájecí konektor ATX

J2

Vìtrák procesoru (CPU FAN)

J4

Konektor pevného disku (primární IDE)

J5

Konektor jednotky CD-ROM (sekundární IDE)

J6

Konektor video mùstku (DFP)

J7

Konektor USB a lokální sítì (LAN)

J9

Konektor DIMM1

J10

Konektor DIMM2

J11

Pozice 1 pro PCI

J12

Pozice 2 pro PCI

J13

Pozice 3 pro PCI

J14

Konektor disketové jednotky

J15

Vypínaè napájení

J16

Konektor paralelního portu, COM 1 a VGA

J17

Klávesnice a my

J18

LED pro napájení a HDD

J19

Konektor pro vstup CD Audio

J20

Konektor portu pro hry, vstup audio, výstup audio a mikrofon

J21

Konektor pasivního reproduktoru

PS/2
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V následující tabulce jsou uvedeny specifické funkce konektorù. V èásti
propojek a konektorù na základní desce (poèítaèe typu 2197 a 6344)

Umístìní

na stranì 9-7

najdete nakreslené umístìní konektorù.

Tabulka 8: Specifické funkce konektorù

Konektor

Funkce

BAT1

Konektor baterie

Floppy 1

Konektor disketové jednotky

J4

Konektor USB a lokální sítì (LAN)

J5

Pozice 1 pro PCI

J6

Pozice 2 pro PCI

J7

Pozice 3 pro PCI

J8

LED pro napájení a HDD

J9

Vypínaè napájení

J11

Konektor pevného disku (primární IDE)

J12

Konektor pro jednotku CD-ROM (sekundární IDE)

J13

Konektor portu pro audio a hry

J20

Vìtrák procesoru (CPU FAN)

J14

Konektor pro audio CD

J15

Konektor pasivního reproduktoru

J19

Konektor pro COM 1

J21

Konektor napájení ATX

J22

Èelní konektor pro USB, linkový audio vstup, linkový audio výstup
a ovládání hlasitosti

KBMS1

Konektor pro klávesnici a my

U16

Konektor pro VGA

PS/2

Tabulky specifikací
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Pøíloha B. Informace o modemu

Modem

Pomocí telefonní sítì umo òuje modem va emu poèítaèi komunikovat s ostatními
poèítaèi, faxy nebo telefony. Informace o pøipojení modemu k telefonní síti najdete
v èásti Viz

Pøipojení modemu k telefonní síti

na stranì 4-8.

Zapojujete-li modem do telekomunikaèního systému
v jiné zemi, ne
Pozor!

ve které byl zakoupen, musíte se pøe-

svìdèit, zda konstrukce modemu umo òuje spolupráci
s tímto telekomunikaèním systémem. Jinak byste si
mohli po kodit poèítaè. Ne

modem zapojíte do jaké-

hokoliv telekomunikaèního systému, pøeètìte si napøed instrukce v èásti

Bezpeènostní pokyny

na

stranì xi.

Nìkteré poèítaèe IBM mají modem u
i s modemem staèí, kdy

nainstalovaný. Pokud jste poèítaè koupili

modem pøipojíte k telefonní lince. (Pokud má modem

dvì svorky RJ11C, mù ete k nìmu také pøipojit telefon). Systémový firmware je
u

nastaven tak, aby poté, co modem pøipojíte, pro nìj zavedl ovladaèe a jiné

programy.

Pokud máte poèítaè bez modemu a chcete ho nainstalovat, v dokumentaci dodané
s modemem najdete návod k instalaci a instrukce k provozu.

Informace o modemu B-1
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Modem, pøedinstalovaný v poèítaèi, je typu V.90 b/s. Slou í jako komunikaèní
periferní zaøízení schopné pøenosu dat o vysoké rychlosti a jako fax. Vyhovuje
následujícím normám:

V.90
K56 Flex
V.34 (33600 b/s)
V.32bis (14400 b/s)
V.32 (9600 b/s)
V.22bis (2400 b/s)
V.22 (1200 b/s)
Bell 212A (1200 b/s)
V.23 (1200/75 b/s)
V.21 (300 b/s)
Bell 103 (300 b/s)
V.17 (14400 b/s FAX)
V.29 (9600 b/s FAX)
V.27ter (4800 b/s FAX)
V.21 channel-2 (300 b/s FAX)
Skupina faxových pøíkazù TIA/EIA 578 Class 1
Skupina hlasových pøíkazù IS-101
V.42bis (komprimace dat)
V.42 (oprava chyb)
MNP5 (komprimace dat)
Skupina pøíkazù TIA/EIA 602 AT
Inicializaèní posloupnost V.8
Oprava chyb MNP2-4
Logo Personal Computer 99

B-2
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Provoz modemu

Pomocí komunikaèního softwaru modemu, který byl dodán s poèítaèem, mù ete
vyu ívat bì né funkce modemu jako napø. volbu èísla, pøenos souborù a faxování.
Pro informace o nastavování komunikaèního softwaru, Viz
komunikaèního softwaru

Konfigurace

na stranì 4-9.

Nakonec je tì existuje mo nost provádìt základní modemové operace pomocí AT
pøíkazù z pøíkazového øádku DOS relace ve Windows 98. Seznam a popis v ech AT
pøíkazù najdete v èásti

AT pøíkazy .

Velmi vám v ak doporuèujeme provádìt v echny modemové operace pomocí
komunikaèního sotwaru modemu, proto e pou ívání AT pøíkazù je pracnìj í.
Software modemu vám umo ní ovládání jednoduchým výbìrem jednotlivých
pøíkazù z nabídek na obrazovce.

Poznámka:

Ve vìt inì programù, které pou ívají komunikaci prostøednictvím modemu, mù ete také modemu poslat zvlá tní AT
pøíkazy.

Pou ití funkce Automatická odpovìï (Auto Answer)
Pou íváte-li komunikaèní program, bude mo ná tøeba pro modem zapnout funkci
Automatická odpovìï (Auto Answer). Pomocí funkce Automatická odpovìï mù e
vá

poèítaè automaticky pøijímat volání z ostatních poèítaèù.

Komunikaèní software øídí to, jak se modem pøi funkci Automatická odpovìï chová.
U nìkterých faxových programù není nutné pro zapnutí èi vypnutí funkce Automatická odpovìï zadávat AT pøíkaz. Popis specifických funkcí najdete v návodu
k pou ití, dodaném s komunikaèním softwarem.

Funkci Automatická odpovìï mù ete spustit pøíkazem: ATS0=n. Tímto pøíkazem
modemu sdìlíte,

e má pøijmout volání po daném mno ství zazvonìní. Poèet

zazvonìní nastavíte tím,

e nahradíte n èíslem mezi 1 a 255.

Pokud nemáte hlasový modem, je tøeba funkci Automatická odpovìï pøi pou ívání
modemu vypnout. Jinak by volající úèastníci sly eli ne zrovna pøíjemný modemový
tón. Funkce Automatická odpovìï se vypíná pøíkazem: ATS0=0.

U nìkterých komunikaèních programù je nutno pro vypnutí funkce Automatická
odpovìï explicitnì uvést

Auto Answer On

nebo

Auto Answer Off .

Informace o modemu B-3
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Poznámka:

Pou íváte-li v programu pro faxování mo nost Automatická
odpovìï (Auto Answer), pøi nastavení vìt ího poètu zvonìní
mù ete telefon zvednout døíve, ne

Pokud jste dostali poèítaè s ji

to provede tento program.

nainstalovaným faxovým softwarem, najdete

podrobnìj í informace v kontextové nápovìdì.

Vypnutí funkce Èekající hovor (Call Waiting)
Je-li na va em telefonu aktivní funkce Èekající hovor (Call Waiting), budete ji asi
chtít pøi pou ívání modemu vypnout. Funkce Èekající hovor (Call Waiting) zpùsobí,
e se mù e komunikace pøeru it, kdy

èeká na pøijetí druhý hovor.

Chcete-li funkci Èekající hovor (Call Waiting) nastavit na vypnuto, obrate se na
svou telefonní firmu. Rùzné telefonní firmy pou ívají pro vypnutí této funkce rùzné
postupy. U nìkterých firem tato funkce také nejde vypnout. Zeptáte-li se va í firmy,
mìli by vám být schopni sdìlit postupy a volací posloupnost, kterou je nutno zadat
pro vypnutí funkce Èekající hovor (Call Waiting).

Volací posloupnost je podobná pøíkazu, který zadáváte na svém poèítaèi. Napøíklad
v nìkterých oblastech se funkce Èekající hovor (Call Waiting) nastaví na vypnuto
touto volací posloupností:
(# nebo *)70,,,(celé telefonní èíslo)

Volací posloupnost, kterou zadáte na svém poèítaèi mù e vypadat takto:
*70,,,5554343.

Èárky (,,,) modem pozdr í do té doby, ne

se pøíkaz provede a pak

se telefonní èíslo automaticky zvolí.

Funkce Èekající hovor (Call Waiting) bude vypnuta pouze po dobu souèasného
volání pomocí modemu a pouze z volající strany. Pro pøíchozí hovory bude mo ná
u iteèné zvý it hodnotu registru S10. Dal í informace o S registrech najdete v èásti
S registry

Jak se vá

na stranì B-12.

modem chová pøi èekajícímu hovoru, urèuje jeho komunikaèní software.

Specifické pøíkazy najdete v u ivatelské pøíruèce nebo v kontextové nápovìdì,
dodané s komunikaèním softwarem.

Pokud jste poèítaè koupili i s faxovým softwarem, najdete dodateèné informace
v dokumentaci k faxovému softwaru (v balíku dodaném s poèítaèem nebo v kontextové nápovìdì).

B-4
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Pøíkazy modemu

V této èásti se dozvíte o pøíkazech modemu, pokud modem ovládáte pomocí
øetìzcù AT pøíkazù zadávaných z relace DOS.

Provádìní pøíkazù
Vá

modem je po zapnutí v pøíkazovém re imu a je pøipraven pøijímat a provádìt AT

pøíkazy. Modem v pøíkazovém re imu setrvá, dokud nenavá e spojení s jiným
vzdáleným modemem. Pøíkazy lze modemu poslat z pøipojeného terminálu nebo
z komunikaèního programu, bì ícího na poèítaèi.

Modem mù e pracovat s bì nými rychlostmi DTE od 300 b/s do 115,2 Kb/s.
V echny pøíkazy a data se musejí do modemu dostat jednou z platných rychlostí
DTE.

Formát pøíkazu
V echny pøíkazy musejí zaèínat pøedponou AT, následovanou písmenem pøíkazu
zakonèeným klávesou Enter. Pro lep í èitelnost je mo no do pøíkazu vkládat
mezery, které jsou modemem bìhem provádìní pøíkazu ignorovány. V echny
pøíkazy lze zadávat buïto velkými nebo malými písmeny, ne v ak støídavì. Pokud
se pøíkaz uvede bez parametrù, má to stejný úèinek, jako kdyby mìl parametr

0 .

Pøíklad:

ATL

[Enter]

Tímto pøíkazem se reproduktor modemu nastaví na ztlumenou hlasitost.

Informace o modemu B-5
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AT pøíkazy

Tabulka 1: AT pøíkazy

Pøíkaz

Funkce

A

Pøijme pøíchozí volání.

A/

Opakuje poslední zadaný pøíkaz. Poznámka: Pøíkazu A/ nesmí
pøedcházet AT a nesmí být následován klávesou Enter.

D

0-9, A-D, # a *
L = opakované vytoèení posledního volaného èísla
P = pulzní volba
T = tónová volba
W = èekání na druhý vyzvánìcí tón
V = pøepínaè do re imu hlasitého pøíposlechu
, = prodleva
@ = èekání na 5 vteøin ticha
! = blikání
; = návrat do re imu pøíkazù po vytoèení èísla.

B-6

E0

Zobrazování pøíkazù vypnuto.

E1

Zobrazování pøíkazù zapnuto.

+++

Escape kódy - pøepínání z re imu dat do re imu pøíkazù.

H0

Závìreèný signál modemu (zavì ení).

H1

Pøihla ovací signál modemu (zvednutí).

I0

Verze firmware a ID zaøízení.

I1

Kód pro kontrolní souèet (Checksum code).

I2

Test ROM.

I3

Verze firmware a ID zaøízení.

L0

Ztlumená hlasitost reproduktoru.

L1

Ztlumená hlasitost reproduktoru.

L2

Støední hlasitost reproduktoru.

L3

Zvý ená hlasitost reproduktoru.

M0

Reproduktor trvale vypnutý.

U ivatelská pøíruèka osobního poèítaèe IBM
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Tabulka 1: AT pøíkazy(pokraèování)

Pøíkaz

Funkce

M1

Reproduktor zapnutý do detekce nosné.

M2

Reproduktor trvale zapnutý.

O0

Návrat do datového re imu.

O1

Spustit pøenastavení ekvalizéru a vrátit se do datového re imu.

P

Pulzní volba.

Q0

Povolení výsledkových kódù.

Q1

Vypnutí výsledkových kódù.

Sr?

Ètení S registru r, kde r=0-95.

Sr=n

Nastavení S registru r na hodnotu n (r=0-95; n=0-255).

T

Tónová volba.

V0

Èíselné odezvy

V1

Textové odezvy.

X0

Odezvy kompatibilní se standardem Hayes Smartmodem 300/blind
dialing.

X1

Toté

jako u X0 plus v echny odezvy CONNECT/blind dialling.

X2

Toté

jako u X1 plus detekce oznamovacího tónu.

X3

Toté

jako u X1 plus detekce obsazovacího signálu/blind dialing.

X4

V echny odezvy a detekce oznamovacího a obsazovacího signálu.

Z

Vynulování a obnovení u ivatelského profilu.
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Detaily pro ovládací prvky +MS

Tabulka 2: Detaily pro øídicí prvky +MS

+MS=<linka>,<autore im>,<min. pøenosová rychlost>,<max. pøenosová rychlost>,<min.
rychlost pøijímání>,<max. rychlost pøijímání>

<nosná (carrier)>=

B103 pro Bell 103 (300 b/s)
B212 pro Bell 212 (1200 b/s)
V21 pro V.21 (300 b/s)
V22 pro V.22 (1200 b/s)
V22B pro V.22bis (1200-2400 b/s)
V23C pro V.23
V32 pro V.32 (4800 & 9600 b/s)
V32B pro V.32bis (7200, 12000, 14400 b/s)
V34 pro V.34 (2400-33600 b/s)
K56 pro K56flex (28000-56000 b/s)
V90 pro V.90 (28000-56000 b/s)

<autore im

= 0 (pro vypnutí autore imu)

(automode)>

= 1 (pro zapnutí autore imu)

<min. pøenosová rychlost> = 300 b/s a
<max. pøenosová rychlost> = 300 b/s a
<min. rychlost pøíjmu> = 300 b/s a
<max. rychlost pøíjmu> = 300 b/s a

33600 b/s
33600 b/s

33600 b/s
56000 b/s

Pøíklad pøíkazu je AT+MS = V90, 1, 24000, 33600, 28000, 56000
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Roz

íøené AT pøíkazy

Tabulka 3: Roz

Pøíkaz

íøené AT pøíkazy

Funkce

&C0

Detekce nosné (Carrier Detect-CD) stále zapnuta.

&C1

Zapnout CD je-li pøítomna vzdálená nosná (remote carrier).

&D0

Signál DTR ignorován.

&D1

Po pøepnutí DTR se modem vrátí do re imu pøíkazù.

&D2

Po pøepnutí DTR se modem odhlásí a vrátí se do re imu pøíkazù.

&F

Zavedení výchozího nastavení z výroby (Load factory default
configuration).

&G0

Zabezpeèovací tón (guard tone) je vypnutý.

&G1

Zabezpeèovací tón (guard tone) 550 Hz je zapnutý.

&G2

Zabezpeèovací tón (guard tone) 1800 Hz je povolen.

&V

Zobrazení aktivních profilù.
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Pøíkazy V.42bis

Tabulka 4: Pøíkazy V.42bis

Pøíkaz

Funkce

+IFC = 0,0

Vypnout øízení toku dat (flow control).

+IFC = 2,2

Zapnuté hardwarové øízení toku (flow control) RTS/CTS
(implicitní hodnota pøi datovém re imu).

+IFC = 1,1

Umo nìní softwarového øízení toku dat XON/OFF.

+DS = 0,0,2048,32

Komprese dat vypnutá.

+DS =3,0,2048,32

Umo nìní komprese dat V.42bis/MNP5.

+ES = 0,0,1

Pouze normální re im (rychlé ukládání do vyrovnávací
pamìti).

+ES = 4,4,6

Pouze re im MNP.

+ES =3,3,5

V.42/MNP/normální autore im.

+ES = 3,0,2

Pouze re im V.42.

+ILRR = 0

Vypnout pøipojení kódu výsledku protokolu k rychlosti DCE.

+ILRR = 1

Umo nìní pøipojení výsledku protokolu k rychlosti DCE.
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Kódy odezvy modemu

V následující tabulce jsou uvedeny základní kódy, které modem posílá do poèítaèe
jako odezvu na pøíkazy, které zadáte. Nazývají se kódy odezvy.

Tabulka 5: Kódy Základní odezvy (Basic Response codes)

Èíselný kód

Slovní kód

Význam

0

OK

Pøíkaz byl proveden bez chyby.

1

Connect

Spojení uskuteènìno rychlostí 300 bitù za vteøinu (b/s).

2

Ring

Byl zji tìn vyzvánìcí signál.

3

No carrier

Nosná se ztratila nebo není sly et.

4

Error

Chyba na pøíkazovém øádku.
Neplatný pøíkaz
Pøíkazový øádek je del í ne

vyrovnávací pamì.

Neplatný formát znaku.

6

No dial tone

Bez oznamovacího tónu bìhem èasového limitu.

7

Busy

Volaná linka je obsazena.

8

No answer

Z volané linky nepøi la bìhem èasového limitu odezva.

11

Connect xxxx

Spojení uskuteènìno rychlostí 2400 b/s.

24

Delayed

Vytáèení zpo dìno.

32

Blacklisted

Èíslo je v seznamu zakázaných.

33

Fax

Faxové pøipojení.

35

Data

Pøipojení dat.

+F4

+FC error

Chyba faxu.
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S registry

V S registrech se ukládají informace uvnitø modemu. AT pøíkazy pou ívají S
registry k nastavení modemových voleb. Pro nìkteré S registry existuje výchozí
nastavení. Pro normální modemové operace jsou vìt inou tato výchozí nastavení
postaèující. Pøi speciálních podmínkách v ak mù e být potøebné nìkterá výchozí
nastavení zmìnit. Chcete-li hodnotu S registru zmìnit nebo pøeèíst, napi te na
zaèátek pøíkazu písmena AT.

Chcete-li hodnotu S èíst:

r

r

Napi te ATS ? pøíkaz ( =èíslo registru 0-28).

Napøíklad, chcete-li pøeèíst hodnotu S registru 0, napi te ATS0? a stisknìte
Enter.

Chcete-li hodnotu S registru zmìnit:

r n pøíkaz (r=èíslo registru

Napi te ATS =

0-28,

n=nová hodnota, kterou chcete

pøiøadit).

Napøíklad chcete-li zmìnit hodnotu S registru 0 na 20 zazvonìní, napi te
ATS0=20 a stisknìte Enter.
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V následující tabulce je uveden pøehled S registrù.

Tabulka 6: S registry

Registr

Standardní

Funkce

Rozsah/jednotky

S0

Automatická odpovìï.

0-255 /zazvonìní

0

S1

Èítaè zazvonìní.

0-255 /zazvonìní

0

S2

Znak Escape kódu.

0-255 /ASCII

43

S3

Znak návratu vozíku (Carriage

0-127 /ASCII

13

hodnota

return).

S4

Znak nového øádku.

0-127 /ASCII

10

S5

Znak Backspace.

0-32 /ASCII

8

S6

Èekací doba oznamovacího

2-255 /sec.

2

1-255 /sec.

50

tónu.

S7

Èekací doba na vzdálenou
nosnou (remote carrier).

S8

Doba èárkové prodlevy.

0-255 /sec.

2

S10

Ztrátová doba nosné.

1-255 /desetin vteøiny

14

S11

Rychlost tónové tlaèítkové

50-255 /milisekund

95

volby.

S12

Detekèní doba escape kódu.

0-255 /padesátin vteøiny

50

S29

Doba modifikátoru rychlé volby.

0-255 /10 milisekund

70
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Pøíloha C. Terminologie monitoru

Pøi ètení dokumentace dodané s monitorem a informací o monitoru v této kapitole
narazíte na nìkolik technických pojmù. Chcete-li zmìnit nastavení monitoru, v následující tabulce najdete vysvìtlení nìkterých pojmù, pou itých k popisu charakteristik monitoru.

Tabulka 1: Terminologie a definice monitoru
Termín
re im zobrazení

Definice
Nastavení rozli ení spojené s nastavením vertikální frekvence
(a nìkdy i s nastavením barev). Napøíklad, 640×480 pøi 75 Hz,
256 barev.

horizontální frekvence

Rychlost (v kilohertzech [kHz]) kterou se kreslí ka dý z øádkù na
obrazovce.

prokládáno

Metoda vykreslení obrazu tak,

e se kreslí nejprve sudé a

potom liché øádky.
neprokládáno

Metoda vykreslení obrazu která spoèívá v tom,

e se kreslí

øádky jeden po druhém, dokud se celý obraz nedokonèí. Pøi této
metodì dochází k men ímu blikání ne
bod (pel nebo pixel)

pøi prokládané metodì.

Zkratka za picture element (obrazový prvek). Malý obdélník
nebo èást obrazu (bod), který s ostatními body vytváøí celý
obraz.

rozli

ení

Poèet bodù ve vertikálním a horizontálním smìru nutných
k zobrazení obrazu. Napøíklad 640×480 znamená 640 bodù
v horizontálním a 480 bodù ve vertikálním smìru.

SVGA

SVGA = Super Video Graphics Array. Norma zobrazování,

vertikální frekvence/

Rychlost (v hertzech [Hz]), kterou se celý obraz na obrazovce

umo òující nìkterá vy

rychlost obnovování

vykresluje. Nìkdy se té

í rozli ení pro text i grafiku.

nazývá

rychlost obnovování .
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Pøíloha D. Záruka

Poznámka:

Následující záruka se vztahuje pouze na poèítaèe
typu 2196 a 2197. Pro ostatní poèítaèe platí záruka
poskytnutá s poèítaèem.

Záruèní ustanovení

Záruèní ustanovení se skládají ze dvou èástí: Èást 1 a Èást 2. Èást 1 závisí na zemi
pou ití. Èást 2 je pro v echny stejná. Pøeètìte si jak Èást 1, týkající se va í zemì,
tak i Èást 2.

na území Spojených státù, Portorika a Kanady (Z125-4753-05 11/97)
(Èást 1

Obecné podmínky strana D-2)

v celém svìte kromì Kanady, Portorika, Turecka a Spojených státù
(Z125-5697-01 11/97) (Èást 1

Obecné pojmy týkající se strana D-6)

Celosvìtové podmínky specifické pro urèitou zemi (Èást 2

Podmínky

specifické pro jednotlivé zemì týkající se strana D-6)
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Poskytnutí omezené záruky IBM na území Spojených
státù, Portorika a Kanady (Èást 1

Toto poskytnutí omezené záruky obsahuje èást 1
2

Obecné podmínky)

Obecné podmínky a èást

Podmínky specifické pro jednotlivé zemì. Podmínky z èásti 2 mohou nahradit

nebo upravovat podmínky z èásti 1. Záruky obsa ené v tomto poskytnutí
omezené záruky spoleèností IBM se vztahují pouze na poèítaèe, které si od IBM
nebo svého místního prodejce koupíte pro své pou ití a nikoliv za úèelem dal ího
prodeje. Termín

poèítaè

oznaèuje libovolný poèítaè IBM, jeho funkce, konverze,

upgrade, prvky nebo pøíslu enství, pøípadnì libovolnou kombinaci uvedených
prvkù. Termín

poèítaè

nezahrnuje

ádné softwarové programy, a u

pøedem

instalované nebo nainstalované pozdìji èi jiným zpùsobem. Pokud spoleènost IBM
výslovnì neurèí jinak, vztahují se tyto záruèní podmínky pouze na stát, v nìm
poèítaè získali. Tyto záruèní podmínky nemohou v

jste

ádném pøípadì ovlivnit nebo

omezit zákonná práva spotøebitele. Máte-li jakékoliv dotazy, obrate se na
spoleènost IBM nebo na svého místního prodejce.

Poèítaè:

Osobní poèítaè IBM typ 2196 a 2197

Záruèní doba*:

Souèástky: jeden (1) rok;
Práce: jeden (1) rok

*Informace týkající se záruèního servisu vám poskytnou
v místì prodeje. U nìkterých poèítaèù IBM vzniká nárok
na záruèní servis poskytovaný v místì zákazníka
(v závislosti na státu, v nìm

je servis poskytován).

Záruka spoleènosti IBM na poèítaèe. Spoleènost IBM zaruèuje,

e pro ka dý

poèítaè platí 1) nemá vady materiálu a zpracování a 2) je v souladu se specifikacemi oficiálnì zveøejnìnými spoleèností IBM. Záruèní dobou poèítaèe se rozumí
období pevnì urèené délky poèínající datem instalace. Datem instalace je v tomto
pøípadì datum uvedené na prodejním dokladu, pokud spoleènost IBM nebo
pøíslu ný prodejce neurèí jinak.

V prùbìhu záruèní doby bude spoleènost IBM nebo pøíslu ný prodejce (byl-li spoleèností IBM povìøen poskytováním záruèního servisu) bezplatnì poskytovat
opravy tohoto poèítaèe a výmìny souèástek v souladu se záruèním servisem pro
tento typ poèítaèe a dále bude spravovat a instalovat technické úpravy, které se
k tomuto poèítaèi budou vztahovat.
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Pokud poèítaè bìhem záruèní doby nefunguje tak, jak je to zárukou zaruèeno,
a spoleènost IBM nebo místní prodejce nejsou schopni buïto 1) toto fungování
zajistit nebo 2) nahradit poèítaè poèítaèem, alespoò funkènì rovnocenným, mù ete
jej vrátit v místì prodeje a dostanete peníze zpìt. Náhradní poèítaè nemusí být
nový, ale je zaruèeno,

e bude v dobrém provozním stavu.

Rozsah záruky. Tato záruka nezahrnuje opravy nebo výmìny poèítaèe, které jsou
následkem nesprávného pou ití, nehody, modifikace, nevhodného fyzického nebo
provozního prostøedí, nesprávné údr by ze strany u ivatele nebo selhání zpùsobeného produktem, za nìj

spoleènost IBM nenese odpovìdnost. Záruèní podmínky

jsou poru eny odebráním nebo zmìnou identifikaèních

títkù poèítaèe nebo jeho

jednotlivých èástí.

TYTO ZÁRUKY JSOU VA
ZUJÍ V

IMI JEDINÝMI ZÁRUÈNÍMI PODMÍNKAMI A NAHRA-

ECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VYJÁDØENÉ NEBO OD-

VOZENÉ VÈETNÌ (ALE NE VÝHRADNÌ) ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URÈITÉ ÚÈELY. KROMÌ SPECIFICKÝCH PRÁV, KTERÉ
VÁM POSKYTUJÍ TYTO ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY, MÙ
PRÁVA ZÁVISEJÍCÍ NA PØÍSLU
JURISDIKCE NEPØIPOU

ETE MÍT JE

TÌ DAL

Í

NÝCH PRÁVNÍCH NORMÁCH. NÌKTERÉ

TÌJÍ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ VÝSLOVNÝCH NEBO

ODVOZENÝCH ZÁRUK; A PROTO SE VÁS VÝ

E UVEDENÉ VÝJIMKY A OME-

ZENÍ NEMUSÍ TÝKAT. V TAKOVÉM PØÍPADÌ JE PLATNOST ZÁRUKY ÈASOVÌ
OMEZENA POUZE NA UVEDENOU ZÁRUÈNÍ DOBU. PO UKONÈENÍ TÉTO
DOBY NEEXISTUJÍ

ÁDNÉ DAL

Í ZÁRUKY.

Polo ky, které záruka nepokrývá. Spoleènost IBM nezaruèuje,

e provoz

poèítaèe bude nepøeru ovaný a bezchybný.

Pokud není uvedeno jinak, spoleènost IBM na poèítaèe nepocházející od
spoleènosti IBM NEPOSKYTUJE ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU.

Jakákoli technická nebo jiná podpora poskytovaná pro tento poèítaè v rámci
tìchto záruèních podmínek, napøíklad telefonické odpovìdi na dotazy týkající
se nastavení a instalace poèítaèe, bude poskytována BEZ JAKÉKOLIV
ZÁRUKY.

Záruèní servis. Chcete-li pro tento poèítaè získat záruèní servis, obrate se na
va eho prodejce nebo na spoleènost IBM. V USA kontaktujte spoleènost IBM na
èísle 1-919-517-2800. V Kanadì kontaktujte spoleènost IBM na èísle 1-800-5653344. Bude po adováno pøípadné pøedlo ení dokladu o koupi.
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Spoleènost IBM nebo vá

místní prodejce poskytují buïto pøímo u vás nebo v ser-

visním støedisku jisté druhy oprav nebo výmìn, které mají zajistit, aby poèítaèe
i nadále odpovídaly dodaným specifikacím. Informace o dostupných typech servisu
získáte od spoleènosti IBM nebo pøíslu ného prodejce. Poskytované slu by se
mohou v jednotlivých státech li it. Spoleènost IBM mù e vadný poèítaè opravit nebo
nahradit.

Pokud záruèní slu ba zahrnuje výmìnu poèítaèe nebo jeho èásti, souèástka, kterou
spoleènost IBM nebo vá

místní prodejce nahradí, se stává jejím vlastnictvím

a nová souèástka pøejde do va eho vlastnictví. Tímto potvrzujete,

e v echny

odstranìné èásti jsou pùvodní a nezmìnìné. Náhradní souèást nemusí být nová,
ale je zaruèeno,

e bude v dobrém provozním stavu a bude alespoò funkènì

ekvivalentní pùvodní souèásti. Náhrada v ak pøedpokládá,

e na pùvodní souèást

se vztahují záruèní podmínky.

Jakékoliv funkce, konverze nebo upgrade, na nì

spoleènost IBM nebo prodejce

poskytují servis, musí být instalovány na poèítaèi splòujícím následující podmínky:
1) musí se jednat o explicitnì urèený poèítaè (s odpovídajícím sériovým èíslem) a
2) poèítaè musí být na technické úrovni kompatibilní s provádìnou funkcí, konverzí
nebo upgradem. Funkce, konverze nebo upgrade èasto vy adují vyjmutí urèitých
souèástí a jejich vrácení spoleènosti IBM. Na souèást nahrazující pùvodní souèást
se budou vztahovat záruèní podmínky platné pro pùvodní souèást.

Zavazujete se,

e pøed výmìnou poèítaèe nebo jeho souèásti, a u

prostøednictvím

spoleènosti IBM nebo prodejce, odstraníte v echny èásti, funkce, roz íøení, úpravy
a doplòky, které nepodléhají tìmto záruèním podmínkám.

Dále se zavazujete ke splnìní tìchto podmínek:

1.

Zajistíte,

e nebudou existovat

ádné právní pøeká ky nebo omezení, které

by bránily výmìnì poèítaèe.

2.

Pokud nejste vlastníkem poèítaèe, získáte od jeho vlastníka oprávnìní k
realizaci záruèního servisu, a u

poskytovaného spoleèností IBM nebo

prodejcem.

3.

Je-li to mo né, budete pøed realizací servisu postupovat takto:

a.

Pøi urèení problému, analýze problému a

ádosti o servis budete

postupovat podle pokynù, které poskytne spoleènost IBM nebo
prodejce.
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b.

Zabezpeèíte v echny programy, data a prostøedky, které jsou v poèítaèi
ulo eny.

c.

Poskytnete spoleènosti IBM nebo prodejci dostateèný, volný a bezpeèný pøístup k poèítaèi a umo níte tak splnìní závazkù.

d.

Budete spoleènost IBM nebo prodejce informovat o zmìnì umístìní
poèítaèe.

Spoleènost IBM je odpovìdná za ztrátu nebo po kození poèítaèe, dokud je
1) vlastnìn spoleèností IBM nebo 2) dopravován v pøípadech, kdy je spoleènost
IBM odpovìdná za dopravní náklady.

Ani spoleènost IBM ani místní prodejce nejsou zodpovìdni za jakékoliv informace
soukromého nebo vlastnického charakteru obsa ené v poèítaèi, který z jakéhokoliv
dùvodu vrátíte spoleènosti IBM nebo místnímu prodejci. V echny tyto informace
byste mìli pøed pøedáním poèítaèe vymazat.

Status výrobku. Ka dý poèítaè IBM je vyroben z nových nebo z nových a døíve
pou itých èástí. V nìkterých pøípadech poèítaè nemusí být nový a mohl být ji

døíve

instalován. Bez ohledu na status poèítaèe jako to výrobku platí pro nìj pøíslu né
záruèní podmínky spoleènosti IBM.

Omezení záruky. Mù e dojít k okolnostem, kdy kvùli nesplnìní závazkù ze strany
spoleènosti IBM máte nárok na náhradu
skuteènost, na jejím

kody od spoleènosti IBM. Bez ohledu na

základì vám tento nárok na náhradu

kody ze strany IBM

vznikl (vèetnì základních poru ení, nedbalosti, zkreslení skuteènosti nebo dal ích
poru ení smluvních nárokù), je odpovìdnost spoleènosti IBM omezena pouze na:

1.

zranìní osob (pøípadnì úmrtí) a

kody na nemovitém majetku a na

soukromém hmotném majetku a
2.

èástku pokrývající dal í skuteèné pøímé

kody, a to buï do celkové vý e

100 000 dolarù (nebo ekvivalentní èástky v lokální mìnì), nebo do vý e
skuteèných výdajù (jedná-li se o opakované výdaje, jsou pou ity výdaje za
dobu 12 mìsícù) za poèítaè, který je pøedmìtem nároku (v závislosti na tom,
která z obou hodnot je vy

Toto omezení se rovnì

í).

vztahuje na dodavatele spoleènosti IBM a na va eho

prodejce. Pøedstavuje hranici pro maximální kolektivní odpovìdnost
spoleènosti IBM, dodavatelù spoleènosti IBM a va eho prodejce.

Záruka D-5
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SPOLEÈNOST IBM V

ÁDNÉM PØÍPADÌ NEODPOVÍDÁ: 1) ZA NÁROKY TØE-

TÍCH STRAN VZNESENÝCH VÙÈI VÁM ZA ZPÙSOBENÉ
NÁROKÙ UVEDENÝCH V PRVNÍM VÝ
NEBO PO

KOZENÍ VA

ICH ZÁZNAMÙ NEBO DAT; ANI 3) ZA SPECIÁLNÍ,

NÁHODNÉ NEBO NEPØÍMÉ
ZTRÁTY (VÈETNÌ U

KODY ANI ZA DAL

Í MO

NÉ EKONOMICKÉ

LÉHO ZISKU), A TO ANI V PØÍPADÌ,

IBM, DODAVATELÉ SPOLEÈNOSTI IBM NEBO VÁ
MO

KODY (S VÝJIMKOU

E UVEDEDNÉM BODÌ); 2) ZA ZTRÁTU

E SPOLEÈNOST

PRODEJCE BYLI O TÉTO

NOSTI INFORMOVÁNI. NÌKTERÉ JURISDIKCE NEPØIPOU

NEBO OMEZENÍ NAHODILÝCH ÈI NÁSLEDNÝCH
SE VÁS VÝ

TÌJÍ VÝJIMKY

KOD; V TAKOVÉM PØÍPADÌ

E UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NETÝKAJÍ.

Poskytnutí záruky IBM po celém svìtì kromì Kanady,
Portorika, Turecka, Spojených státù (Èást 1

Obecné

podmínky)

Toto poskytnutí záruky má Èást 1

Obecné podmínky a Part 2

Podmínky speci-

fické pro jednotlivé zemì. Podmínky v èásti 2 mohou nahradit nebo modifikovat
podmínky v èásti 1. Záruky obsa ené v této záruce poskytnuté spoleèností IBM se
vztahují pouze na poèítaèe, které zakoupíte od spoleènosti IBM nebo od místního
prodejce pro svoje pou ití a ne za úèelem dal ího prodeje. Termín

poèítaè

zna-

mená poèítaè IBM, jeho funkce, konverze, upgrady, prvky nebo pøíslu enství nebo
jakoukoliv jejich kombinaci. Termín
my, a u

poèítaè

nezahrnuje

ádné softwarové progra-

pøedem instalované nebo nainstalované pozdìji èi jiným zpùsobem.

Pokud spoleènost IBM výslovnì neurèí jinak, vztahují se tyto záruèní podmínky
pouze na stát, v nìm

jste poèítaè získali. Tyto záruèní podmínky nemohou v

ném pøípadì ovlivnit nebo omezit zákonná práva spotøebitele. Máte-li jakékoliv
dotazy, obrate se na spoleènost IBM nebo místního prodejce.

Poèítaè:

Osobní poèítaè IBM typ 2196 a 2197

Záruèní doba *:

Souèástky: jeden (1) rok;
Práce: jeden (1) rok

*Informace týkající se záruèního servisu vám poskytnou
v místì prodeje. U nìkterých poèítaèù IBM vzniká nárok
na záruèní servis poskytovaný v místì zákazníka
(v závislosti na státu, v nìm

D-6
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Záruka spoleènosti IBM pro poèítaèe. Spoleènost IBM zaruèuje,

e ka dý poèí-

taè 1) neobsahuje vady materiálu a zpracování a 2) je v souladu se specifikacemi
oficiálnì zveøejnìnými spoleèností IBM. Záruèní dobou poèítaèe se rozumí období
pevnì urèené délky poèínající datem instalace. Datem instalace je v tomto pøípadì
datum uvedené na prodejním dokladu, pokud spoleènost IBM nebo pøíslu ný
prodejce neurèí jinak.

V prùbìhu záruèní doby bude spoleènost IBM nebo pøíslu ný prodejce (byl-li
spoleèností IBM povìøen poskytováním záruèního servisu) bezplatnì poskytovat
opravy tohoto poèítaèe a výmìny souèástek v souladu se záruèním servisem pro
tento typ poèítaèe a dále bude øídit instalaci technických úprav, které se k tomuto
poèítaèi budou vztahovat.

Pokud poèítaè v prùbìhu záruèní doby nefunguje v souladu se záruèními podmínkami a spoleènost IBM ani pøíslu ný prodejce nejsou schopni poèítaè ani 1) uvést
do stavu odpovídajícího záruèním podmínkám, ani 2) nahradit poèítaèem, který je
alespoò funkènì ekvivalentní, máte mo nost vrátit poèítaè v místì prodeje a bude
vám vrácena plná kupní cena. Náhradní poèítaè nemusí být nový, ale je zaruèeno,
e bude v dobrém provozním stavu.

Rozsah záruky. Tato záruka nezahrnuje opravy nebo výmìny poèítaèe, které jsou
následkem nesprávného pou ití, nehody, modifikace, nevhodného fyzického nebo
provozního prostøedí, nesprávné údr by ze strany u ivatele nebo selhání zpùsobeného produktem, za nìj

spoleènost IBM nenese odpovìdnost. Záruèní podmínky

jsou poru eny odebráním nebo zmìnou identifikaèních

títkù poèítaèe nebo jeho

jednotlivých èástí.

TYTO ZÁRUKY JSOU VA
ZUJÍ V

IMI JEDINÝMI ZÁRUÈNÍMI PODMÍNKAMI A NAHRA-

ECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VYJÁDØENÉ NEBO

ODVOZENÉ VÈETNÌ (ALE NE VÝHRADNÌ) ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URÈITÉ ÚÈELY. KROMÌ SPECIFICKÝCH PRÁV,
KTERÉ VÁM POSKYTUJÍ TYTO ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY, MÙ
DAL

Í PRÁVA ZÁVISEJÍCÍ NA PØÍSLU

RÉ JURISDIKCE NEPØIPOU

ETE MÍT JE

TÌ

NÝCH PRÁVNÍCH NORMÁCH. NÌKTE-

TÌJÍ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ VÝSLOVNÝCH

NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK; A PROTO SE VÁS VÝ

E UVEDENÉ VÝJIMKY

A OMEZENÍ NEMUSÍ TÝKAT. V TAKOVÉM PØÍPADÌ JE PLATNOST ZÁRUKY
ÈASOVÌ OMEZENA POUZE NA UVEDENOU ZÁRUÈNÍ DOBU. PO UKONÈENÍ
TÉTO DOBY NEEXISTUJÍ

ÁDNÉ DAL

Í ZÁRUKY.

Polo ky, které záruka nepokrývá. Spoleènost IBM nezaruèuje,

e provoz

poèítaèe bude nepøeru ovaný a bezchybný.

Záruka D-7
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Pokud není uvedeno jinak, spoleènost IBM neposkytuje na poèítaèe nepocházející
od spoleènosti IBM

ÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU.

U poèítaèù, na které se vztahuje záruka, bude poskytnuta technická èi jakákoliv jiná
podpora jako napø. podpora po telefonu s otázkami typu

jak se dìlá

a týkající se

instalace a nastavení poèítaèe BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU.

Záruèní servis. Chcete-li pro tento poèítaè získat záruèní servis, obrate se na
va eho prodejce nebo na spoleènost IBM. Mo ná budete muset pøedlo it doklad
o koupi.

Spoleènost IBM nebo vá

prodejce poskytují jisté typy oprav a výmìn buïto ve va í

firmì nebo v servisním støedisku, které mají zaji ovat to, aby poèítaèe i nadále
vyhovovaly svým specifikacím. Informace o dostupných typech servisu získáte od
spoleènosti IBM nebo pøíslu ného prodejce. Poskytované slu by se mohou v jednotlivých státech li it. Spoleènost IBM mù e vadný poèítaè opravit nebo nahradit.

Pokud záruèní slu ba zahrnuje výmìnu poèítaèe nebo jeho èásti, souèástka, kterou
spoleènost IBM nebo vá

prodejce nahradí, se stává jejím vlastnictvím, zatímco

nová souèástka pøejde do vlastnictví va eho. Tímto potvrzujete,

e v echny odstra-

nìné èásti jsou pùvodní a nezmìnìné. Náhradní souèást nemusí být nová, ale je
zaruèeno,

e bude v dobrém provozním stavu a bude alespoò funkènì ekvivalentní

pùvodní souèásti. Náhrada v ak pøedpokládá,

e na pùvodní souèást se vztahují

záruèní podmínky.

Jakékoliv funkce, konverze nebo upgrade, na nì

spoleènost IBM nebo prodejce

poskytují servis, musí být instalovány na poèítaèi splòujícím následující podmínky:
1) musí se jednat o explicitnì urèený poèítaè (s odpovídajícím sériovým èíslem) a
2) poèítaè musí být na technické úrovni kompatibilní s provádìnou funkcí, konverzí
nebo upgradem. Funkce, konverze nebo upgrade èasto vy adují vyjmutí urèitých
souèástí a jejich vrácení spoleènosti IBM. Na souèást nahrazující pùvodní souèást
se budou vztahovat záruèní podmínky platné pro pùvodní souèást.

Zavazujete se,

e pøed výmìnou poèítaèe nebo jeho souèásti, a u

prostøednictvím

spoleènosti IBM nebo prodejce, odstraníte v echny èásti, funkce, roz íøení, úpravy
a doplòky, které nepodléhají tìmto záruèním podmínkám.

Dále se zavazujete ke splnìní tìchto podmínek:

1.

Zajistíte,

e nebudou existovat

ádné právní pøeká ky nebo omezení, které

by bránily výmìnì poèítaèe.

D-8
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2.

Pokud nejste vlastníkem poèítaèe, získáte od jeho vlastníka oprávnìní
k realizaci záruèního servisu, a u

poskytovaného spoleèností IBM nebo

prodejcem.

3.

Je-li to mo né, budete pøed realizací servisu postupovat takto:

a.

Pøi urèení problému, analýze problému a

ádosti o servis

budete postupovat podle pokynù, které poskytne spoleènost
IBM nebo prodejce.
b.

Zabezpeèíte v echny programy, data a prostøedky, které jsou v poèítaèi
ulo eny.

c.

Poskytnete spoleènosti IBM nebo prodejci dostateèný, volný a bezpeèný pøístup k poèítaèi a umo níte tak splnìní závazkù.

d.

Budete spoleènost IBM nebo prodejce informovat o zmìnì umístìní
poèítaèe.

Spoleènost IBM je zodpovìdná za ztrátu nebo po kození va eho poèítaèe v dobì,
kdy je 1) ve vlastnictví spoleènosti IBM nebo 2) je dopravován v pøípadech, kdy je
spoleènost IBM zodpovìdná za dopravní náklady.

Ani spoleènost IBM ani vá

prodejce nejsou zodpovìdni za jakékoliv informace

soukromé èi vlastnické, které se nacházejí ve poèítaèi vráceném z jakéhokoliv
dùvodu spoleènosti IBM nebo va emu prodejci. V echny tyto informace byste mìli
pøed pøedáním poèítaèe vymazat.

Výrobní status. Ka dý poèítaè IBM je vyroben z nových nebo z nových a døíve
pou itých èástí. V nìkterých pøípadech poèítaè nemusí být nový a mohl být ji

døíve

instalován. Bez ohledu na výrobní status poèítaèe, vtahují se na nìj pøíslu né
záruèní podmínky spoleènosti IBM.

Omezení záruky. Mù e dojít k okolnostem, kdy kvùli nesplnìní závazkù ze strany
spoleènosti IBM máte nárok na náhradu
skuteènost, na jejím

kody od spoleènosti IBM. Bez ohledu na

základì vám tento nárok na náhradu

kody ze strany IBM

vznikl (vèetnì základních poru ení, nedbalosti, zkreslení skuteènosti nebo dal ích
poru ení smluvních nárokù), je odpovìdnost spoleènosti IBM omezena pouze na:

1.

zranìní osob (pøípadnì úmrtí) a

kody na nemovitém majetku a na

soukromém hmotném majetku a

Záruka D-9
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2.

èástku pokrývající dal í skuteèné pøímé

kody, a to buï do celkové vý e

100 000 dolarù (nebo ekvivalentní èástky v lokální mìnì), nebo do vý e
skuteèných výdajù (jedná-li se o opakované výdaje, jsou pou ity výdaje po
dobu 12 mìsícù) za poèítaè, který je pøedmìtem nároku (v závislosti na tom,
která z obou hodnot je vy

Toto omezení se rovnì

í).

vztahuje na dodavatele spoleènosti IBM a na va eho

prodejce. Pøedstavuje hranici pro maximální kolektivní odpovìdnost
spoleènosti IBM, dodavatelù spoleènosti IBM a va eho prodejce.

SPOLEÈNOST IBM V

ÁDNÉM PØÍPADÌ NEODPOVÍDÁ: 1) ZA NÁROKY TØE-

TÍCH STRAN VZNESENÝCH VÙÈI VÁM ZA ZPÙSOBENÉ
NÁROKÙ UVEDENÝCH V PRVNÍM BODÌ VÝ
ZENÍ VA

KODY ANI ZA DAL

Í MO

NÉ EKONOMICKÉ ZTRÁTY (VÈETNÌ

LÉHO ZISKU), A TO ANI V PØÍPADÌ,

SPOLEÈNOSTI IBM NEBO VÁ

E SPOLEÈNOST IBM, DODAVATELÉ

PRODEJCE BYLI O TÉTO MO

MOVÁNI. NÌKTERÉ JURISDIKCE NEPØIPOU
NAHODILÝCH ÈI NÁSLEDNÝCH

NOSTI INFOR-

TÌJÍ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ

KOD; V TAKOVÉM PØÍPADÌ SE VÁS VÝ

UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NETÝKAJÍ.

D-10 U

KO-

ICH ZÁZNAMÙ NEBO DAT; ANI 3) ZA SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO

NEPØÍMÉ
U

KODY (S VÝJIMKOU

E); 2) ZA ZTRÁTU NEBO PO

ivatelská pøíruèka osobního poèítaèe IBM

E
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Èást 2

Podmínky specifické pro jednotlivé zemì

ASIE A PACIFICKÁ OBLAST

AUSTRÁLIE: Záruka spoleènosti IBM na poèítaèe.

K tomuto oddílu je pøidán

následující odstavec:
Záruky uvedené v tomto oddílu roz iøují va e práva, která máte podle zákona Trade
Practices Act z roku 1974 nebo podle jiných zákonù, a jsou omezeny pouze na
rozsah povolený pøíslu nými zákony.

Rozsah záruky.

Následující text nahrazuje první a druhou vìtu tohoto oddílu:

Tato záruka nezahrnuje opravy nebo výmìny poèítaèe, které jsou následkem
nesprávného pou ití, nehody, modifikace, nevhodného fyzického nebo provozního
prostøedí, provozu v jiném ne

urèeném provozním prostøedí, nesprávné údr by ze

strany u ivatele nebo selhání zpùsobeného produktem, za nìj

spoleènost IBM

nenese odpovìdnost.

Omezení záruky. K tomuto oddílu bylo pøidáno následující:
Tam, kde spoleènost IBM poru ila podmínku nebo záruku plynoucí ze zákona Trade
Practices Act z roku 1974, je odpovìdnost spoleènosti IBM omezena na opravu
nebo náhradu zbo í nebo na dodávku ekvivalentního zbo í. Jestli e se takové podmínky nebo záruky vztahují k právu prodeje, odlouèenému vlastnictví èi spravedlivému vlastnickému nároku nebo je zbo í druhu obvykle získávaného pro osobní,
domácí èi rodinné pou ití nebo spotøebu, pak nelze aplikovat

ádná omezení

z tohoto odstavce.

ÈÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA: Zákon, který je v platnosti.

K tomuto ustanove-

ní je pøidáno následující sdìlení:
Toto ustanovení je v souladu s právem státu New York.

INDIE: Omezení ruèení.

Následující odstavce nahrazují polo ky 1 a 2 tohoto

oddílu:

1.

Ruèení za tìlesné poranìní (vèetnì smrti) nebo za

kodu na nemovitém

majetku a hmotném osobním majetku bude omezeno na poranìní a

kodu

zpùsobenou nedbalostí spoleènosti IBM;

Záruka D-11
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2.

pokud se týká ostatní skuteèné

kody zpùsobené v jakékoliv situaci, spojené

s neplnìním pøedmìtu této záruky ze strany spoleènosti IBM nebo v jakémkoliv smyslu se k nìmu vztahující, záruka spoleènosti IBM bude omezena na
poplatek, který jste zaplatili za jednotlivý poèítaè, který ke pøedmìtem
reklamace.

NOVÝ ZÉLAND: Záruka spoleènosti IBM na poèítaèe.

K tomuto oddílu je

pøidán následující odstavec:
Záruky urèené v tomto oddílu jsou dodatkem k právùm, které pro vás mohou
plynout ze zákona Consumer Guarantees Act z roku 1993 nebo jiné legislativy,
které nemohou být vylouèeny nebo omezeny. Zákon Consumer Guarantees Act
z roku 1993 se na zbo í, které spoleènost IBM poskytuje, nevztahuje, jestli e zbo í
slou í pro obchodní úèely, jak je definováno v zákonu.

Omezení záruky. K tomuto oddílu bylo pøidáno následující:
Jestli e nejsou poèítaèe získány pro obchodní úèely, jak je definováno v zákonu
Consumer Guarantees Act z roku 1993, jsou omezení v tomto oddílu podøízena
omezením tohoto zákona.

EVROPA, STØEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA (EMEA)

Následující ustanovení se vztahují na v

echny státy EMEA. Tyto záruèní

podmínky se vztahují na poèítaèe zakoupené od prodejcù IBM. Pokud jste poèítaè
zakoupili od spoleènosti IBM, podmínky pøíslu né smlouvy se spoleèností IBM mají
pøednost pøed touto zárukou.

Záruèní servis. Pokud jste poèítaè IBM zakoupili v Belgii, v Dánsku, v Estonsku, ve
Finsku, ve Francii, v Irsku, na Islandu, v Itálii, v Litvì, v Loty sku, v Lucembursku,
v Nìmecku, v Nizozemsku, v Norsku, v Portugalsku, v Rakousku, v Øecku, ve
panìlsku, ve

védsku, ve

výcarsku nebo ve Velké Británii, lze záruèní servis na

tento poèítaè realizovat buï (1) u prodejce IBM, který má oprávnìní poskytovat
záruèní servis, nebo (2) u spoleènosti IBM, a to v libovolném z tìchto státù.

Pokud jste poèítaè IBM zakoupili v Albánii, v Arménii, v Bìlorusku, v Bosnì a Hercegovinì, v Bulharsku, v Èeské republice, ve Federativní republice Jugoslávie,
v Gruzii, v Chorvatsku, v Maïarsku, v Kazachstánu, v Kirgizstánu, v Bývalé
jugoslávské republice Makedonie, v Moldávii, v Polsku, v Rumunsku, v Rusku,
ve Slovenské republice, ve Slovinsku nebo na Ukrajinì, lze záruèní servis na tento
poèítaè realizovat buï (1) u prodejce IBM, který má oprávnìní poskytovat záruèní
servis, nebo (2) u spoleènosti IBM, a to v libovolném z tìchto státù.
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Tyto záruèní podmínky podléhají pøíslu ným právním normám a specifickým ustanovením jednotlivých státù a jsou øe eny v souladu se soudním systémem státu,
v nìm

je záruèní servis realizován. Pokud je v ak záruèní servis realizován v Albá-

nii, v Arménii, v Bìlorusku, v Bosnì a Hercegovinì, v Bulharsku, v Èeské republice,
ve Federativní republice Jugoslávie, v Gruzii, v Chorvatsku, v Maïarsku, v Kazachstánu, v Kirgizstánu, v Bývalé jugoslávské republice Makedonie, v Moldávii,
v Polsku, v Rumunsku, v Rusku, ve Slovenské republice, ve Slovinsku nebo na
Ukrajinì, podléhají tyto záruèní podmínky rakouskému právnímu systému.

Následující ustanovení se vztahují na pøíslu nou zemi:

EGYPT: Omezení ruèení.

Následující odstavce nahrazují polo ku 2 v tomto

oddíle:
2. pokud se týká jakýchkoliv dal ích pøímých

kod, ruèení spoleènosti IBM bude

omezeno na celkovou èástku, kterou jste zaplatili za poèítaè, který je pøedmìtem
reklamace.

Ustanovení týkající se dodavatelù a prodejcù (nezmìnìno).

FRANCIE: Omezení ruèení.

Následující text nahrazuje druhou vìtu prvního

odstavce tohoto oddílu:
Bez ohledu na skuteènost, na jejím

základì vám tento nárok na náhradu

kody ze

strany IBM vznikl, je odpovìdnost spoleènosti IBM omezena pouze na: (polo ky 1 a
2 zùstávají nezmìnìny).

NÌMECKO: Záruka spoleènosti IBM na poèítaèe.

Následující text nahrazuje

první vìtu prvního odstavce tohoto oddílu:
Záruka na poèítaè spoleènosti IBM se vztahuje na funkce poèítaèe potøebné pro
jeho normální pou ívání a na to, zdali poèítaè vyhovuje daným specifikacím.

K tomuto oddílu jsou pøidány následující odstavce:
Minimální záruèní doba pro poèítaè je

est mìsícù.

Pokud není spoleènost IBM èi prodejce schopen opravit poèítaè IBM, mù ete po ádat o èásteèné vrácení penìz ve vý i odpovídající sní ené hodnotì neopraveného
poèítaèe èi po ádat o zru ení smlouvy týkající se tohoto poèítaèe a dostat peníze
zpìt.

Záruka D-13
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Rozsah záruky.

Druhý odstavec neplatí. Záruèní servis.

K tomuto oddílu bylo pøidáno následující:
Bìhem záruèní doby bude doprava vadného poèítaèe do spoleènosti IBM hrazena
spoleèností IBM.

Výrobní status. Tento oddíl je nahrazen následujícím odstavcem:
Ka dý poèítaè je novì vyroben. Mù e obsahovat kromì nových èástí i èásti ji
pou ité.

Omezení záruky. K tomuto oddílu bylo pøidáno následující:
Omezení a výjimky urèené v Záruèních podmínkách se nevztahují na

kody zpùso-

bené spoleèností IBM zámìrnì nebo hrubou nedbalostí a na vyjádøenou záruku.

V polo ce 2 nahraïte èástku U.S. 100 000 èástkou 1 000 000 DEM.

Na konec prvního odstavce polo ky 2 je pøidána tato vìta:
Odpovìdnost spoleènosti IBM v tomto bodì je omezena na poru ení základních
podmínek smlouvy v pøípadech bì né nedbalosti.

IRSKO: Rozsah záruky. K tomuto oddílu bylo pøidáno následující:
Kromì výslovnì uvedeného v tìchto podmínkách, v ech zákonných podmínkách
vèetnì odvozených záruk, ale bez újmy na obecnosti v eho pøedchozího, jsou
v echny záruky odvozené ze zákona Sale of Goods Act z roku 1893 nebo zákona
Sale of Goods and Supply of Services Act z roku 1980 takto vylouèeny.

Omezení záruky.

Následující text nahrazuje polo ky 1 a 2 prvního odstavce

tohoto oddílu:

1.

smrt nebo zranìní osob nebo fyzické po kození va eho nemovitého majetku
výhradnì zpùsobené nedbalostí spoleènosti IBM; a

2.

èástka jakýchkoliv dal ích pøímých

kod do èástky rovné vìt í z èástek

75 000 irských liber a 125 procent z poplatkù za poèítaè (pokud se opakují,
platí 12ti mìsíèní poplatky), který je pøedmìtem reklamace nebo který je jinak
pøíèinou reklamace.

Ustanovení týkající se dodavatelù a prodejcù (nezmìnìno).

Na konec tohoto oddílu je pøidán následující odstavec:
Celková záruka spoleènosti IBM a va e celková náhrada a u

smluvní nebo

obèanskoprávní s ohledem na jakékoliv neplnìní bude omezena na náhradu
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ITÁLIE: Omezení ruèení.

Následující text nahrazuje druhou vìtu prvního

odstavce:
V ka dém takovém pøípadì, pokud to není výslovnì dáno mandátním zákonem,
neruèí spoleènost IBM za více ne

(bod 1 nezmìnìn) 2) co se týká jakékoliv ostatní

kody vzniklé ve v ech situacích spojených s neplnìním pøedmìtu této záruky ze
strany spoleènosti IBM nebo v jakémkoliv smyslu se k nìmu vztahující, záruka
spoleènosti IBM bude omezena na poplatek, který jste zaplatili za jednotlivý poèítaè,
který ke pøedmìtem reklamace.

Ustanovení týkající se dodavatelù a prodejcù (nezmìnìno).

Následující odstavec nahrazuje druhý odstavec tohoto oddílu:
Není-li právnì stanoveno jinak, neodpovídá spoleènost IBM ani její prodejce za
ádné z následujících polo ek: (polo ky 1 a 2 nezmìnìny) 3) nepøímé
ani v pøípadì,

e jsou o mo nosti tìchto

kody, a to

kod spoleènost IBM èi její prodejce

informováni.

JI

NÍ AFRIKA, NAMIBIE, BOTSWANA, LESOTHO A SVAZILSKO: Omezení

ruèení.

K tomuto oddílu bylo pøidáno následující:

Celková záruka spoleènosti IBM vùèi vám za skuteèné

kody vzniklé v situacích

spojených s neplnìním pøedmìtu této záruky ze strany spoleènosti IBM bude
omezena na poplatek, který jste zaplatili za jednotlivý poèítaè, který ke pøedmìtem
reklamace u spoleènosti IBM.

TURECKO: Výrobní status. Tento oddíl je nahrazen následujícím: spoleènost IBM
plní zakázky zákazníkù na poèítaèe IBM jako novì vyrobené v souladu s výrobními
normami spoleènosti IBM.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: Omezení ruèení.

Následující text nahrazuje polo ky

1 a 2 prvního odstavce tohoto oddílu:

1.

smrt nebo zranìní osob nebo fyzické po kození va eho nemovitého majetku
výhradnì zpùsobené nedbalostí spoleènosti IBM;

2.

èástka jakýchkoliv dal ích pøímých
z èástek 150 000 liber

kod nebo ztráty do èástky rovné vìt í

terlinkù a 125 procent z poplatkù za poèítaè (pokud

se opakují, platí 12ti mìsíèní poplatky), který je pøedmìtem reklamace nebo
který je jinak pøíèinou reklamace.

Záruka D-15
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K tomuto odstavci je pøidán následující text:

3.

poru ení závazkù spoleènosti IBM podle paragrafu 12 zákona Sale of Goods
Act z roku 1979 nebo paragrafu 2 zákona Supply of Goods and Services Act
z roku 1982.

Ustanovení týkající se dodavatelù a prodejcù (nezmìnìno).

Ke konci tohoto oddílu je pøidán následující text:
Celková záruka spoleènosti IBM a va e celková náhrada a u

smluvní nebo

obèanskoprávní s ohledem na jakékoliv neplnìní bude omezena na náhradu

kody.

SEVERNÍ AMERIKA

KANADA: Záruèní servis.

K tomuto oddílu bylo pøidáno následující:

Záruèní servis spoleènosti IBM kontaktujte na telefonním èísle 1-800-565-3344.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ: Záruèní servis. K tomuto oddílu bylo pøidáno
následující:
Záruèní servis spoleènosti IBM kontaktujte na telefonním èísle 1-919-517-2800.
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